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 1_قسمت#

 

 بود یار را فرقت شب   و هجران که او نام به

 

 شهر، این از رومیم

 نخورده دست تلخ هایقهوه طعم که خاطرات   از گریزمیم

 .دهندیم

 به اشکوچه به کوچه که شهری هیاهوی در شومیم گم

 .توست نام

 را؛ تو کنم بهانه و بمانم اهمخو یم

 نماندن برای اتبهانه آخرین برای گریمیم اما

 ...هم به ما رسیمنیم شود،نیم که

 ...حسودند شهر این مردم شاید که
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 معمول طبق و گذاردیم ترمز روی پا عجول و ناشیانه

 .کشندیم جیغ خیس آسفالت روی هاالستیک

 .خان کچل پایی    بپ   -

 .کندیم کوله و جک لب مهراج

 .آمازونه جنگل تکله که تو قربون -

یم کوتاهش موهای به دست   و کشدیم پایی    را آینه شجاع

 .کشد

بازی برم بزنم تیپ موها این میشه بلند یک !خدا یه -  .دخپ 

ه مهراج  رسد سوز در شدن باز با و کشدیم پایی    را دستگپ 

  .ندکیم پر را ماشی    گرم فضای آذرماه هوای

 باال؟ نمیای .شجاع نمیش   آدم تو -

 .بخوابم فقط قیامت تا خوادیم دلم .امجنازه بابا نه -

 .بره ندادن تا بریم بیا صبح فردا .شجاع نکن اذیت -

 .کندیم خاموش را ماشی    شجاع
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ون بذاریم پامونو پادگان از بذار بابا .خیالت   مهراج -  بپ 

 هویل؟ .الاقل

مون کاری همچی    بجنبیم دیر .گهدی شده تموم خره -  گپ 

  گفت؟ چ   صبوری نشنیدی مگه .نمیاد

  .کنمیم یادآوری زنمیم زنگ خودم .رو صبوری کن ول -

 .اومدی که اومدی صبح فردا .سآماده مدارکم من -

م خودم نیومدی   .مپ 

 .معرفت  ت   خییل -

 صپ   صبوری کردی فکر االغ؟ چنده کیلو معرفت االن -

 بری برودل تو و شیک رسحال و بکت   خوابتو تو کنهیم

 و پارت   هزارتا با رو صبوری این من شجاع رساغش؟

 .کی   نیم استخدام نریم اگه فردا .پختم صدقه قربون

 .واسمون کی    صپ   نسوخته تو و من حال به که دلشون

 .زندیم استارت شجاع

 خییل مهراج جون به .بزن زنگ بهم صبح .خب خیله -

  .امستهخ
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 از هم تانک با نیست امیدی تو به .دنبالت میام خودم -

 دوسال بعده چجوری موندم یعت   .بکت   دل تختت اون

صبح حاال پادگان، اون تو شدن بیدار خواب از صبح پنج

 .بتونم عمرا که من بره؟یم خوابت ها

س .مهراج پایی    بپ   -  .میش   آدم زودی به هم تو نپ 

 سمت آن به دو هر ساختمان زدیکن ماشیت   صدای با

 .دوزندیم چشم

 مهراج؟ عموته -

 .شودیم پیاده و دهدیم دست مهراج

ایکوچه تو الفورف   زدم زنگ .میام صبح .رفتم من .آره -

  !ها

 دور و دهدیم ویراژ رسعت به و زندیم کوتایه بوق شجاع

 .شودیم

 

 یارس و کندیم جاجابه دوشش روی را ساک بند مهراج

 چرخاندیم رس مهراج سالم   با .کندیم باز را عقب صندوق
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 را رسبازی لباس در رستاپا مهراج   لب روی لبخندی با و

 .کندیم برانداز

 چطوره؟ احوالت و حال .پرسم سالم -

یت   و میوه هایجعبه به نگایه نیم مهراج  صندوق توی شپ 

 .دهدیم دست و اندازدیم

یه .شکرخدا - یت   و میوه چقدر عمو؟ خپ    .شپ 

 آسفالت روی را رسخ و درشت هایسیب یجعبه یارس

 .گذاردیم کوچه خیس

 نگفت؟ بهت داداش مگه آره -

 .کندیم سوار سیب یجعبه روی را پرتقال یجعبه مهراج

 رو؟ چ   .عمو نه -

ون را هاکیوی یجعبه و شودیم خم بعد  .کشدیم بپ 

 .جان مهراج نازهَسلت   برون بعله فردا -

 دلش .رودیم جعبه شدن چپه بیم و لرزدیم مهراج دست

ری
ُ
 .ریزدیم پایی    ه
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یت   هایجعبه یارس  بنددیم را صندوق در و داردبریم را شپ 

 مردن حال در شوک و ناراحت   زور از مهراج فهمدنیم و

 .است

 کش تواند؟یم مگر اما است، مبارک بگوید خواهدیم

 .چسبانده دهانش سقف به میخ اب را زبانش انگار

دندان زیر که لت   با او و خوردیم زنگ عمویارس تلفن

 را جعبه سه خواهندیم که دستات   و شودیم له دارد هایش

 .رودیم ساختمان در سمت به کنند، خایل جوب توی

یم طبقه سه یخانه جلوی یپله تک روی را هاجعبه

 که نگفت او به کش چرا نالدیم دل در و گذارد

عمویش  شود؟یم عروس دارد دخپ 

 شخص با عمویارس و کندیم باز را در و اندازدیم کلید

 .کندیم خداحافظ   خط پشت

 جلوی را هاجعبه مهراج و روندیم سوم یطبقه به حرفت  

 .گذاردیم در

  .عموجان نکنه درد دستت -

 :شنودیم و زندیم لبخند اشذات   حیای و حجب با مهراج
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 شد؟ تموم راست   -

 .میدن هم رو کارتم بعد هفته دو .عموجان بله -

  .کوبدیم بازویش به یارس

 .عموجان بزنیم باال آستی    باید واست دیگه .مبارکه به به -

 درون از .بشنود حرف   ازدواج از ندارد خوش هیچ مهراج

  .پاشیده هم از

 ودر یم دوم یطبقه به و کندیم خداحافظ   او از رسرسی

 هایشپوتی    بند کردن باز مشغول و نشیندیم پله روی و

 .شودیم

 کابی    در را ساک افتدیم یادش که کند باز را در خواهدیم

 .گذاشته جا آسانسور

یم باز در که بیندازد کلید خواهدیم و داردبریم را ساک

 .کندیم رصد را او گیسو کنجکاو نگاه و شود

 .مامان سالم -

 .کندیم باز آغوش گیسو
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 2_قسمت#

 

 

 

؟ .مامان بگرده دورت سالم -  برگشت 

یقرمه عطر و گذاردیم گرم یخانه در پا مهراج  بو را سپ  

 .کشدیم

 .شدم راحت .دیگه شد تموم -

 .چرخاندیم آسمان به رس گیسو

 رو ذارمیم راحت رس امشب از دیگه که شکرت الیه -

 .بالش

 کنار را ساکش و زندیم زوریک و خسته لبخندی مهراج

  .گذاردیم حمام درب

 کو؟ بابا -

خانه سمت گیسو  .رودیم آشپ  
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 .بدم چای بیا بگپ   دوش برو .جان مامان سمغازه در   -

ون  رسده؟ بپ 

 :گویدیم و داردبریم اتاقش از را اشحوله مهراج

 .نیست رسدتر مهاباد از الاقل .زیاد نه -

 از صدا و رس با رسامه که نگذاشته پا حمام به هنوز

ون اتاقش  .آیدیم بپ 

 اومدی؟ داداش -

ون کشدیم رسک مهراج  :بپ 

 فرفری؟ چطوری .آره -

 :درمیاورد ادا مهرسا

ون بیا زود .خان کچل خوبم -  .دارم کارت بپ 

یم دوش زیر و بنددیم را در .آوردیم در را زبانش مهراج

یم هم به ندندا بار چند کند حمام تا داندیم خدا .رود

 .شوم خپ   آن شنیدن از ساید

 .ندارد تمایم اما خودش به هانفرین و لعن
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 چای نوشیدن مشغول خواهرش و مادر کنار بعد دقایق  

 تا مثال یا باشد اشتباه َسلت   ازدواج خپ   دارد امید .است

  .بریزد هم به مراسم و بیفتد اتفاف   یک فردا

 به کرده جرات کش چه بداند است کنجکاو طرف آن از

نیم رویش اما .بگذارد خانه آن در پا خواستگار عنوان

سد شود  .بپ 

یت   ظرف گیسو  .گذاردیم او جلوی را شپ 

م !شدی الغر چقدر .پرسم بخور -  غذاشون البد بمپ 

 .نبوده خوب

 :زندیم پوزخند مهرسا

 ماشاال الغره؟ کجاش این .کن بس خدا رو تو مامان -

 .شده پروار

یت   به ناراحت   با مهراج  دیگر .کندیم نگاه ناپلئوت   هایشپ 

یت   از حت    .آیدیم بدش هم شپ 

 :گویدیم خواهرش به رو

 مهری؟ داشت   کار چ  -
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 :گویدیم پر دهان با مهرسا

 .میگم االن .گفتیا آخ -

 و مردانه شلواری و کت با و دودیم اتاقش سمت بعد

 .گرددبریم رنگ ایرسمه

  .داداش ش   دلپ   بپوش .توپ .گرفتم راتب چ   ببی    -

 .کندیم ریزی اخم مهراج

 منه؟ مال -

 بری بیای تو تا گفتم .بپوش   فردا واسه گرفتم .دیگه آره -

 خوشت رنگش از خوبه؟ .کت  نیم وقت .میشه دیر خرید

 میاد؟

 یکوچه به زندیم را خودش .قلبش به زندیم رعد غصه باز

  .افتدیم اکوپیانه برند روی چشمش .چپ عیل

ه چه-  فردا؟ خپ 

 :گویدیم گیسو روبه مهرسا

 مامان؟ بهش نگفت   -

 :گزدیم لب گیسو

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

وا -  شوهرش .سلبیه برون بعله فردا .مادر رفت یادم ا 

 .دادن

 .دوخت خوش کت   روی کشدیم دست مهراج

 !خپ  ت   چه .مبارکه -

 :گویدیم مهرسا

 .سلبیه دانشگاه   استاد طرف داداش؟ بود کجا خپ  ت   -

ن یه ماهه شیش  داد رضایت عمو باالخره .میان و مپ 

 .بره بدن َپر رو سلت  

ر رقیبش گویدیم خودش با و نوشدیم چای کیم مهراج
َ
د
َ
 ق

 ".است

 :پرسدیم مهرسا

 .داداش ببینمت بپوش پاشو پوشیش؟نیم -

  .یابدیم خاتمه مهرسا حرف این با داماد جناب بحث و

 بپوشمش؟ چرا پس .امنمی که من -

 :گویدیم گیسو
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عموته برون بعله جشن مادر؟ نمیای چ   یعت   -  .دخپ 

 .نباش   که نمیشه

کت   اون واسه برم باید صبح از .مامان دارم کار -  که رس 

  .گرفتارم .زدم بهت حرفشو

 :گفت آویزان ایلوچه و لب با مهرسا

 ...هم سلت   تازه .داداش میشه ناراحت عمو -

 :شودیم بلند جا زا مهراج

 یک   شام .امخسته من .مهرسا بکن کاریش یه خودت -

 مامان؟ میدی

  .اندازدیم ساعت به نگایه گیسو

 .خوریمیم شام بیاد بابات .هشته تازه که هنوز -

م من -   .کن بیدارم اومد بابا .بخوابم مپ 

یم لب کرده بغ مهرسا بندد،یم را اتاقش درب که مهراج

 :زند

وع االن گفتم مامان؟ این بود چش !وا -  بشکن کنهیم رس 

  .عروش جون آخ که دادن قر و زدن
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 .کندیم جمع را چای خایل هایلیوان گیسو

س البد .سخسته مبچه مامان؟ دونمیم چه -  رو فردا اسپ 

کت اون واسه کاری مصاحبه .داره ی کم گنده رس   چپ  

 .داوم تونست فردا شاید حاال .کن ولش .نیست

آن و کندیم آویزان لباش چوب به را شلوار و کت مهرسا

 .گذاردیم کاورش توی مرتب را

 من شه دوماد داداشم میشه یک   .بگردم دورش الیه -

 عروس بشه خوشبخت دخپ   اون کیه اصال کنم؟ عشق

 خونه؟ این

 :زندیم لب خاطر اطمینان یک با و زندیم لبخند گیسو

 !دخپ   اون حال به خوش -

 

  

 3_قسمت#
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کت گرد سالن در جمعیت پچپچ صدای  تماس میان در رس 

یم کیبورد روی تند تند که جوان منش   ظریف انگشتان

 .شده گم لغزد،

 چندمی    برای منش   چشمان و کشدیم خمیازه باز شجاع

 .شودیم دوخته او به بار

 :کوبدیم بازویش به بازو مهراج

؟یم خمیازه چقدر بسه بابا - ه کش 
َ
 !ا

 .زندیم لب آهسته و دهدیم تکیه دیوار به رس شجاع

ت .مهراج ببند -  شد؟ خوبمون حاال .بخوابم ذاشت  یم خپ 

 .نشده نوبتمون هنو نشستیم صبح از

 اومده زودتر اگه .ببی    آدمو ایل یه کن وا کورتو چشای -

 .مصاحبه واسه بودیم معاون اتاق تو االن بودیم

 رسید نوبتم .بزنم چرت یه ربذا شو ساکت خب خیله -

 .کن صدام

 دور تا دور به چرخاندیم چشم و دهدیم تکان رس مهراج

  .بزرگ سالن
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 را رسش چطور داندنیم .انتظار همه آن از است کالفه

ش و بگذرد وقت تا کند گرم  یخ را پایش و دست که اسپ 

 .کند دور خودش از را کرده

 دائما هپ  ش مانچش که رویش روبه جوان مرد دیدن با

 تعداد .شودیم جلب او به توجهش چرخد،یم منش   روی

 کندیم سیع مهراج شود،یم زیاد که مرد هایچرات   چشم

تش رگ   آن اما .نکند نگاه سو آن به ل وجودش توی غپ 
ُ
 ق

  .باشد اعتنات   تواندنیم و زندیم

ل را احساساتش دارد سیع سخت   به  تلفن .کند کنپ 

 هایصفحه در بیخودی و آوردیمدر جیبش از را همراهش

 .کنندیم بازیگوش   مدام چشمانش اما چرخد؛یم اینستا

 و قبل شب خیال و فکر و خوات  ت   را موذی حس این

 حال آنقدر .کندیم تحریک ناز،سلت   هنگامبه نا ازدواج

 هر کشی    استعداد است مطمی    که است خراب دلش

 .دارد حظهل درآن و روز آن را کش

 نه؛ اما کند،یم مشت را دستانش زند،یم وول صندیل روی

د آرام تا بزند سپ   کتک یک را مردک باید فقط انگار  .بگپ 

 را اشیقه و برود مرد سمت و شود بلند جا از خواهدیم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

د ی که بگپ  ون معاون اتاق از جوان دخپ   و آیدیم بپ 

 .زندیم صدا را نامش منش  

 .داخل بفرمایید لطفا شاکری آقای و پرتوی آقای -

 از شجاع و کوبدیم شجاع زانوی به زانویش با مهراج

 :زندیم داد تقریبا و پردیم خواب

 چته؟ هوی -

 با مهراج شود،یم بلند که جمعیت یخنده شلیک صدای

 .گزدیم لب خنده

 .نوبتمونه پاشو !زهر -

 اتاق توی مهراج دنبال دیگران، هایخنده به اعتنات   شجاع

 .رودیم

 نهایتت   که مو کم رسی با جوان ستمردی معاون جناب

ب خوش و لباسخوش  .است مرس 

 گویدیم آخر دست و پرسدیم سواالت   دو آن از حوصله با

 بیشپ   هاآن به حتما پیمانشان و پر مدارک به توجه با

 تقریبا بازرگات   مدیریت ارشد کارشناش .شد خواهد توجه

 .بود آلدهای مدریک
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ون اتاق از وقت    را مصاحبه دارد امید مهراج روندیم بپ 

  .باشد شده قبول

 به چشمش باز کند، خداحافظ   منش   از خواهدیم تا اما

 نزدیک منش   به را خودش مرد باراین .افتدیم هپ    مرد

 زند،یم صدا را بعدی نفر نام دارد که جوان دخپ   .کرده

 .او ران روی کشدیم دست مرد

ی و تند نگاه منش    خپ    مهراج بار این و اندازدیم او به تپ  

دیم را مرد ییقه و داردبریم  با صورتش به صورت و گپ 

 :زندیم فریاد رعدآسا غرش   و تپ    نگایه

 چه داری کت  یم فکر !کثافت مرتیکه بکش دستتو -

؟یم غلظ  کت 

 مهراج ندستا از سخت   به را اشیقه شده غافلگپ   که مرد

 در مهراج و دهدیم هول عقب به را مهراج و کندیم آزاد

 بگو و بحث که کشدنیم ثانیه به .افتدیم شجاع آغوش

دیم در مهراج و مرد بی    شدید مگوت    سیع جمعیت و گپ 

 .کنند آرام را دوآن دارند
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

کت از را مهراج تا کشدیم را خودش میان آن شجاع  رس 

ون د بپ   .بپ 

 کن ول بابا .مهراج بسه ...کن ول دیوانه ...بریم بیا مهراج-

 .دیگه

کت معاون فریاد صدای با عاقبت  از که نگهبات   و رس 

ون کت از را شجاع و مهراج اندآمده بپ  ون رس   اندازندیم بپ 

 .شودیم ختم قائله و

 :گویدیم شجاع و زندیم هم به محکم را در مهراج

 ی؟کرد اینجوری چرا مهراج؟ چته بابا -

 صورت خنک باد تا کشدیم پایی    را ماشی    یشیشه مهراج

 .کند خنک را اشگرفته گر

ی یه نفهم مرتیکه-  .کرد چروت   چشم یه کرد، هپ  

  .هم به ریخت اعصابمو

ه یکارهچ   تو دیوانه؟ چه تو به خب -  حاال بودی؟ دخپ 

  .تمام .استخدام ت   استخدام مهراج آقا !پرید شد؟ خوب

 :کوبدیم فرمان به مشت بار چند مهراج
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  مردم این شهر حسودند 
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 !لعنت   -

 را آرنجش و مویش کم رس روی کشدیم دست شجاع

  .گذاردیم ماشی    در روی

یم پاچه یه صبح از چرا مهراج؟ تو مرگته چه امروز -

ی؟  شده؟ چ   .هاخشنه بدجوری اخالقت امروز گپ 

 .آوردیم در پارک از را اتومبیل و زندیم استارت مهراج

ی بگوید بگوید؟ چه  زن رویاهایش در هاسال که را دخپ 

 
 
یم شوهر امروز آخرش، و اول عشق و بود اشزندیک

 که داده خودش به را دنیا هایفحش تمام بگوید دهند؟

عموی فکرکرده و نجنبانده دست چرا  هنوز قشنگش دخپ 

 بگوید؟ چه بدهند؟ شوهرش که نشده بزرگ آنقدری

 .ندارد گفی    که خریت

 

  

 4_قسمت#
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

د،نیم مهراج سمت از جوات   که شجاع  کندیم فکر گپ 

س  .کرده عصت   را او مصاحبه اسپ 

 :گویدیم بعد دقایق  

یم نشد اینجا .کن ولش نخور حرص حاال -  .دیگه جای مپ 

 :اندازدیم او به نگایه مهراج

 .ندارن کاری که تو به .انداختم راه دعوا من-

 رد رو تو کردی کرف مهراج؟ کردی فکر چ   من مورد در -

م؟ بیا بگن من به کی     !عمرا مپ 

نیم .نکن کارو این اصال ویل .مرام با نکنه درد دستت -

 .بدی دست از من خاطر به خوبو موقعیت این خوام

 ،.بودیم باهم رسبازی و دانشگاه حاال تا .گفتم که همی    -

 .باهمیم بعدم به این از

 کجا از وضعیتو؟ بیت  نیم .نیست کار .شجاع نشو خر -

؟ پیدا کار دوباره  کت 
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 من شد ظهر .میشه پیدا .نیومده تو به فضولیش -

 ای؟کاره چ   امروزو .گشنمه

 .افتدیم شب آن بران بعله یاد باز مهراج

  .بیکار .هیچ   -

  جاده؟ بریم میگم .خوبه خب -

  جاده؟ -

 رستوران چالوس جاده تو قدیمیم رفقای از ییک .آره -

  .بدیم شکم این به حایل یه بریم .زده سنت  

 گفتیم شجاع که هرجات   .بهپ   چه .کندیم خم رس مهراج

 هایعاشقانه مرگ برایش شب آن که ایخانه جز رفتیم

  .بود اشساله چند

 .کندیم رد را برگردان دور پیچ و چرخاندیم را فرمان

 نیست؟ که خالف اهل رفیقت اون فقط .بریم -

 :کوبدیم بازویش به مشت   شجاع

؟ چه بابا گمشو -   از ُمردم بده گاز خالف 
 

 !بده گاز .گشنیک
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*** 

 کریستال قندان توی قندهای از نییم و لرزدیم دستش

خانه کف دمپات   با را قندها حرص با تند تند .ریزدیم آشپ  

 .کندیم شوت کابینت زیر هایش

 .کرده چای از پر را بلوری هایاستکان از نییم

 جوش آب زیر دستش ناشیانه و کندیم باز را سماور پ  ش

 .سوزدیم

 آی که بزند جیغ خواهدیم و بنددیم را سماور پیچ

ون آن آدم ایل یک افتدیم یادش اما سوختم؛ نشسته بپ 

د چای او تا اند  .بپ 

ا، حرف یاد  گفته مادرش وقت   که افتدیم حامد مادر میپ 

 این به به " :بود زده خندلب عشوه با بریزد چای برود بود

 ".دم عروس چای !هاداره خوردن چای

 حرف طرز از این کندیم فکر و اندازدیم بیت   به چیت  

  .پوشیدنش لباس مدل از هم آن و زدنش
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ا پوشیدن لباس " :زندیم فریاد ذهنش توی کش  تو به میپ 

 دردت تو .بپوشه لباس اونجوری داره دوست آخه؟ چه

اس؟ اس؟ دردت خهآ نه میپ   "میپ 

 

 دیدن از یارسش بابا خواستگاری، بودند آمده که اول بار

ا وجق اجق تیپ  بعد و بود کرده سفید و رسخ حسات   میپ 

م خورننیم ما درد به اینا" :بود گفته رفتنشان از   ".دخپ 

 بعد هفته یک چطور نفهمید اما بود شده راحت خیالش

 بیا و برو این و شد پیدا هاطرف آن شانکله رسو دوباره

 چرب زبان آن با حامد پدر عاقبت و کشید طول ماه شش

 .کرد راض   را یارس نرمش و

وع دوباره  است عجب در و چای ریخی    به کندیم رس 

 چنان با پذیرفته بیایش و کیا و مسلک آن با پدرش چطور

 .کنند وصلت ایخانواده

 و حلم معتمد   یارس حاج کنار، به اشدیکتاتوری اخالق

 هیچ به اشمذهت   اخالق   شان،محله مسجد سفید ریش

 .نبود جور حامد یخانواده با عنوان
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 حامد یک پدرش که دارد مار یمهره حامد شاید داندنیم

 هیج .دیگر آیدیم در بغلش از حامد تا صد و گویدیم

ها جور این و نماز اهل که ندارد هم عیت    .نیست هم چپ  

 .اندکرده خور چپ    را بابایش حتما نه، که شاید کندیم فکر

 را سیت   در ریخته هایجوش آب دستمال با تند تند

 با که زندیم بغلش زیر را چادرش بال و کندیم خشک

 .چرخاندیم رس دیبا صدای

 :چرخاندیم هوا در را تپلش دست دیبا

؟ تو پس کجات   - ؟ چات   سلت   کفری زری مامان ریخت 

  .دیگه باش زود .شد

خانه دیوار به تکیه سلت    و خانه قدییم   طرح .دهدیم آشپ  

پن نداشی   
ُ
 .بزند غر راحت خیال با او شودیم باعث ا

 !کن کاری یه خدا رو تو !دیبا -

 و نارنچ   هایبرگ طرح با چادر   و آیدیم ترنزدیک دیبا

 .افتدیم هایششانه روی ایقهوه

 نیست؟ خوب حالت چته؟ -

 :نالدیم خفه صدات   و حرص با نازَسلت  
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 بگو بابا به .خوادنیم سلت   بگو برو .دیبا خدا رو تو -

 .کنه تمومش آقاجون خاک ارواح

وا -   چ   !ا 
 

 کنه؟ تموم رو چ   تو؟ مییک

  .دیبا خوامنیم رو پرسه این من بابا -

دیم لب دیبا  :فرس 

 هیچ   حاال تا چرا پس خوایش؟نیم .دخپ   تو نش   الل-

؟  نگفت 

  .خوامنیم گفتم مامان به بار صد .گفتم بابا گفتم-

؟ راست !وا -
 

 مییک

 

  

 5_قسمت#
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خانه، به زری ورود با  .شوندیم ساکت دو هر آشپ  

 رنگ و طرح هم درست که را چادرش سفت که زری

 چسبیده، دست با گلویش بیخ دیباست، عروسش چادر  

 :گویدیم تند تند

 برد؟ خوابت نمیای؟ چرا سلت   -

 :نالدیم کرده بغض و کندیم خم رس نازسلت  

 بهشون .رو مسخره بازی این کن تموم خدا رو تو !مامان-

 .خوامنیم من بگو

 هایچشم .اشکرده عرق صورت روی کشدیم دست زری

 .نازکش ابروان بی    اندازدیم اخم و کندیم گرد را درشتش

 :زندیم ترس  

وع باز - ؟ کردی رس   سلت 

 !خدا رو تو .برن بگو دهنش دیر تا مامان -

 :کندیم اشاره سیت   به زری
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ه رو رست بابات امشب نکن کاری .بیار وردار یاال - پ ُ  ب 

 !زود .سلت   تسینه رو بذاره

 :گویدیم دیبا به بعد

 عرق خیس .برن شه تموم مراسم زودتر بذار .دیبا بیارش -

ه .بودما کرده خاموش رادیاتورارو کاش .خدا به شدم
َ
 ا

 !پختم

 :گویدیم دیبا .رودیم و کشدیم را راهش هم بعد

؟ -  .هامیشه عصبات   بابات االن بدو .بریم بیا سلت 

  .کن کاری یه .خوامنیم حامدو من دیبا دیبا؟ -

 جواب که حاال .کردییم ردش زودتر بابا دیگه؟ االن -

 مان؟ یمسخره مگه مردم .دخپ   زشته دادی؟ رو بعله

 حالیت تو گفت .خوبن گفت .نکرد قبول اصال بابا -

 .دونمیم من رو صالحت نگو هیچ   گفت .نیست

 :کشدیم پوف   دیبا

یم رو چات   فعال بیا ببی    -  خاض اتفاق که هنوز .بپ 

 باشه؟ .کنیمیم فکری یه زنیمیم حرف باهم بعد .نیفتاده
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 هم هنوز .گویدیم راست دیبا شاید کندیم فکر نازسلت  

 .کارش ت   برود کند رد را مدحا تا هست وقت

 از دیبا دنبال به مطمی    نا هات  قدم با و داردبریم را سیت  

خانه ون آشپ    .رودیم بپ 

 

  

 6_قسمت#

 

خانه مپ    روی را نیمرو ظرف  هاینان سبد کنار آشپ  

 .کندیم تشکر لب زیر عرفان و گذاردیم برشته

  .کندیم بلند رس اتاق در صدای با دیبا

؟ ت   مامان -  شدین؟ بیدار ت 

 وارد سالنه سالنه که ت  ت  مامان به رو پر دهان با عرفان

خانه  .کندیم سالم شودیم آشپ  

 خنددیم همیشه که هات  لب و سفید صورت با ت  ت  مامان

 :زندیم لب رو خوش
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 ای؟جمعه روز نخوابیدین چرا .ننه سالم -

 :گویدیم عرفان

کت برم باید ت  ت   انمام دارم افتاده عقب کارای -   .رس 

 .گذاردیم ت  ت   نماما جلوی را چای لیوان دیبا

 گفت زری مامان .بکنم کاراتو کم یه مونمیم من البته -

  .بزنه رس حسات   درست بهتون روزه چند این نتونسته

 بود شلوغ مراسم با رسش هم زری .ننه نکنه درد دستت -

 واسه شدمنیم زحمت داشتم سالم پای اگه منم .دیگه

 .اوالدم

 :فشاردیم را ت  ت   مامان دست عرفان

 بزن زنگ یه داشت   کار .ت  ت  مامان بگردم دورت من الیه -

  .نوکرتم خودم

 :گویدیم دیبا

م؟ چ   ناهار -  بپ  

 .ننه کن درست دارین دوست خودتون چ   هر -

 .شودیم بلند جا از کند،یم تمام که را چایش عرفان
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  مردم این شهر حسودند 
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ی ندارین؟ کاری .رفتم من -  بهم بزن زنگ داشت   الزم چپ  

 .دیبا

 را نازسلت   کندیم که بدرقه در جلوی تا را همرسش دیبا

 :گویدیم عرفان به رو نازسلت   .بیندیم در پشت

 کجا؟ .داداش سالم -

 :کشدیم باال را کفشش هایپاشنه عرفان

م دارم - کت مپ   خوبه؟ حالت .رس 

ی رفانع ندارد دوست که نازسلت    بفهمد اشغصه از چپ  

 :خنددیم الیک

 .بخورم صبحونه ت  ت   مامان و دیبا با اومدم .آره .خوبم -

 .هنوز خوابن اینا مامان

 و کندیم خداحافظ   و اندازدیم او به پرسوال نگایه عرفان

 .رودیم

هات   یک عرفان داندیم خوب نازسلت  
 ول و فهمیده چپ  

 درهم هایشسگرمه قبل بش که بس .بود نخواهد کن

 که عروس داندیم خوب عرفان نداشت شک .بود

 .لنگدیم کار جای یک نباشد خوشحال
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  مردم این شهر حسودند 
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 :پرسدیم دیبا از شودیم که خانه وارد

ی داداش -  دیبا؟ فهمیده چپ  

 :بنددیم را در دیبا

ی که من .بابا نه !وا -  .تابلوئه خودت یقیافه .نگفتم چپ  

؟ .بخور صبحونه بریم بیا  خوت 

 حرف باهات باید .ترکهیم داره دلم .دیبا نیستم خوب نه -

  .بزنم

  .نزن حرف   ت  ت   مامان جلو حاال خب خیله -

زن که است خراب چنان حالش نازسلت   اما  با بیچاره پپ 

خانه به ورودش  .شودیم نگران آشپ  

 نیست؟ روت به رنگ چرا ننه؟ خوت   -

  نازسلت  
 

 برایش دیبا و کندیم بهانه را قبل روز خستیک

 .ریزدیم چای

 :گویدیم ت  ت   مامان

 اون .خوبی    یخانواده چه .مادر بش   خوشبخت الیه -

 .ننه سبرازنده خییل حامدم آقا
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  مردم این شهر حسودند 
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 :زندیم لبخند نازسلت  

 .عیبهت   و خوبه زیادی آره -

 :کندیم عوض را حرف و رودیم غره چشم دیبا

م چ   ناهار - ؟ بپ    .بگو داری تدوس چ   هر سلت 

 .دنبالم میاد حامد دیگه ساعت دو .برم باید من -

  جدی؟ -

ونیم ناهار .آره -   .بپ 

 مامان لحظات   از بعد و دودیم هال به دیبا تلفن صدای با

 .زندیم صدا را ت  ت  

؟ت  مامان -  .داره کارتون توران عمه ت 

خانه از ت  ت   مامان ون آشپ    .رودیم بپ 

 .که دیدیم همو دیشب همی    شده؟ چ   -

 

 کنار و گذاردیم قفسه روی فریزر از مایه ایبسته دیبا

 .نشیندیم نازسلت  
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؟ شده چ   - نیم رو پرسه این چرا آخه بگو بهم سلت 

 دیدی؟ توش ایرادی عیت   خوای؟

 :کشدیم آه و دهدیم تکان رس سلت  

 عیت   یه الاقل کاش .نداره ایرادی هیچ بدبخت   .دیبا نه -

 اخالقش حت   یا بود چپ چشاش بود، کچل .اشتد

 تو و خوبه اونقدر حامد این ببی    .داشت شیشه خورده

ای کنیم عقد که فردا داره، خاطرخواه دانشگاه  دخپ 

 .خوبه نکشن منو دانشگاه

 تو؟ مرگته چه پس خب .بیخود !وا -

  .ندارم بهش احساش هیچ .دیبا خوامشنیم -

 می اگه .سلت   نگپ   سخت -
 

 نکن شک خوبه اینقدر که یک

 خییل که ییک با آدم میشه مگه .میش   عاشقش عقد بعده

  خوبه
 
 هیچکسم تازه نکنه؟ پیدا عالقه بهش و کنه زندیک

 .آقاس و داره دوستت اینقدر که حامد و نه

؟ نشدم عاشقش اگر .دیبا کنم ریسک تونمنیم -  چ 

 ...اینکه مگه میش   -

؟ اینکه مگه -  چ 
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 .قبال شده بلند رست زیر اینکه مگر -

 و دوست دیبا گرچه . اندازدیم زیر به رس فورا نازسلت  

  هنوز اما است، اشساله چند و چندین رفیق
 
 ندارد آمادیک

 .کند مال بر را اشسینه توی راز

 :گویدیم دیبا شودیم طوالت   که سکوتش

؟ آره -  ایه؟دیگه مرد گپ   دلت سلت 

خانه به کنان هن هن ت  ت   مامان  حرف و گردد بریم آشپ  

 .ماندیم تمام نیمه دو آن

یم آماده ایستاده آینه جلوی اتاق توی بعد ساعتیک

 و پر و عاشقانه پیایم قبل دقایق   حامد .رفی    برای شود

 .دنبالش آید یم زود گفته و داده پیمان

وزه درشت هایبرگ با ساتن بلند قواره رورسی  را ایفپ 

 تن رنگ سدری و ضخیم پولیوری و دازدانیم رسش روی

 مراسم از قبل حامد کند کار چه کندیم فکر .کشدیم

ی اما بزند را ازدواج این قید عقد  .رسدنیم ذهنش به چپ  
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 7_قسمت#

 

 

 

 و داردبریم را کیفش و کندیم مرتب رسش روی را چادرش

یم هایشپوتی    پوشیدن مشغول زری از خداحافظ   از بعد

  .شود

 :زندیم لب آهسته زری

؟ -  یه .حامد جلو نش   یخ عی    کن جمع حواستو سلت 

 .هابخوره هم به بیخودی ازدواج این بخوای نکت   کاری

 .ایستدیم صاف سلت  

 بزنم؟ هم به ازدواجو این خواهمیم گفتم من مگه -

 .ها داریم آبرو ما .سلت   نیست بعید تو از -

 فقط .هستم شما آبروی فکر .خانوم مامان نباش نگران -

 .هیچ مآینده و احساسم و خودم
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 .مو پیچش من و بیت  یم مو تو .سلت   نیست   متوجه تو -

 دنیا آخه؟ کت  یم پیدا اون مثل کجا .آقاس خییل پرس این

ای همه این میشه پیدا مردی بگردی رو  تو جا یه خوبو چپ  

 باشه؟ داشته وجودش

 طبقه اون ییک .تهس آره " :زندیم زار دلش توی سلت  

 " .هست پایی   

 و کندیم کوتایه خداحافظ   و باز کشدار آیه با را در

 .شودیم کابی    وارد

 کلید مهراج با کند،یم باز را ساختمان خروچ   در که همی   

 سینه در قلبش و کرده هول .کندیم برخورد دست به

 .زندیم واردیوانه

یم جا هرسید خودش به آنقدر که دیدنش با که مهراج

 .خورد

 .کندیم سالم و ایستدیم رو پیاده در نازسلت  

  .پرسعمو سالم -
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ماه نوایشت   دل .نلرزد صدایش دارد سیع سخت   به مهراج

 ترینسخت باید حاال اما بوده او روی دیدن دلتنگ هاست

 .بگوید است، عاشقش سخت که زت   به را جمله

عمو سالم-   .باشه مبارکا .دخپ 

 مدل اتومبیل با حامد حی    همان در و گزدیم لب زناسلت  

 از را نازسلت   کوتاه بوف   با و رسدیم راه از باالیش

 .کندیم خپ   رسیدنش

 :گویدیم نازسلت   و دهدیم تکان دست برایش حامد

  .شما عروش ایشاال ...ایشاال .پرسعمو ممنون-

 خوامنیم ازدواچ   من .خوامنیم ":نالدیم دلش توی مهراج

 ".نباش   تو عروسش که

 مهراج و کندیم خداحافظ   محجوب و زیر رسبه نازسلت  

 حامد .رودیم حامد اتومبیل سمت به ادب عرض برای

  .دادیم دست مهراج با و شودیم پیاده فورا مودبانه

 .حامد آقا باشه مبارک .هستم سلت   پرسعموی من سالم -

 :گویدیم گرم و زندیم لبخند حامد
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 .باشید ما کنار ندادین افتخار دیشب .ممنون-

نیم وقتتونو بفرمایید .بعد دفعه ایشاال .نبود سعادت-

م   .گپ 

 مشت خواهدیم دلش کندیم رایه دورا آن که مهراج

 خوامنیم ":بزند فریاد و کوچه هایدرخت تمام به بکوبد

 پسش .منه مال اون .نیست تو مال .ببینم خوشبختیتونو

 ".بده

 پر دلش .گذاردیم خانه در پا و خوردیم فرو اما را شبغض

 عرفان و دیبا داندیم اما .ت  ت   مامان پیش برود کشدیم

 .هستند مهمانشان

ترین  هر عرص تا .جمعه آن است عمرش یجمعه دلگپ 

 از مدام .ندارد فایده دربیاید سلت   فکر از کندیم کاری

 به نازسلت  یک   است منتظر و زندیم دید را کوچه پنجره

 .گرددبریم خانه

 که نازیسلت   چیست؟ منتظر احمقانه کندیم فکر بعد

 که بود شده پروات   آنقدر یک   از بود؟ دیگری مرد همرس
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 نازسلت   معلوم کجا از اصال کند؟ فکر دیگری عشق به

 داشت؟ احساش او به هم

 که دردی و طرفهیک عشق آن از و کشدیم آه آنقدر

یم خسته عاقبت تا زندیم ناله کردیم سنگیت   شقلب روی

 .شود

  احساس گردد،برنیم نازسلت   و آیدیم که غروب
 

یم خفیک

جمعه آن زودتر تا رودیم شجاع نزد و پوشدیم لباس .کند

  .بشود تمام لعنت   ی

 

 

 

  نوشیدن با و فشاردیم را پاور یدکمه

 .بیاید االب سیستم تا کندیم صپ   اشقهوه یجرعه جرعه

 و است شب یازده نزدیک .رودیم ساعت سمت نگاهش

 برود شودیم بیدار خواب از دارد تازه البد آنجا مانیسا

 بود سیدت   در بهار روزهای اخرین .صبحگایه دویدن برای
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 آن آرزوی هوا آن در تازه و سپ    هایچمن در دویدن و

 .بود نازسلت   یلحظه

 روی مانیسا صورت د،شو یم وصل که تصویری ارتباط

 .آیدیم صفحه

 .خپ  به صبح .نازمسلت   های -

 صحبت بلند کندیم سیع او و خوابند بابایش و مامان

 .نکند

 .زندیم گوشش توی هندزفری

 .خپ   به شبت .جونممات   درود و سالم و های -

؟ نرفت    بدوت 

م دارم -  .بریم باهم بیاد دوستم منتظرم .مپ 

 نمیاد؟ باهات مهبد مگه -

ون اتاقش از دست به گوش   مانیسا  اتاق وارد و رودیم بپ 

 .شودیم دیگری

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 شکل به که دهدیم نشان را مهبد و چرخاندیم را تلفن

یم پرت تخت روی از دارد و خوابیده ته و رس داریخنده

 .پایی    شود
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ون اتاق از مانیسا  :رودیم بپ 

 از اینم  .خوابیده خرس بچه مث گنده مرد دیدیش؟ -

؟ خپ   چه .من تنبل داداش ؟ سلت   چ   مراسمت خوت 

 شد؟

 :کشدیم آه نازسلت  

 .شدم عروس .برم قربونت شد تموم -

 .شودیم بلند مانیسا جیغ صدای

 .خودت   دنیا عروس ترین عروس .عشقم مبارکه وای -

 .ترکدیم بغضش سلت  
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 .رستح عروس   ،غم عروس   شدم .نیستم .مات   نیستم -

 .آه عروس  

 .بنددیم را در و رودیم اتاقش به دوباره مانیسا

؟ - ؟یم گریه داری سلت   شده؟ چ   .منو نده سکته کت 

نیم من مات   .میگم هم تو به .گفتم نفر هزار به دیروز از -

 .خوامشنیم پیغمپ   به پپ   به .خوامش

  .رودیم وا تختش روی مانیسا

؟ - ؟ جدی سلت 
 

  مییک

 کردن رد برای تالشش از صدات   اشیک میان سلت   و

 پدرش حریف اینکه از و گویدیم سمجش خواستگار

 اجبارش پدرش که داده ازدواچ   به تن اینکه از .نشده

 پدرهات   چنی    هنوز چرا است عجب در مانیسا و .کرده

 دارند؟ وجود

 بابا کرده؟ زورت چرا چرا؟ باباتو؟ کنمنیم درک آخه -

 .سالته سه و بیست رست خپ  

 و پول و رو و َبر و آقات   از .مات   خوبه خییل حامد چون -

 .داره زیادم که نداره کم هیچ   اجتمایع باالی موقعیت
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 برام که بابامه این باز بشه سالمم هشتاد من بعدشم

هیم تصمیم  .مات   گپ 

؟ - سم؟ چپ    یه سلت   بپ 

س -  .بپ 

 پرسعموته؟ پیش فکرت هنوزم تو -

 .کندیم خم رس سلت  

 مات   وای .مات   وجودمه همه مهراج نبوده؟ یک   بگو تو -

  .ترکهیم داره دلم

م الیه من که آخ -  چ   خواییم حاال .دلت اون واسه بمپ 

؟ کار  کت 

 این یغصه از امشب که کن آرومم .مات   کن آرومم -

م عشق  فردا بتونم باز بمونم زنده امشب کن کاری یه .نمپ 

  .ببینم مهراجو صورت

ت   عروس   این به بگوید چه بود مانده نگران دل مانیسای و

 .داماد
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 یعت   نرم جنگ

 نگاهت ناز 

 من و را زمستان سوز کند گرم

 آغوشت بهار در شوم حل

 یعت   نرم جنگ

 من و بخندی تو

 ...برایت بدهم جان

 

ی_نیلوفر#  قنپ 

  

 حیدری_باران# :طراح
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 روی و میکند تنظیم ورتشص روی را ماسک عصمت   دکپ  

 .خوردیم چرچ   تابوره

 ما دخپ   دندونای این ببینم بده رو سوند خب -

 .چجوریاس

 .دهدیم دکپ   دست به را سوند و مخصوص آینه شیده

 قسمت و عقب هایدندان روی سوند با بار چند دکپ  

 .آورددریم را دخپ   آخ و کوبدیم پایی   

وت   با دکپ  
 :گویدیم بیمار به رو خورس 

 خرابه خییل اوضاعش .بشه کش   عصب باید یکیش -

م  .بشه پر باید فقط هم ییک اون .دخپ 

 :گویدیم ایستاده، رسش باالی که شیده به رو

م؟ سآماده پریلوکائی    -  دخپ 

 :دهدیم دکپ   دست به را پر رسنگ تند فرزو شیده

 .دکپ   بفرمایید -
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وع را کارش دکپ   لثه، حشت   از بعد  حی    در .کندیم رس 

 .زندیم گپ شیده با دکپ   کار

 در و ستعصمت   دکپ   دستیار ستسایل دو شیده

شیک دانشجوی کنارش   .دندانپ  

 کرده قبول و است شیده پدر قدییم دوستان از ییک دکپ  

 خواندن درس کنار در عمال را چهارساله و بیست یشیده

 .کند قهار پزشیکدندان به تبدیل

ون شیده طبم تلفن صدای با  .رودیم بپ 

یم گوشش به را گوش   و زندیم لبخند شماره دیدن با

 .چسباند

 .من عشق سالم .ت   ت  مامان جونم ای -

 :آیدیم خط سوی آن از ت  ت   مامان صدای

؟ .ننه ماهت روی به سالم -  خوت 

 چطوری؟ تو .شم فدات خوبم-
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سم، حالتو هم گفتم نزدی زنگ -  به نگاه یه بیای هم بپ 

 آقای که ایعاریه دندون این ننه .بکت   من دندونای این

 .کنهیم اذیتم داره گذاشته، دکپ  

 .نشیندیم صندیل روی شیده

 بهش بگذره روزی چند یه .ت  ت   مامان نباش نگران -

 .کت  یم عادت

 ینوه خوامیم ننه؟ میشه چ   .ببینش بیا تو حاال-

 .ببینم اصال خوشگلمو

 :خنددیم خوش   با شیده

  .بگردم دورت -

 .اندازدیم روز آن بیماران لیست به نگایه حی    همان در

 .دارد وقت بیمارشان آخرین چهار ساعت

 بهت میام نیاد نوبت ت   مریض اگر امروز .بگردم دورت -

 .زنمیم رس

؟ پیشم بذارم شاممن پس -  بموت 
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ی یه راه رس خودم .میشه زحمتت .عشقم نه وای - یم چپ  

 خوبه؟ .خرم

ون غذای که دوت  یم -  .ننه خورمنیم بپ 

 توی گرچه .بشکند را مادربزرگش دل آیدنیم دلش شیده

 هایشنوه و عروس و پرس دو با طبقه سه ساختمان آن

 
 
دات   کندیم درک .بود تنها اوقات بیشپ   اما کرد،یم زندیک

  هایش
 
 زندات   و گیسو زندات   و دارند را خودشان زندیک

 ت   ت   مامان اما گذارند،نیم کم ت   ت   مامان ایبر  زری

 .است هایشنوه با گذرات   وقت عاشق

 .برگشته مهراج بود شنیده مادرش از طرف   از

 :زندیم لب پس

 خوبه؟ .کن درست پختک دم پس باشه -

م آره -   .هابیات   زود .دخپ 

  .ت  ت   مامان چشم -

 بعد مهراج یدند ذوق از گذارد،یم دستگاه روی که را تلفن

 و بدوند تند تند ساعت هایعقربه کندیم دعا ماه، دو از
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 طلب   که عصمت   دکپ   صدای با .پنج بشود ساعت

 .دودیم اتاق سمت کندیم برنیرس  

 

 

 

 باران، بدون آذرماه روز آن هوای و است غروبتنگ

  از پر و خشک
 
 مغازه پشت .سوزاندیم را گلویش آلودیک

 .شودیم محسوب انبار که تاس بزرگ یدریچه یک

 هایجعبه نوبت و چیده مرتب هم روی را برنج هایکیسه

ند قرار رسجایشان که است مایع روغن  صدای.بگپ 

یم کتاب و حساب عمویارس با دارد که پدرش صادق؛

 .آیدیم دریچه طرف آن از کنند

 مامان دم تازه چای لیوان یک دلش و است خسته

یت   با خواهدیم را گیسویش   .مهرسا پخت دست هایشپ 

خیابان شجاع با سحر کله صبح از روز هر شده کارش

 توجه خور در شغیل یافی    هوای به کنند گز را تهران های

کت در ی بار هر اما .هارس   نخور درد به هایشغل جز چپ  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

شان "مفت حمایل   خر" شجاع قول به و پایی    درآمد با  گپ 

 .آیدنیم

 عمویش و پدر فروش  عمده یمغازه توی آیدیم هم ظهر

 .شودیم دستشان کمک و

  همی    به
 
 چییل و چرب شغل آن اشکاریندانم با و سادیک

 پیمان و پر جیب به دلش شجاع که البته .داد دست از را

 کار کردن پیدا یدغدغه هم خییل و است خوش پدرش

 کیف پدرش پول با حسات   .ندارد را رسعت آن به هم آن

 و ماندن بیکار آدم نه دارد، پولدار بابای نه او اما .کندیم

  .ستخوشگذرات   و چرخیدن ول

 دو معاش امرار منبع تنها کوچک یمغازه آن هاستسال

 .جایش رس هم ت  ت   مامان سهم و است خانواده

یه پول یتهیه رس بر بحث .کندیم تپ    گوش سلت   یجهپ  

 هایقیمت آن با است ناراحت که یارسی و است ناز

ش آور رسسام   .بخت یخانه بفرستد رسبلند را دخپ 

  .برود و کند فرار خواهدیم دلش چقدر او و
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  مردم این شهر حسودند 
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 فهمید دیر اینکه از و خودش از نخورد حرص باز و برود

  .کندنیم صپ   او برای زمانه
 
 باید او و رودیم را راهش زندیک

  .بدود هایشخواسته دنبال

 حرست، که رسش ویت نکوبد باز ذهنش موذی صدای

 هیچکس و .عمر آخر تا بود خواهد همراهش و همدم

 یواله و دلباخته چقدر او فهمید نخواهد هرگز

عموی   .است زیبایش و نازنی    دخپ 

  و رسدرد شود،یم تمام که کارش
 

 که کندیم بهانه را خستیک

 .برود زودتر

 

  

 10_قسمت#

 

 

 

 :گویدیم او به رو صادق

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی داری -  خونه؟ مپ 

 .باباجون بله -

 هم ت  ت   مامان .کن خرید مادرت واسه راه رس پس -

ات   یه داده سفارش
 .چپ  

 .کشدیم تن به کت مهراج

 ندارین؟ کاری عمو .بابا چشم -

 :گویدیم عینکش باالی از و کندیم خم رس یارس

 .پیش خپ   .پرسم نه -

طبقه در .رودیم خانه به کند،یم که را خریدهایش مهراج

 به .آیدیم تازه کیک بوی ت  ت   مامان یخانه از اول ی

 یطبقه به دوباره و دهدیم را مادرش سفارشات رسعت

 .است مادربزرگش دلتنگ .گرددبریم اول

 دیدن از .شودیم ظاهر در پشت شیده زند،یم که در

عمه  .شودیم دلرسد داخل به رفی    برای آنجا در اشدخپ 

 کوتاه آستی    با رنگ قرمز افت  ب و هفت یقه بلوزی شیده

 با رورسی بدون .چسبان جیت   شلوار روی پوشیده

 .دهدیم سالم او به آلودعشوه لبخندی
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  مردم این شهر حسودند 
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 یخ دیگه تو بیا مهراج؟ اونجا وایش شب تا خواییم -

 .کردم

یم وارد زیر به رس و دهدیم خایل و خشک سالیم مهراج

خانه مپ    روی را خرید هایکیسه .شود  .گذاردیم آشپ  

 کجاس؟ ت   ت   مامان-

 :گویدیم کشان رسک هاکیسه داخل به شیده

 رسبازیت سالمت   به .مبارکه راست   .خونهیم نماز داره-

  .دیگه شد تموم

 معذب شیده عریان   و سفید گردن دیدن از که مهراج

 رسگرم هاکیسه محتویات کردن خارج با را خودش است،

 .کندیم

 .ممنون -

 .اندازدیم اشبیت   به چیت   شیده

 خوشحال ما دو بعده دیدنم از .مهراج تو یچ   چه -

؟  نیست 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 باال شیده لباس همرنگ رسخ هایلب تا چشمانش مهراج

 زیر به رس باز و گویدیم دلش توی یهلل اله اله ال و رودیم

 .اندازدیم

ا؟ چه -  چطوره؟ شکور عمو خوبه؟ عمه خپ 

سبابه انگشت دور را نگشر  سیاه گیسوان از ایطره شیده

  :آیدیم عشوه و پیچاندیم اش

یم خوب درسامم .خوبم منم .رسوندن سالم .خوبن -

م هم هفته در روز سه .خونم  واسه عصمت   دکپ   پیش مپ 

 وقت یه که بگم گفتم .راهه به رو حالمم .دستیاری

 .نیفته دوشت رو پرسیدنش زحمت

 :گویدیم کالفه مهراج

م -  .کابینتا تو بچی    رو اینا .بخونم نمازمو مپ 

 .کندیم زمزمه لب زیر و زندیم صدات   پوزخندی شیده

 !ایش .مهراج حاج برو در بفرما -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 و داردیم نگه شام برای را مهراج ارصار با ت  ت   مامان

یم مگر تازه .بشکند گفی    نه با را او دل   تواندنیم مهراج

 گذشت؟ ت  ت  مامان معروف   هایپختک دم از شود

یم و کشدیم مهراج جلوی را خیار و ماست ظرف شیده

 :گوید

 مهراج؟ نبودی سلت   مراسم واسه چرا -

 و .است لعنت   مراسم   آن حرف باز .بنددیم چشم مهراج و

 .شود تازه داغش باید مدام که دیل باز

ی کیم  .خوردیم خوردن سپ  

  .داشتم کار -

 :گویدیم ت  ت  مامان

 شدی؟ قبول رو مصاحبه ننه؟ شد چ   ارتک راست   -

  .کردن ردم .جانماماننه -

وا -  ننه؟ چرا !ا 

  .کارم دنبال االنم .ت  ت  مامان بدونم چه -

 :گویدیم شیده
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  مردم این شهر حسودند 
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 که چرچ  یم رو دنیا دور مهراج؟ بابام پیش نمیای چرا تو -

؟  چ 

 وردست بشود برود مانده همینش کندیم فکر مهراج

 .شودنیم رسش رامح و حالل که شکور

  .کنم پیدا مرشته با مرتبط کار میدم ترجیح .مرش نه -

 صحبت وقت که مهراج کار این از گرفته حرصش شیده

 جدی پرس این دیدن برای روز تمام که .کندنیم نگاه او به

 چنی    او حاال و قلبش از کرده خرج اشتیاق او از فراری و

دیم اشنادیده  .گپ 

ک  گیسوات   و شب رنگ به چشمات   با ستنقش   ریز دخپ 

 اما ندارد نقیص گرچه صورتش ترکیب .بلند و پرکالیع  

  .ندارد هم درخشات   زیبات   

 هر اما گذاشته؛ مهراج عشق گرو در دل که ستسایل دو

 .نیست موفق ببیند را او مهراج تا زندیم دیوار و در به چه

 حال به تا .است سنگ از دلش گوت   جذابش یپرسعمه

ان به نگایه نیم حت   ندیده  شیده اما .بیندازد فامیل دخپ 

 رسبازی مشغول تهران از دور مهراج که سایل دو تمام
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  مردم این شهر حسودند 
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 این دل ربودن برای دارد هابرنامه و کشیده هانقشه بوده،

  .رسد اما داشتت   دوست مرد

 کشیده دورش مهراج که دیواری کند کاری خورده قسم

  .کند خودش یشیفته را او و بشکند

  شیده دانستنیم مهراج
 

 عاشق و است بلد خوب را زنانیک

 .ندارد برایش کاری پرسها کردن

 مهراج به رو و شویدیم را هاظرف شود،یم رصف که شام

 :گویدیم داده لم تلویزیون جلوی که

  .نیاوردم ماشی    خونه؟ برسوت   منو میشه مهراج-

یم دست  پیش شیده که بدهد رد جواب خواهدیم مهراج

 :کند

 با ترسهیم آدم دیگه .شده کم خییل امنیت شبا جدیدا -

 .خونه بره اسنپ

  ت   مامان
 :گویدیم فورا ترسو ت 

 .پرسم پاشو مهراج-

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 کندیم کار هر شیده راه توی .کندیم قبول میلت   مهراج

نیم او از کوتاه جواب چند جز بزند حرف او با مهراج که

  .شنود

 .گرددبریم خانه به رسعت به و رساندیم ار  او مهراج

 انتهای به و کشدیم گردنش باالی را پالتویش ییقه شیده

 .کندیم نگاه خیابان

 .کن نگاه و وایسا حاال .مهراج آقا کنمیم آدمت -

 

  

 11_قسمت#

 

 

 لیوات   رفته، پایی    رسش وسط تا سیاهش یمقنعه که زت  

 .دهدیم نازسلت   دست مرصف بار یک

 از قبل نفر دو کنم فکر .چپ سمت راهرو انتهای برو -

  .ایستادن شما
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

دیم را لیوان نازسلت    بیندیم را حامد .کندیم تشکر و گپ 

یخون اتاق از که ون گپ   .آیدیم بپ 

 لبخند با حامد .کشدیم جلو عادت طبق را چادرش

 .آیدیم سمتش

 گلم؟ شد تموم خون آزمایش -

 .هددیم تکان رس سلت  

  .بله -

 که؟ پایی    نیفتاده فشارت جانم؟ سلت   خوت   -

 در حامد که محبت   دریا دریا از است معذب هنوز سلت  

 .کندیم خرج برایش رفتار و گفتار

  .خوبم بله -

 جا همی    من .بده آزمایشتو برو .عزیزم شکرخدا -

 .منتظرتم

 اینکه تصور از و کندیم پنهان چادرش زیر را لیوان سلت  

ار دهد انجام را مزخرف آزمایش آن باید  .است بپ  
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  مردم این شهر حسودند 
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 باید شودیم متوجه ناباوری با و شودیم دستشوت   وارد

 .بکند را کار ترینخصوض غریبه زت   چشمان جلوی

 روزانه است مجبور که بیچاره زن   به رو پرخاشگری کیم با

 برای که را آنچه ببیند و کند تحمل را کثافت و گند بوی

م طرف دو هر  :گویدیم و است آگی    رس 

  .خانوم کن اونور روتو الاقل -

 .است ترحوصله کم او از اما زن

 بپ   توالت گوشه بذار کن پر لیوانو .خانوم زودباش -

ون ؟یم استخاره چرا .بپ    کت 

 .نمیشه روم آخه -

 جیش حاال تا مامانت رو جلو .کنیایم اذیت داری ببی    -

 .دیگه باش زود نکردی؟

ون توالت از که نازسلت    .درآمده کفرش زندیم بپ 

 کجا من آخه !ادبت   ":زندیم غر تند تند لب زیر

 رسما .نه یا کردم کارا این از مامانم جلو که یادمه نوزادیمو

ه !هااندیونه مردم
َ
 "!ا
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم لب تندخو .کندیم تند قدم سویش و بیندیم را حامد

 :زند

 .شد دیر کالسم .بریم -

د را دستش خواهدیم حامد  را دستش فورا سلت   که بگپ 

 روی به اما خوردیم جا حامد .کندیم پنهان چادرش زیر

 حتما و است تازه شانرابطه کندیم فکر .آوردنیم خودش

 هنوز که مردی دست توی را دستش شودنیم رویش سلت  

 .بگذارد نکرده عقدش

 :گویدیم او روبه نشیندیم که فرمان پشت

 .عزیزدلم نری رو کالست شکا -

 .کندنیم هم نگاهش .بنددیم را کمربندش نازسلت  

 چرا؟ -

 بریم .ازت گرفی    هم خون تازه .ایگرسنه االن آخه خب -

 بخوریم؟ جیگر

 مقنعه زیر نصفش که ایپیشات   روی ریزدیم اخم نازسلت  

 .شده پنهان
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

م جیگر؟ و صبچ اول - ی یه دانشگاه مپ   .خورمیم چپ  

 .خوبه حالم

 او با ساعت   برای است بهانه دنبال در به در که حامد

 نازسلت   کندیم حس .زندنیم دم اما .شودیم امید نا بودن

 .ندارد حوصله

 :زندیم استارت

  راست -
 

بازه؟ جیگریک کدوم صبح هفت آخه .مییک

 میشه؟ تموم یک کالست

 .پنج ساعت عرص -

 میام .ندارم کالس من بعدازظهر امروز خوشبختانه -

 .بخوریم جیگر بریم دنبالت

یم فورا حامد که کند مخالفت باز خواهدیم نازسلت  

 :گوید

 .خانوم خوشگل نمیشه که نه نگو -

ایقهوه چشمان   در که ایخالصانه رنگ و مهربان لبخند

 .کندیم ساکت را نازسلت   درخشدیم اش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :گویدیم نازسلت  

وع ترممیان امتحانای خونه برم باید زود فقط باشه؛ -  رس 

  .شده

؟ دیگه .خانوما خانوم چشم -  چ 

 به تا کندیم رسگرم هامغازه دیدن با را خودش نازسلت  

 .برسند دانشگاه

 اساتید اتاق سمت به که حامد از کوتاه خداحافظ   یک با

  از دلش و است رسد هوا .شودیم جدا رودیم
 

 به گرسنیک

یم سلف به .مانده کالس به دقیقه پنج .افتاده قور و قار

کاکائو یک و رود یم خوردن مشغول و خردیم تاپت   و شپ 

  .شود

 توی کش .اندازدیم سلف ورودی در به چشم صدات   با

 چای و کیک سفارش و شده وارد دخپ   سه .نیست سلف

 .دهندیم

ها از ییک  .کوبدیم مپ    روی مشت   و شودیم نزدیک دخپ 

 دزد   بگم، بهپ   اگه البته .خانوم عروس خانوم، ت  سل به به -

 .زیرکاه آب
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم نازسلت   کنار سه هر و پیوندندیم او به دخپ   دوستان

 اششهمکال که دخپ   سه به نگایه نازسلت   .نشینند

 .کندیم هستند

 چیه زیرکاه آب دزد از منظورت صبچ؟ اول چتونه -

 دقیقا؟

بریم را خورده نیم تاپت   و بردیم جلو دست اویل دخپ  

 و بردیم باال را دستش بعد و کندیم له مشتش توی و دارد

 کرده ریز ریز را آن نازسلت   متعجب چشمان مقابل در

 .ریزدیم مپ    روی

ی .پرتوی خانوم این یعت   -  رو سدیگه ییک مال که چپ  

 .کت  یم ریز ریز را صاحبش روح و داریبریم

 خییل است شدن تمام حال در اشحوصله که نازسلت  

 .چیست قرت   دخپ   این منظور بداند خواهدیم دلش

 :گویدیم دوستانش از ییک

 بگو جوری یه .نیست باغ تو اصال .خنگه این کت   -

 .شه حالیش

 :کندیم اخم نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ راه چیه بازیا مسخره این .بزن حرف درست -  انداختی  

 :گویدیم سینه به دست کت  

 هان؟ پرتوی؟ حق   چه به !فدات   استاد -

 .بنددیم چشم نازسلت  

  .بزن حرف آدم عی    گفتم-

 آخه؟ زدی مخشو چجوری .خدا به مارموذی خییل -

 زدی؟ دست من مرد به حق   چه به اصال

 

  

 12_قسمت#

 

 :زندیم پوزخند نازسلت  

 خواهشا تو؟ مرد   شد استادفدات   حاال تا یک از تو؟ مرد   -

 !مرادی خانوم وخودت کن جمع
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  مردم این شهر حسودند 
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 و کشدیم را چادرش بال کت   برود، که شودیم بلند جا از

یم تپ   گردنش و شودیم خم چپ به شدت با نازسلت   رس  

 .درد از کشد

 .گردنم !آخ -

 :گویدیم برنده و تپ    کت  

 .نشده تموم هنوز من حرفای .رسجات بتمرگ -

ون کت   دست از را چادرش نازسلت    .کشدیم بپ 

 تو بود، تو مال فدات   استاد اگر .ندارم حرف   تو با من -

 شیش چرا بود تو مرد   اگر کرد؟یم کار چ   من یخونه

 منه؟ خواستگار ماهه

سلت   گیسخته افسار خشیم با و شودیم بلند جا از کت  

  .دهدیم هول را ناز

 .کندیم حفظ را تعادلش سخت   به نازسلت  

خا از سلف کارمندان از ییک ون نهآشپ    .آیدیم بپ 

ه چه - ی اگر اینجا؟ خپ  ون برید خوریننیم چپ   حوصله .بپ 

 .ندارما دردرس ی
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 با .کندیم جاجابه دوشش روی را اشکوله بند کت  

 :گویدیم عصت   حالت   و شده گرد چشمات  

  با ذارمنیم .پرتوی ازت گذرمنیم من -
 
 .کت   بازی من زندیک

 شد؟ حالیت

 .کندیم رتبم را چادرش نازسلت  

  .بپ   دار برش .تو مال فدات   استاد بفرما بیا -

ون سلف از کت   یگرفتهآتش نگاه زیر بعد  در زندیم بپ 

  .دارد ضعف و است گرسنه هنوز کهحایل

 

یم را دانشگاه آن در دوستش تنها فاطمه کالس، راه در

 برایش .آیدیم اصیل ساختمان سمت به دارد که بیند

 نزدیک زنان لبخند دیدنش با فاطمه و دهدیم تکان دست

  .شودیم

ی نازسلت   اصوال  با ستخجالت   تقریبا و حرف کم دخپ 

  .شمار انگشت دوست تعدادی

 با .هستند دیبا و مانیسا اشصمییم و نزدیک دوستان تنها

  .نیست صمییم آنقدرها هم فاطمه
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 :گویدیم نازسلت   .دهدیم سالم کرده دراز دست فاطمه

 .شد دیر بریم بدو -

 :گویدیم فاطمه

ا چه -   آزمایشگاه؟ رفت   خانوم؟ عروس خپ 

 :روندیم باال هاپله از

  .فاطمه آره -

ی .پریده رنگت -  یانه؟ خوردی چپ  

  .نذاشی    مجوج و عجوج قوم بخورم خواستمیم -

  .گویدیم سلف در اشکاری شلوغ و کت   از مخترصا بعد

 :دهدیم تکان رس متاسف فاطمه

 زیاد تو راستش .نذار محلش کن ولش .کرده غلط -

 کشته فدات   استاد ویل .نیست برت و دور به حواست

 داره ساله دو .کت   همی    شونم ییک .داره زیاد مرده

 دقیقا استاد ویل ببینه، اونو فدات   استاد کشهیم خودشو

  .نمیده محل پرسا به اصال که گذاشته کش رو دست
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  مردم این شهر حسودند 
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 دو را حامد توانستیم کاش ای ":نالدیم دل در نازسلت  

 طرفه یک ابد تا بود قرار اگر حت   .کند کت   تقدیم دست  

 ".ماندیم مهراج عاشق

 خوادیم دلش کار هر .فاطمه نیست مهم واسم اصال -

  .کنیمیم عقد زودی به ما حال هر به .بکنه

 

 .غوغاست دانشگاه ورودی در جلوی شودیم که عرص

نیم اجازه سنگی    ترافیک و است شدن تاریک حال در هوا

 .ببیند را حامد اتومبیل نازسلت   دهد

 بود نتوانسته هم ظهر و دارد ضعف شدت به

 اشماهانه ظهر بدش بخت از .بخورد را ساندویچش

  شکم، زیر درد بر عالوه و بود رسیده
 

معده داشت گرسنیک

 .کردیم سوراخ را اش

ون کیفش از را تلفنش  اما .بزند زنگ حامد به تا آوردیم بپ 

 .ستخایل اشباطری

 این کیم .کند پیدا را حامد شاید تا چرخاندیم چشم کالفه

 .بیندنیم را او اما رودیم طرف آن و طرف
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 .گرددبریم خانه به و شودیم تاکش سوار آخر دست

 راه از مقداری .شودیم پیاده شانکوچه نزدیک خیابان   رس

یم تار دیدش و رودیم گیج رسش اما .برود پیاده باید را

 حالش تا نشیندیم اولش یپله روی بانک یک جلوی .شود

 نا اما .است بقایل یک بانک روی روبه درست .بیاید جا

  .برود خیابان سوی آن به ندارد

 چرخاندیم رس صدات   با که است شدن بیهوش حال در

  .سمت آن

  و گزدیم لب .آیدیم شطرف به که بیندیم را مهراج
 

 دلتنیک

و آن در  .قلبش به زندیم چنگ دار گپ 

 .آیدیم جلو مهراج

؟ اینجا چرا عمو؟ دخپ   -   نشست 

 .کندیم جمع را هایشلب ضعف و درد از نازسلت  

 .زند یم زانو کنارش مهراج

 نیست؟ خوب حالت-

  .دهدیم تکان رس نازسلت  
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  .پرسعمو دارم ضعف -

 گاه؟درمون بریم -

  .خونه بپ   منو ...نه -

 رسماخوردی؟ شده؟ چت .برسونمت پاشو خب خیله -

 در و رودیم گیج باز رسش اما شودیم بلند جا از نازسلت  

دیم را بازویش مهراج که است سقوط حال  .گپ 

 :زندیم داد نگران دل

؟ -  .باش زود .بشی    بیا .بده خییل حالت تو سلت 

 یک نازسلت   اینکه از بعد و رساندیم درمانگاه به فورا را او

د،یم قندی رسم  نازسلت   .بردیم خانه به را او مهراج گپ 

 .اوست نگران مهراج و است سنگی    رسش

یم خوابش شدت به و گذاشته صندیل روی رس نازسلت  

 :گویدیم مهراج .آید

؟ شدی اینجوری چرا -  بودی؟ کجا سلت 

 :گویدیم حالت   نازسلت  

 .نیومد ویل دنبالم بیاد حامد بود قرار .بودم شگاهدان -
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  .گویدیم غلیظ یمرتیکه یک دلش توی مهراج

ی میش   پا چ   واسه بده اینقدر حالت وقت   -  دانشگاه؟ مپ 

 .عقد ...واسه آزمایشگاه بودیم رفته صبح -

عمویش .خوردیم حرص دلش توی مهراج  دارد ضعف دخپ 

 .گذاشته قال را او سئولیتشم ت   نامزد   و

 

 حامد و ت  ت   مامان و زری .است شلوغ تقریبا خانه جلوی

 .ساختمان در جلوی اندایستاده

  .ماشی    سمت به دودیم زری ناز،سلت   و مهراج دیدن با

 او به بعد مهراج به اول زری شود،یم که پیاده نازسلت  

 .فهمدیم ار  معنایش نازسلت   فقط که رودیم ایغره چشم
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  مردم این شهر حسودند 
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وع   .زدن غر به کندیم رس 

ه بودی کجا - ه یدخپ   رس؟ خپ 

  .آیدیم جلو حامد

  جان؟سلت   -

 :زندیم ترس   ترسناک هات  سگرمه با مهراج

  شما؟ خوبی    !داماد آقا به به -

 .کندیم خم رس حامد

 ...رو جان سلت   که مرش .مهراج آقا ممنون -

دیم را اشیقه مهراج  .گپ 

 ول خرابش حال اون با زنتو مرتیکه .کوفت و مرش -

؟ که اینجا اومدی جلو جلو کردی   چ 

 .زندیم صورتش روی و کشدیم هیت   ت  ت   مامان

  داری چ   مهراج؟ ننه اوا -
 

  .کن ولش تو؟ مییک

 :گویدیم زری

؟یم چرا خدا بنده این به شما؟ چتونه مهراج آقا وا -  توت 
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 :غردیم باز عصت   و آلود اخم مهراج

 جلوی خیابون رس بود افتاده حالت   سلت   عمو زن -

 وقت اون .بود رفته حال از بودمش ندیده من اگه .بانک

  .گذاشته قال دانشگاه جلوی زنشو آقا این

 همی    عاشق او .شودیم آب قند دلش در اما نازسلت  

ی قرمه بوی همیشه اشکله که ستمردی  .دهدیم سپ  

  .است گر حمایت همیشه تپ  ش و تند زبان که همی   

 :گویدیم دلگپ   حامد

  شما که اینجوریا -
 

 .مهراج آقا نیست مییک

 فورا ت  ت   مامان و زری که کند خرات   کله خواهدیم مهراج

 .کنندیم ختم را قائله

 :گویدیم زری و بردیم داخل به را مهراج ت  ت   مامان

 باال بریم .دبو  عصبات   کم یه مهراج .حامد آقا ببخشید -

 .رسده هوا .هابچه

 :گویدیم فورا سلت  
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 .بره خوادیم داره کار حامد آقا .باال برو شما جان مامان-

 .میام بعد کم یه من

ی اما رودیم وا حامد  .گویدنیم چپ  

  .رودیم خانه داخل و کندیم پارهتکه تعارف کیم زری

 .مهراج اتومبیل   به دهدیم تکیه نازسلت  

؟ استاد شما بودی کجا -   فدات 

 :کشدیم پوف   حامد

؟ استاد -  مگه اینجا زدنه؟ حرف طرز چه این !فدات 

 دانشگاهه؟

 :گویدیم حامد .چرخاندیم دیگری سمت به رس نازسلت  

 چقدر دوت  یم بودی؟ کجا خودت .کن ولش اصال -

 موندم؟ منتظرت

 .زندیم پوزخند نازسلت  

  دروغ نمیاد بهت خدا به -
 

 .بیک

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 کالست شدن تموم از قبل رب  ع یه از من .نمیگم دروغ من-

 به چ   هر .رفت   زودتر تو گفت دوستت ویل .بودم اونجا

 .بود خاموش زدم زنگ گوشیت

 دوستم؟ کدوم !دوستم؟ -

یم بهش دوستاش بود؟ چ   اسمش .دیگه مرادی خانوم -

  .کت   گفی   

 تهریخ را زهرش زود چه کت   .زندیم زهرخندی نازسلت  

 !بود

ه ":کندیم زمزمه لب زیر  "!احمق یدخپ 

  .رفته تند کندیم فکر .سوزدیم حامد برای دلش

 :زندیم لب

 .گشنمه هم خییل و رسدمه من .باال بریم -

 :گویدیم دلخور حامد

 .گفت   مامانت به خودت .برم باید دارم کار که من -

 چنی    نگفتم مرادی به اصال من .ببخش .بودم عصبات   -

ی  .درآورده خودش از .رو چپ  
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  مردم این شهر حسودند 
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 داره؟ آزار مگه آخه .کرده بیجا خییل -

  بهش خودم .کن ولش -
 
 .خونه بریم .کنمیم رسیدیک

 االن .بخوریم جیگر بریم بود قرار .نمیام باال .دیگه نه -

 بریم؟

 .کندیم خم رس نازسلت  

 .بریم باشه، -

 اتاق یپنجره سمت به نگاهش نشیندیم که ماشی    توی

 .شودیم انداخته زود که ایپرده و رودیم باال مهراج
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 نازیسلت   تخت کنار عسیل مپ    روی را دمنوش لیوان دیبا

یم شکمش به را بالش نشسته، تخت روی که گذاردیم

  .پیچدیم خودش به درد از و فشارد
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 داری؟ درد خییل .سلت   بخور -

 و حرست درد و کجا درد این اما است درد رساپا نازسلت  

 !کجا فراق

 خییل امشب دلش ابرهای اما خواهدیم باریدن چشمانش

  .نیستند سخاوتمند هم

 .کمرم و شکم جون به افتاده درد این رسه یه دیشب از -

 .نیست کن ول

 .زندیم هم را لیوان محتویات دیبا

 قشقرق مهراج دیشب شنیدم .بخوری اینو میش   خوب -

 .کرده پا به

 :زندیم تلخندی نازلت  س

 .خدا به سدیوونه -

دیم دیبا از را لیوان  .کندیم اشمزه مزه و گپ 

 مامان به هم گیسو عموزن .کرد دعواش کیل ت  ت   مامان -

 اعصاب روزااین مبچه ببخشید گفت شده دلخور که زری

  .نداره درموت   و درست
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 دلش توی هم خییل نیست، که ناراحت هیچ نازسلت   ویل

 آنطور مهراج کرد کیف اصال .افتاده راه برقص و بزن

 .درآمد پشتش

 مونث جنس تمام برای مهراج افتدیم یادش وقت   اما

ت   همینطور خانواده  از شده ایپروانه غم شود،یم غپ 

 بغضش .کندیم خوش جا چشمانش روی و آیددریم پیله

 .فرستدیم اشمعده قعر به دمنوش نوشیدن با را

 شدن بارات   به اعتباری چون کندیم عوض را فحر 

 .نیست چشمانش

 اومده؟ بابا -

 چطور؟ .حاال مونده ناهار تا .هنوز نه -

  .یانه خوندی نماز میده گپ   باز میاد االن وای -

 هنوزم؟ -

ه یادشم مونهیم کویک ساعت عی    دقیقا -  .نمپ 

؟یم کار چ   پریودی وقت   خب -  کت 
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میم وضو لیکا چشمش جلو هیچ   -  .اتاقم تو چپمیم و گپ 

 .نیاد رسزده یهو کنمیم قفل درم

 میاد؟ مگه -

  .رفت آبروم فهمید اومد بار چند یه -

 :خنددیم مهابات   دیبا

  .نمیاد کارا این یارس بابا به خدا به -

 من نظر .کنهیم دخالت کاری هر تو .میاد دیبا، میاد -

چه میشه باورت .یستن مهم کارا ترینشخیص تو حت    دفپ 

 نرم؟ تهران غپ   شهر وقت یه که کرد پر خودش کنکورمو

چه آوردم شانس فقط کردم پر یواشیک خودم رو زبان دفپ 

 .نشدم قبول زبان جز هیچ   که اون از بهپ   و .

 .خواینیم حامدو نگفت   بابات به چرا بگو تو حاال

 ساز به نباید .سلت   وایش حرفت پای باید میگم هنوزم -

چه دیگه این .برقیص بابات  شانس که نیست کنکور دفپ 

 فهیم؟یم زندگیه، عمر یه بحث ریسکه، .رسش بیاری

 به بردیم پناه باز و گذاردیم مپ    روی کرده خایل را لیوان

 .کندیم جاجابه کیم را شکمش روی گرمآب یکیسه .بالش
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 گوشاش رسهیم که من به بابا ویل .دونمیم خودمم بله -

 و چشم بگه فقط باید دخپ   .نفهمه منطقش .شنوهنیم

 .الغپ  

  همه عالقه .بشه دیر نذار .سلت   بگو بهش -
وع چپ    یه رس 

 
 
 پنجاه .وهلل به نمیشه عشقم بدون اما نیست؛ زندیک

نیم یا کت  یم پیدا عالقه بهش ازدواج از بعد یا .پنجاهه

 .بریزی ترس  تو خایک چه دوت  نیم نکت   اگر فقط .کت  

 من .بده گوش بهت اگه خدا به .بگو بابا به برو اینارو -

یم طالق نکشیده سال به سقف یه زیر برم حامد با اگه

م  .نکن شک .گپ 

 بگیم؟ بهش بریم عرفان یا من خواییم -

 این همچی    .کردن جمبل جادو بابارو خدا به .دیبا نه -

 و من با مداشت انتظار صبح دیروز .هاداره قبول حامدو

 شد چجوری موندم واقعا .آزمایشگاه بیاد پاشه حامد

 .نیومد

 بیاد؟ باید چرا بابات -

 اونجا؟ بفرستمون تنها باید چرا .دیبا نکردیم عقد -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 باید هم اونجا یعت   .حامدی با شهمه دانشگاهم خب -

 باشه؟ مواظبت بیاد

  .شناشنیم رو بابا هنوز .عروسموت   ساله دو خوبه -

 تو روی اینقدر چرا کنمنیم درکش ویل شناسمشیم-

  .حساسه

 .بشناسن بیشپ   همو برن تنها بذار که زد غر کیل مامان -

یم شهمه ندارم، دوست حامدو من دونهیم مامان چون

 دونهیم .دلم تو بشینه مهرش که من به بده فرصت خواد

 حامد با بخوام برسه چه کنمنیم بلند رسمو بابا جلوی

  .بزنم حرف

 گذشت؟ خوش حاال .بگو پس -

 میگم زنه به .بود اویک شبقیه دستشوت   قسمت جز به -

 .زودباش .نکن استخاره میگه کن اونور روتو

 .زندیم قهقهه باز دیبا

 .نباش   معتاد وقت یه که اینه واسه خنگول -

 اصال؟ خورهیم من یقیافه به -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .کی   یم حاشا معتادن که اونات   اتفاقا -

 را بالش دیبا هایخنده و شوچ   از عصبات   نازسلت  

 .کندیم پرت سمتش

ون گمشو - ه .دیبا بپ    .خل یدخپ 

ون دست به لیوان و آورددریم را زبانش دیبا   .رودیم بپ 

 مگر اما .بخوابد کیم کندیم سیع ناهار وقت تا او و

یم رودیم رژه چشمانش جلوی مدام که مهراج صورت

 ؟گذارد 

 

 سنگی    تن زری تا کشدیم عقب کیم کندیم باز که را در

ون ساختمان از را چاقش و د بپ   .بپ 

ا و گذاردیم رو پیاده در پا وری یک زری  از حامد و میپ 

 .شوندیم پیاده ماشی   

 اما .کشدیم تپ   شکمش زیر و دارد درد هنوز نازسلت  

 در .عقد مراسم برگزاری برای دارند عجله داماد یخانواده

 جسم پود و تار در شده خنجر هوا رسمای بنددیم که را

 .رودیم فرو دردمندش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

  

 15_قسمت#

 

 

 

ا بش و خوش صدای با  لبخند که حامدی و مادرش و میپ 

 به افتدیم نگاهش .کندیم بلند رس دهدیم سالم لب به

 به زده زل که بیندیم را خانوم آسیه .روروبه یپنجره

ات  
یم کج را لبانش .رسیده فرش و قر به حسات   که میپ 

  .کوبدیم هم به را پنجره نازسلت   اخم دیدن با و کند

ا   .بوسدیم را نازسلت   و آیدیم جلو میپ 

؟ .قشنگم عروس بگردم دورت الیه -  خوت 

 :زندیم تصنیع ایخنده سلت  

؟ شما .ممنون .سالم -   خوبی  

 "!مامان" بگوید او به چرخدنیم زبانش هنوز

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .فشاردیم را دستش .کندیم دراز دست و آیدیم جلو حامد

 :گویدیم حامد

 شما مادرجون .رسده ماشی    تو بشی    بیا .عزیزم سالم -

 .بریم بشینید هم

 همه آن با مردی صمیمیت از شودیم اه تن همه نازسلت  

 .کندیم خرج چشمداشت ت   که نزاکت و ادب

یم چه هر نازسلت   و نشینندیم نرم و گرم ماشی    توی فورا

ا کند  .کندنیم قبول بنشیند، جلو صندیل روی میپ 

 با .راحتم پشت من .حامدجان پیش بشی    شما عزیزم نه -

 .کنیمیم اختالط هم خانوم زری

 :گویدیم حامد بندد،یم را در که همی   

  جان؟سلت   پریده رنگت چرا -

 نگاه از شودیم رسخ و کندیم نگاه عقب به نازسلت  

 :گزدیم لب دارد که مادرش

ی -  .خوبم .حامد آقا نیست چپ  

ا  .کندیم صورتش به نگایه میپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 لباس؟ واسه بریم دیگه روز یه نیست خوب حالت اگر -

 هوم؟

 :بنددیم را کمربندش نازسلت  

 .بریم .خوبم نه -

 زری .آوردیم جا را حالش حسات   شکمش برسند وقت   تا

 اما .تواندنیم دارد، درد بگوید حامد به گفت او به چقدر

یم علت بر مزید نپ    حامد گرم عطر .نشد رویش نازسلت  

 .پیچندیم هم به دارند اشروده و دل کند حس که شود

 و حال آن در که نیست بیش خودآزاری ندارد شک

  .رودیم خرید برای اوضاع

مزون ار  طبقه سه هر که شوندیم بزرگ خریدی مرکز وارد

 شیک عروش   و نامزدی هایلباس از ردیق   با بزرگ های

 در رمق   دیگر گردندیم که را اول یطبقه .برگرفته در

 .نمانده نازسلت   پاهای

وع کم کم هم زری  .را زدنش غر کندیم رس 

 روی را خودش فورا زری دوم یطبقه در مغازه اولی    در

 .اندازدیم نرم و راحت   مبل

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ا  :یدگو یم میپ 

 جون؟ زری شدین خسته-

 :زندیم باد چادر بال با را خودش زری

اجون دردرس و چاقیه - م راه کم یه .میپ   مثل پاهام مپ 

  .کنهیم باد ایدلمه بادمجون

 حامد ویل .برن خودشون گفتم .بیام خواستمنیم منم -

ه بدن نظر باشن مادرا گفت   .بهپ 

 جلب را شتوجه لباش هم هنوز و چرخدیم دور نازسلت  

 جنب کنارش از و چسبیده او به چسب مثل حامد .نکرده

 .خوردنیم

 کندیم حایل حامد به ببخشیدی با و آیدیم سمتش زری

 لباس روی کشدیم دست بیخودی .بگذارد تنها را دو آن

  یاش
 

 .مروارید پر توری با رنیک

 غش وسط این االن .بریم کن انتخاب ییک .مامان سلت   -

 .میت عی    شده رنگت .هات  کیم

 :کندیم نچ   سلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی جوت   از دور یه -  .چپ  

.مادر برام نموند کمر .نده لفتش .خوشگل لباس همه این -

  .خودم جای بودم فرستاده رو دیبا کاش 

 

 را خودش خواهدیم .است آزاردادن دنبال نازسلت   اما

 رهمسخ خواهدیم .ازدواج این به دادن تن برای کند تنبیه

 نیست مهم برایش اصال .بدهد لفتش یه و دربیاورد بازی

 عجی    عشق قداست با ازدواج این وقت   .بپوشد چه

 .ندارد معت   زیبا لباس پوشیدن نیست،

 مشغول هم دست در دست خندان که زوچ   هر دیدن با

یم فلج را اشصوت   تارهای بغضش هستند، لباس انتخاب

 :حامد سوال به پاسخ در لبانش به زندیم قفل و کند

ی -  دیگه؟ جای بریم خواییم خانویم؟ نیست پسندت چپ  

یم دلش زری و گویدیم ایباشه رس دادن تکان با نازسلت  

 .زانو درد از بزند هوار خواهد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 هر روی نازسلت   و گردندیم هم را دیگر خرید مرکز دو

یم گذرد،یم که ظهر آخر دست .گذاردیم عیت   یک لباس

ی گوید  .بیایند دیگر روز یک خانه بروند .نپسندیده چپ  

اض   هیچ ت   حامد  .رساندیم خانه به را دخپ   و مادر اعپ 

ا که هستند برگشت راه در  :گویدیم میپ 

ه چرا -  دارم درد پا .حامد شدم خسته کرد؟ اینجوری دخپ 

میم  آخرشم چرخوند خودمون دور مارو همه این .مپ 

 .نپسندید هیچ  

 :گذاردیم ماشی    در روی را نجشآر  حامد

 .بود پریده خییل رنگش .نداشت حال اصال -

 .بود شماهونه خب .شازده فهمیدی تازه -

  .نگفت هیچ   من به پس چرا جدی؟ -

 ایخانواده همچی    از دخپ   یه خب نیست؟ معلوم -

 شوهرش رسما هنوز که مردی به که نیومده بار جوری

ا این از نیست  .بزنه حرف چپ  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  

 15_قسمت_ادامه#

 

 

 

 مهر نباید که حتما .شوهرشم حاالشم همی    من ویل -

 .شناسنامه تو بخوره

 .جوریه یه دخپ   این رفتار .جان حامد برنخوره بهت -

 .زیبایش و پهن ابروان روی نشاندیم اخم حامد

 چشه؟ مامان؟ جوریه یه چ   یعت   -

 برون علهب روز از .یخه کوه .نیست مشتاق .دونمیم چه -

 و نگاه تو ندیدم رضایت از اینشونه هیچ من طرف این به

 .رفتارش

 .کندیم متوقف قرمز چراغ پشت را اتومبیل حامد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 اما دیده او رسد رفتار در را این روزهااین هم خودش

 .بودنش خجالت   و نجابت پای گذاشته

 دانشگاه تو سلت   .نیست کت  یم فکر که اینجوری مامان -

 .حرف کم و گپ  گوشه و خجالت   .ههمین هم

؟ تو ویل .غریبه مردای از پر .دانشگاهه اونجا بله -  تو چ 

 روزای نامزدی دوران که اینه نه مگر ای؟غریبه هم

 .میده معت   یه فقط رفتارش این پس آشناییه،

 جان؟مامان معت   چه -

ا  :کوبدیم حامد صورت توی را حقیقت سنگدیل با میپ 

 .همی    !وادخنیم رو تو -

   کشدار بوق صدای با
 ِ  حرف از خشم عقت   ماشی  

یم نگاه عقب به آینه از و کندیم فریاد به تبدیل را مادرش

 :زندیم فریاد و کندیم پرت باال را دستش و کند

 !اه .دیگه کن صپ   هویل؟ چته؟ -

 .گذاردیم گاز پدال روی پا و چرخاندیم را فرمان عجله با

ا  تند زیادی گمانش به .بزند حرف   کندنیم جرات دیگر میپ 

 .داده اساش تکان یک را حامد ندارد خپ   اما .رفته
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

  

 16_قسمت#

 

 

 مهمات   خیال و فکر در سخت و کشیده دراز تخت روی

ا .است قبل روز  او از و زد زنگ مادرش با شخصا میپ 

 .باشد مهمات   در حتما نازسلت   خواست

ا که است ساده مهمات   یک کرد فکر  خواهدیم میپ 

  .کند نزدیک خودشان به را اشآینده عروس

 عروس لباس خرید برای گذار و گشت آن از هفته یک

 .بود خوب حالش دیروز و گذشته

 لباش چه بود این درگپ   برگشت، دانشگاه از که ظهر از

د را سفیدش چادر .بپوشد  در رورسی و مانتو با یا بپ 

 باید و است زمستان کرد فکر بعد .شود حارص   مهمات  

 .برود پوش پالتو
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی تا گشت هایشلباس میان  .کند پیدا موقر و سنگی    چپ  

 آمده یارسش بابا آمد دنبالش به حامد وقت   و نکرد آرایش

د وضو تا خانه بود  در کنار یارس .مسجد به رفی    برای بگپ 

 داشت بود ورودی در کنار در درست که دستشوت  

 جواب آلودشاخم نگاه همان با .آوردریمد را هایشجوراب

 پاسخ بود غریب و سنگی    روزها آن که را نازسلت   سالم

 .گفت

ون عزم و برداشت جاکفش   از را هایشپوتی    نازسلت    بپ 

 :گفت یارس که کرد رفی   

 .شونخونه بری عقد از قبل گذاشتم که آخره دفعه این -

 شدی؟ متوجه

خانه از زری ون آشپ    .آمد بپ 

  .منتظرته پایی    حامد آقا مادر؟ هنوز نرفت   -

 پدرش به خطاب و کرد باز را در و داد تکان رس نازسلت  

 :گفت

 .خدامه از من واال .نرم خواینیم -

ش کالم یطعنه یارس   .گرفت نادیده را دخپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

وع از نگران و کرد اخم زری  و فرسایش   بحث یک رس 

 به و گزید لب دخپ   و پدر بی    دیگر کن خرد اعصاب

ش  دستشوت   در کهحایل در یارس .کرد نگاه چپچپ دخپ 

 :گفت چپیدیم

 .نکن دیر .ایخونه ده ساعت -

 خانه از و گفت ی"چشم" لب زیر حرص با نازسلت  

ون  .زد بپ 

 

 رس .کندیم مپ    روی ساعت به نگایه و چرخدیم پهلو به

 باز را کتابش .ندارد خواندن درس یحوصله و است شب

یم و رقصدیم باز ذهنش .خطوط به زندیم زل و کندیم

 .دیروز سمت دود

 

 سمتش رزی گل شاخه ماشی    در روت  خوش با حامد

 .داد اشذات   عطوفت با را سالمش جواب و گرفت

؟ خوبه حالت - ی سلت   خانومم؟ بهپ 

 :گفت بستیم که را کمربندش نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 بودم؟ مریض مگه -

 بگوید نشد رویش و زد ارتاست و کرد کج رس حامد

 .بوده چه روزش و حال فهمیده

چشم گل سبد یک .افتاد عقب صندیل به نگاهش نازسلت  

 .بود صندیل روی کادو جعبه یک و شاد هایرنگ با نواز

 کیه؟ مال گل و کادو -

ده زود چه فسقیل .سکوچیکه آبچ   مال -  شد سالش سپ  

 .خانوم و

 .مبارکه -

 مبارکه؟ چ   -

 بخرم؟ کادو ساناز برای منم نگفت   بهم چرا .دیگه دشتول -

سلت   حرص   او کار   این .نگفت هیچ باز و زد لبخند حامد

اض اما .درآورد بیشپ   را ناز   .نکرد اعپ 

 پدر گرم استقبال با رسیدند، حامد مادر یخانه به وقت  

ا .شد رو روبه ساناز و حامد  .نگرفت تحویلش زیاد اما میپ 

 فکر .بود دلگپ   هنوز روزش آن بازیمسخره زا گمانش به
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ا کرد ی یک بود او جای خودش اگر .داشت حق میپ   چپ  

 .او به گفتیم

 و داد خواهرش به را کادو و سبد که دید را حامد نازسلت  

 برادر و خواهر و کشید آغوش در محکم را او ساناز

 .بوسیدند را یکدیگر شلپ شلپ

 .خونگرم شدت به و بود روخوش حامد مثل ساناز

 :گفت نازسلت  

 یه تولدته، دونستمنیم من .جون ساناز مبارک تولدت -

ی هم حامد آقا .طلبت کادو  .نگفت من به چپ  

 و خندید پدرحامد .گزید لب و کرد نگایه مادرش به ساناز

 .شد دور زیر رسبه

ا  :گفت میپ 

م .که نیست تولدش جون سلت   وا -  روزیه چند دخپ 

 .شده خانوم

 کشید طول مدت   سلت   و زد چشمیک نازسلت   به حامد

ا حرف معنای  .بفهمد را میپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ا  و کرد نشسی    به دعوت را شده منگ ناز  سلت   میپ 

 .شد پذیرات   مشغول

 مسخ مثل هم هنوز خانه برگردد و بخورد شام که وقت   تا

  .بود هاشده

 برای :کوبدیم مغزش توی دیروز از چکش چون فکر این

وع شان یماهانه اولی    و رس  ند،یم جشن دخپ   وقت آن گپ 

 که بود موش سوراخ یک دنبال اشماهانه اولی    در او

  .کند پنهان را خودش

 بدنش طبییع کامال اتفاق این از بار اولی    مثل هم هنوز و

 یک آن تمام .است معذب خانه در و کشدیم خجالت

 پدرش جلوی لزوم وقت به فقط کندیم سیع را هفته

 .شود آفتات  

 

 که را در .رودیم پایی    تخت از واحدشان زنگ صدای با

 مهراج به ترینشبیه که لبخندش آن با را مهرسا کندیم باز

 یک با بیندیم در پشت است قشنگش هایخنده و

 .دستش در حلوا بشقاب
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .سلت   آبچ   سالم -

 .تو بیا .جونمهری سالم -

 .گذاردیم خانه داخل در پا مهرسا

؟ -  کجاس؟ زری عموزن تنهات 

  .امشب کمیله دعای مسجد رفته .نیست -

 .بیارم برات گفت کرد، درست حلوا مامان -

 .گرفته دلم تنهام بخوریم باهم بشی    .کردم دم چات   -

ی شاد همیشه مهرسای  روی و گویدیم جاندار چشیم به ا 

 .گرددبریم چای لیوان دو با نازسلت   .آیدیم فرود مبل

 :گویدیم هرسام

 .مونده جشن تا روز چند فقط خانوم؟ عروس خپ   چه -

؟ لباس  گرفت 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 

یم باز جمعه فردا .نگرفتم نه -   .میشه پیدا چ   ببینیم مپ 

 ببینم خوادیم دلم .دارم ذوق خییل جشنت واسه که من -

 دونمیم البته .میش   شکیل چه نامزدی لباس و آرایش تو

 .میش   شهر عروس ترینخوشگل

ام محض خجل ایخنده نازسلت    .زندیم احپ 

 از ندارد دوست هیچ شاهدند کائنات تمام و خدا اما

 که دارد جهنیم به رفی    حکم برایش که بزند حرف روزی

 .است بهشت وسط

ی  با چای نوشیدن مشغول مهرسا .رسدیم ذهنش به چپ  

 .دگذار یم دهانش توی حلوا کیم نازسلت   .حلواست

 .سوال یه .مهرسا میگم -

س جون؟ -  .بپ 
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 چ   شدی پریود بار اولی    وقت   تو میگم .سالمت جونت -

 بود؟ چ   تخانواده العملعکس میگم یعت   شد؟

 :گویدیم اما .پیداست مهرسا صورت در تعجب آثار

 مگه؟ چطور .جونسلت   نشد خاض چپ    -

یک بهت - ؟ تپ   نگفی  

 با خرید کیک مهراج .گرفت دوکا برام مامان .بابا چرا -

 منو و درآورد بازی مسخره اونقدر .داشتم درد من .کادو

 .رفت یادم درد کال که خندوند

ه مهرسا به لحظات   باز دهان با نازسلت    مهراج .شودیم خپ 

 پرسعموی گنجدنیم باورش در شود؟یم مگر کارها؟ این و

تش رساپا و گپ  سخت  خواهرش یماهانه اولی    برای غپ 

 .باشد کرده کار اینهمه

 او اما چیست، نازسلت   قصد بداند است کنجکاو مهرسا

 دقایق   رفتنش از بعد و کندیم رس به دست را مهرسا

 با کال صادقش عمو اینکه . رودیم فرو فکر در طوالت  

ش با رفتارهایش طرز .دارد فرق برادرش  با دارد فرق دخپ 

 با هایشصحبت و اررفت چاشت   اخم همیشه که یارسی
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

دنیم تحویل آنقدر هم را دیبا حت   .اوست  خییل و گپ 

 با بابا چرا کندیم شکایت مادرش به عرفان هاوقت

  است؟ رسد همه این خانومم

  حرف همیشه که هم زری
 

 بابایتان که زده را اشهمیشیک

  .نکنید هایشتخم و اخم به نگاه .است گنجشک قد دلش

 کرده سفارش زری و ندارند شام .دکنیم ساعت به نگایه

 .بدهد دم هم را برنج و کند درست ایتابه کباب

 حاصل هایاشک بی    ما و شودیم پیاز کردن رنده مشغول

  .کندیم گریه پیاز بوی از

ی که این به  دنیای بی    او و نمانده جشن روز به چپ  

 چه که این .است ویالن و رسگردان خیاالت  و واقعیت

  مردی با برود .بریزد رس به خایک
 
 دوستش که کند زندیک

 خودش به خواهدنیم که است خوب آنقدر حامد ندارد؟

 گرو در دل که کند جفات   چنی    حقش در بدهد اجازه

 نظرش از .است سقف یک زیر او با وقت   دارد دیگر مردی

ین این  قلب نام به جواهری که ستمردی به خیانت بزرگپ 

 دنیا دخپ   تریناحمق را خودش هم طرف   از .دارد سینه در

 دست   دست   مهراج به طرفه یک عشق این با که داندیم
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  مردم این شهر حسودند 
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  برای خوب موقعیت یک دارد
 
 از را مناسب مردی با زندیک

 یکفه بیندیم کندیم فکر بیشپ   چه هر .دهدیم دست

 دارد احساس با جدال از عقلش و است ترسنگی    عشق

  .افتدیم نفس نفس به

 پاشدیم سماق کیم آن روی و چیندیم تابه در را هاکباب

  گوجه و
 

 در   و چیندیم رویشان را شده حلقه هایفرنیک

 .بنددیم را تابه

 از شده رسخ صورت   با زری کند،یم کته که را برنج

ون رسمای  .رسدیم رس بپ 

 .کشدیم مشام به را غذا بوی

م نکنه درد دستت آخ -  !انداخت   راه بوت   چه .دخپ 

 .زندیم لبخند نازسلت  

 بخوره؟ شام باهامون بیارم رو ت  ت  مامان برم -

 .اندازدیم جالباش روی را چادرش زری

ی من تا .برو مادر آره -  برش بندازم رو سفره بشورم سپ  

  .رسهیم تشنه گشنه دیگه ساعت نیم تا باباتم .بیار دار
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یم رسش روی رورسی و پوشدیم را بافتش شنل نازسلت  

 .آسانسور کابی    توی دودیم و اندازد

یم در پشت را مهراج و شودیم باز در فشارد،یم که را زنگ

 مایه گوت   دیدنش با هربار مثل قلبش و خوردیم جا .بیند

ون تنگ از خواهدیم شده د بپ  نت   و بپ    .دهد جان اکسپ  

 در صدا پر طبل این و آیدیم زبان به او از زودتر مهراج

  .کندیم خاموش را دلش

عمو سالم -  تو؟ نمیای .دخپ 

 گذاشت   که ظالیم چه تو خدایا نالدیم دل در نازسلت   و

 .شوم مرد این عاشق

  .سالم -

یم پنهان پشتش را لرزانش دستان او و کشدیم کنار مهراج

 تمام با را مهراج تلخ عطر .شودیم رد کنارش از و کند

 وقت به خرج برای ندکیم مهمان هایشریه در وجود

 
 

 .دلتنیک

 .یابدیم مبل روی تلویزیون جلوی را ت  ت  مامان

 .آیدیم نزدیکش مهراج هست حواسش
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؟ ت  ت  مامان سالم -  خوردی؟ شام خوت 

زن   .زندیم لبخندی پپ 

 .کم یه خوردم گیسو حلوای از غروت   .ننه نه -

 برم قربونت پاشو .کردم درست کباب باال بریم بیا پاشو -

 .گرفته دلم

 و نشیندیم مبل روی که بیندیم را مهراج چشیم زیر

 .است نه ساعت اخبار به چشمش

 چطوره نومزدت .داره خوردن کبابت این .جون ننه به به -

 ننه؟

 :دهدیم قورت را دهانش آب نازسلت  

 .بوسه دست .جونم مامان خوبه-

 .بش   خوشبخت الیه .متینه و آقا چقدرم ماشاال -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

سلت   چشمان از تاب و شودیم درد ت  ت  مامان خپ   دعای

 را نفسش نشناس وقت مزاحیم چون بغض .بردیم ناز

 .کندیم سنگی   

 

 زده خزان برگ چون دارد که او به حواسش اما ت  ت  مامان

  .نیست دهدیم جان زرد و

ه زن وقتشه دیگه هم مهراج -  کنه راحت منو خیال .بگپ 

 .نرم دل به زوآر 

 گلویش روی پنجه ناجوانمردانه بغض شنود،یم که را این

 .چشمانش یخانه مهمان اشک و کشدیم

 :گویدیم دلهره از پر ت  ت  مامان

  شده؟ چ   ننه وای ای-

 را خودش کند رسوا خواهدیم دلش و زندیم هق نازسلت  

دیم کام به زبان اما .یار محرص   در   .گپ 

 :دگوییم مهراج
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  مردم این شهر حسودند 
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م دارم من .جان مامان باال برو پاشو -  .دیگه مپ 

دیم نازسلت   از چشم ت  ت  مامان  .گپ 

 .بیارم چات   بشی    .که اومدی حاال همی    ننه وا -

 .زندیم لب او به پشت و در سمت دودیم تقریبا مهراج

  .دارم کار برم نه -

  .نفهمد ت  ت  مامان را لرزانش صدای دهدیم جات   چه و

 :گویدیم نازسلت   به رو واج و هاج زنپپ  

  .رفت در یهو مهراجم این تو؟ چته ننه وای -

 :گویدیم گریه میان نازسلت  

ای از -  .میاد بدش زرزرو دخپ 

یم دست ت  ت  مامان .گذاردیم او پای روی را رسش بعد

 اشک حرف ت   نازسلت   دهدیم اجازه و رسش روی کشد

 .بریزد

 :رسدپیم بعد دقایق  

  جانم؟ سلت   نیست خوب حالت -
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  مردم این شهر حسودند 
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  .کندیم بلند رس سلت  

 مامان؟ -

 جان؟ -

 هم به چجوری شدی؟ آقاجان عاشق چجوری تو -

 رسیدین؟

 .گفتما دفعه صد !وا -

 .بگو بازم -

خاله من و آقات -  دوست منو .بودیم پرسخاله دخپ 

 رو برو خوش منم .گفتنیم هیچ   بود مغرور ویل داشت

 بیاد آقات بودم منتظر .داشتم خواستگار مهعال یه بودم

 به اون تا موندمیم منتظر ابد تا من خیالش به ویل .جلو

 .بله گفتم سمج خواستگار   یه رس   .بده تکوت   یه خودش

 .ماست عروس تارا که فرستاد موخاله برون بعله شب

 .خورد هم به برونم بعله یادمه دادین؟ شوهرش چ   یعت  

 بده منو تا کرد رد رستم خوان هفت از رو آقاتون بابام

  .بهش

 .شده مرحومش همرس دلتنگ گوت   و کشدیم آیه
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  مردم این شهر حسودند 
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؟ چیه سواال این حاال -  شده؟ چ   جونم به دردت سلت 

 .کندیم پاک را هایشاشک سلت  

 عشق بدون ازدواج بدونم خوامیم .عزیزدلم هیچ   -

 چجوریه؟

 :زندیم لب درنگت   ت  ت   مامان و

 پایپ    مثل جهنیم یه چون .شهریوره آخر یروزا مثل -

 .روته جلوی

 بعد .را او حرف کند هضم تا کندیم فکر دیم نازسلت  

 .بود پایپ    دنیا، آن رفتیم وقت   آقاجانشان آیدیم یادش

 :زندیم زانویش به ت  ت  مامان

 .نباش تلخ اینقدرم .بخوریم کبابتو بریم .باال بریم پاشو -

رسمون  آخه؟ چیه پرتا و چرت این .میش   سعرو  داری خپ 

 .دهدیم تکان رس نازسلت  

 .پایی    نیومده زری مامان تا بریم بیا .عزیزدلم چشم -
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 روی عینیک با پشت کم و پرفسوری هات  ریش با مرد

 توی دل .اندازدیم مدارک به دقیق نگایه درشتش چشمان

 و است لقبدخ و عصت   مهراج .نیست مهراج و شجاع دل

 .دهدیم تکان را پایش تند تند

 و بنددیم را پرونده شودیم تمام که کردنش بررش مرد

 باشد، ارزشت   شت    یک گوت   که را آن سوایل هیج بدون

 .کندیم پرت مپ    روی

 لپش کنار را زبانش نوک حرص از و بنددیم چشم مهراج

 .فرستدیم

 :گویدیم

  هه؟را روبه چ   همه شد؟ چ   جناب -

 .داردبریم چشم از عینک مرد
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 این چ    به من .ندارین هم معرف حت   .ندارین کار سابقه -

یت   مدارک    کنم؟ خوش دل ویپ 

 :اندازدیم باال را ابرویش تای و کندیم کج رس مهراج

؟ - یت   کردین پرتش بچه کهنه مثل همونه پس هان !ویپ 

  .اونور

 را هایشلق  خ کج و بوده مهراج با صبح از که شجاع

 با .است داغ دستش .گذاردیم او دست روی دست دیده،

کت مدیر حرف یم پرت مهراج دستان دایع   از حواسش رس 

 .شود

 دستیار یه و خوامیم داخیل مدیر یه من .دیگه آره -

 تو عمرشون تو حاال تا که جوون دوتا به چجوری .معاون

کت   هیچ  کنم؟ اعتماد نکردن کار رس 

 نوک چریم مبل به سینه به دست و کشدیم پوف   مهراج

 .زندیم تکیه مدادی

 :گویدیم شجاع

 سابقه چجوری دراومده دانشگاه از که اوت   پس ببخشید-

 شما؟ دست کف بذاره بیارهکنه پیدا
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 :گویدیم فوری مهراج

 .جوب تو از البد داداش؟ کجا از-

 :آیدیم ابرو و چشم شجاع

 .دقه یه نگو هیچ   تو-

لش یکباره به مهراج یم بلند جا از و دهدیم دست از را کنپ 

 .شود

 .قاپدیم خشم با مپ    روی از را مدارک یپرونده

 رو کوفت   منصب و مقام این .نکن خسته خودتو جناب -

 مارو وقت چرا .زنت فامیل ژیگول   و بیسواد پرسای به بده

ی؟یم یم چاپ آگیه کنیدیم حروم کاغذ چرا اصال گپ 

 کنید؟

 .کندیم مهراج به عصت   نگایه مرد

ون بفرما .نداره ربظ تو به دیگه اونش -  تلف وقتمو بپ 

 .نکن

 :گویدیم و مپ    سمت دودیم شجاع

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
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 دو یه بذارین الاقل .کنید صپ   خدا رو تو !ابلق   جناب-

 خوشتون اگر بعد .ندین حقوقم .کنیم کارآموزی ماه

یم خودمون ما، کار   از نیومد   .مپ 

 .کندیم کج لب ابلق  

لت و شان در رفتارش و اخالق دوستتون - کت مپ    ما رس 

ون لطفا .ندارم الزم میدوت   چاله کارمند من .نیست  .بپ 

 داغش یکله یفیتیله تا است جرقه یک منتظر که مهراج

د، آتش  ییقه و اندازدیم مپ    روی را خودش ناگهان بگپ 

 .زندیم چنگ را ابلق  

لت و شان نم واسه کردی غلط تو -  مرتیکه کت  یم مپ  

 کنم کار درپیتیت کترس   تو من بخواد دلت خیلیم !بز

؟ یک کردی فکر .بدبخت   هست 

ون اون بازیاتونمسخره این با .رستون تو بخوره سابقه  بپ 

  .مونده بیکار جوون کیل

 دستان .کند دعوت آرامش به را مهراج کندیم سیع شجاع

دیم را او  :گویدیم هخف صدات   با و گپ 

؟یم چیه کارا این !زشته خدا رو تو کن ول مهراج-  کت 
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  مردم این شهر حسودند 
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 :زندیم فریاد ابلق  

  عسگری؟ خانوم-

 .مهراج کندیم رو

م آقای -  کار مسئول من .باال نپ   من واسه صداتو نامحپ 

 حالیته؟ .نیستم هیچکس بیکاری و

 :زندیم عربده مهراج

 .حالیته تو فقط نه -

  
 وضع دیدن با و دودیم اتاق توی فورا نام، عسگری منش 

  .کشدیم هیت   اتاق بغرنج

 توی گذرا نگایه با و دهدیم هل عقب به را ابلق   مهراج

 به چسب مثل شجاع و رودیم کتابخانه سمت اتاق

 .چسبدیم بازویش

  .بریم بیا بگپ   خون خفه مهراج -

 زمی    روی جلد به جلد دانه، دانه را هاکتاب تند تند مهراج

 .کندیم رتپ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .گویدیم هذیان بلند بلند دارتب دیوانگان   چون مهراج

ون اشپیشات   هایرگ و است رسخ صورتش  .زده بپ 

؟ نداری بیشعوری کتاب یه -  خوت  یم چیه اینا بخوت 

لت؟ و شان جناب  .بخون خوب کتاب یه باش آدم مپ  

 دفپ   و اتاق از را او کشان کشان آبدارچ   کمک به شجاع

کت ونب رس   مهراج صورت توی را پرونده منش   .برندیم پ 

 .کندیم نثارشان غلیظ گمشوی یک و کندیم پرت

 ت   و سپید کبوتران بال   و پر چون پرونده درون هایکاغذ

 .ریزندیم هاپله روی و زنندیم پر آشیانه

 

  با مهراج .بردیم خیابان به را مهراج شجاع،
 

پله روی خستیک

 .افتدیم پس نزدییک نهما ایمغازه های

 .دهدیم تکان را او ترس با شجاع

 بده؟ حالت شد؟ چت ؟!مهراج -

   روی دستش
 .نشیندیم است آتش کوران که مهراج پیشات 
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مت پاشو !پاشو .تو که داری تب -  چه .درمونگاه بپ 

 آخه؟ یهو تو شد مرگت

  با مهراج
 

 برای نات   که پاهات   و لرزان هات  لب و پریده رنیک

 .است شدن بیهوش حال در ندارند رفی    هرا

 فریاد و کندیم وحشت شجاع رودیم که سیایه چشمانش

 :زندیم

 ...آقا؟ !کمک بیاد ییک -

 

 جوان پزشک .بردیم اورژانس دکپ   نزد را داروها یکیسه

 مرصف ساعت رس را داروها بیمار خواهدیم شجاع از

 .کندیم تشکر شجاع .کند

  مال داروها این دکپ   -
 
 این چشه .نیست رسماخوردیک

 من؟ دوست

سه و اعصاب مال تبش -  اینجوریه؟ یک   از .اسپ 
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 20_قسمت#

 

 

 دست بودند ابلق   اتاق توی وقت   .کندیم فکر کیم شجاع

کت به رفی    از قبل پس .بود داغ مهراج  تب مهراج رس 

 داشته؟

  .صبح از شاید .دونمنیم من واال -

 میاد زود تبشم .کنه مرصف حتما نوشتم آرامبخش -

س کنید سیع فقط .پایی    ه اسپ   .نگپ 

 .ممنون .دکپ   چشم -

ون اتاق از مشغول فکری با شجاع  به دوباره و رودیم بپ 

 .گرددبریم مهراج تخت کنار اورژانس سالن

 سخت و گذاشته اشپیشات   روی را آرنجش مهراج

  .است فکر مشغول

دیم را دستش شجاع  .آوردیم یی   پا را آن و گپ 

 داداش؟ خوت   مهراج؟ -
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 .دادیم تکان را خشکش هایلب مهراج

  .خوبم -

 .َمرد تو نبودی نارنچ   نازک اینقدر مهراج؟ تو شده چت -

 .پرس ترهمهم سالمتیت .رست فدای .جهنم نشد جور کار

 .خودتو نکن اذیت

یم چه او داندیم چه شجاع .زندیم زل سقف به مهراج

 نازسلت   جمعه شب   آن وقت   از .تا دو هشد دردش .کشد

 .شده ییک روزش و شب دید، گریان و خراب همه آن را

 .گذردیم و گذشته او روز به چه رفیقش این داندیم چه

 دیدیم باید حاال آیا؟ نبود بس عشقش دادن دست از درد

 به رودیم عشقت   است،بسته او نفس به جانش که زت  

 چرا؟ آخر بخت؟ یخانه

 

 را هایشدندان مهراج و زندیم صدایش دوباره شجاع

 .چشمانش به نزند نیشپ   اشک تا فشاردیم هم به محکم

 .دیگه خوردم رسما البد .شجاع هیچ   -
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 واسه گفت دکپ   .لندهور مرتیکه کردی غلط تو -

 مرگته؟ چه .اعصابه

 .پایی    بیار صداتو .مریضم مثال رست بر خاک -

 فحش حقته پس .دادی تحویل وغدر  پرسیدم آدم عی    -

 مهراج؟ .کنم بارونت

 هوم؟ -

  !درد و هوم -
 

م حاال همی    یا چته مییک  مامانت به مپ 

 .کردما جمعت خیابون وسط از چجوری میگم

 .کندیم اخم مهراج

  هیچ   مامانم به -
 

 .نکن ناراحتش بیخودی .شجاع نمییک

یم  .نیست چپ  

 .من به بگو هست، .جان الدنگ هست -

م به نگایه اجمهر   لوله توی دارند آخر قطرات .اندازدیم رس 

 ندارد شک او اما .نحیفش تن   به ببخشند جان تا دوندیم

 بشو خوب درد این کنند وصل او به هم رسم تا هزار

 .نیست
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یم -  نمیاد خوشم .بیکاریه جوش و حرص .نیست چپ  

  .کار رس برم زودتر عجولم .بابام جلو کنم دراز دست

 تو حاال تا انگار زت  یم حرف همچی    .مهراج نگو چرت -

  .دادی باباتو خرج

 دربیاره بیاد پرستاره بگو پاشو .شجاع نشو پیچ سه گپ   -

  .سوزنو این

 :گویدیم قهر حالت با .است شده دلخور شجاع

  خواینیم باشه -
 

 خوشم .نکن فرض خر منو ویل .نگو بیک

 عالم تو ندونه قابل منو و باشه داشته غصه رفیقم نمیاد

  .رفاقت

 :شودیم بلند جا از

کت این برو تنهات   خودت فردا از ضمن در -  اون رس 

کت  همون تنداشته معرفت و گندت اخالق این با .رس 

  .کنم خرج بابامو پوالی بمونم بیکار بهپ  

 :کشدیم پوف   مهراج

 ...من !شجاع -
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 .رودیم پرستار دنبال به فورا و ایستدنیم شجاع اما

 ُبکم ُصم   هم راه توی و رساندیم خانه به حرفت   را مهراج

  فقط
 
 کند چه اما .دهدیم حق او به مهراج .کندیم رانندیک

 ناراحت بیخودی و رسباالست تف فقط حقیقت گفی    که

 .بکشد را منتش ندارد هم نا .است رفیقش کردن

 داروهایش یکیسه شجاع و کندیم لب زیر ایخداحافظ  

 .کندیم پرت وششآغ در را

ی، جون شه خوب حالت بخور وقت رس -  فردا باز بگپ 

کت   تو بری   .بندازی راه دعوا مردم، رس 

 به شجاع و کوبدیم هم به را در و شودیم پیاده فورا مهراج

 .شودیم دور رسعت

پیشات   روی را موهایش و خوردیم صورتش به رسد بادی

 .ریزدیم اش

 تا خواهدیم دلش رسم آن از بعد و است ظهر نزدیک

 .بگذارد خیال و فکر اگر البته .بخوابد شب

 تا چپاندیم پالتویش جیب توی زور به را داروها یکیسه

  .نبیند گیسو
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 متوجه که شود آسانسور سوار خواهدیم و اندازدیم کلید

 البد .آیدنیم پایی    و مانده سوم یطبقه در کابی    شودیم

 .است نبسته خوب را کابی    در   کش

 

  

 21_قسمت#

 

 

 

 نکند افتدیم یادش بعد .برود باال هاپله از شودیم مجبور

 .کند استفاده آسانسور از بخواهد ت  ت  مامان

 به .رسدیم سوم یطبقه به تا رودیم باال هاپله از دوباره

 پاگرد در .داردبریم قدم آهسته بودنش رمق کم خاطر

یم که را زری عموزن و ت  ت  مامان صدای سوم یطبقه

 اینکه بدون را پلهسه و رودیم راه تروارفته و شل شنود

 .رودیم باال صدات   بخواهد
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 روزها آن چون کندیم تپ    گوش .است نازسلت   از حرف

عمویش حول فکرش تمام  .چرخدیم دخپ 

 .است باز کیم خانه در .چسبدیم دیوار خم

 کشیدن نفس و ت  ت  مامان قلب خاطر به ندارد شک

 یارس عمو یخانه .اندگذاشته باز را در دارش، مشکل

  .است گرم حد از بیش همیشه

 :گویدیم دارد ت  ت  مامان

تو مگه جان؟زری کاریه چه این مادر آخه -  راه رس   از دخپ 

 بره؟ بدی رغبتش و میل ت   که ننه آوردی

 :گویدیم زری

 این تو انگار زنیدیم حرف جوری یه شما جان مامان وای-

یم پرستونه یارس خوبه .زنمیم من آخرو و اول حرف خونه

 .خودشه حرفه حرف .شناسینش

  .دستته قلقش .مادر زنش   تو خب -

 اخالقش بمونه ساکت اگه زن فقط .نداره قلق پرستون -

 .خوبه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .ننه سوخت جیگرم ریختیم اشک همچی    مبچه طفلک -

 خییل خانواده این .خدا به نیست رضا دلم منم واال -

 دستش و سکرده تحصیل .مقبوله و آقا پرسشون خوبن،

 یارس ویل .خورهنیم ما به شونهیچ   اما .خودشه جیب تو

اخانوم که دیدین خودتون .شده جادو انگار  و میپ 

 نمیگم که من .بودن پوشیده لباس چجوری خواهراشون

 باز با باز کبوتر، با کبوتر گفی    قدیم از ویل بدین، آدمای

  تو برن که فرداپس فردا .پرواز کند
 
 تا هزار به شونزندیک

 .خورنیم بسته در

 .داشتنیه دوست واقعا حامد .جانزری نشده جادو یارس -

  .کرده باز جا یارس قلب تو

 همه این آخه؟ کنهیم اینجوری سلت   چرا پس خب -

 کنه؟یم خوامنیم خوامنیم چیه واسه اداش

سب ازش خب -  .پ 

تر را هایشگوش مهراج   .کندیم تپ  

 هیچ   ویل .مادر کردم صحبت باهاش بار هامیلیون -

 .بشم حامد زن خوامنیم میگه فقط .نمیگه
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 قید   شودیم مجبور مهراج دوم یطبقه از صدات   با

 پایی    و بزند را آسانسور و دوآن هایحرف یبقیه شنیدن

 .برود

اق اما  .کرده بیشپ   را لبشق سوزش تنها سمعش اسپ 

 

  

 22_قسمت#

 

 

 

 ساعت چند آن در بار چندمی    برای نگرات   با گیسو

 .گذاردیم مهراج گردن و پیشات   روی دست

 پایی    اصال تبت .دکپ   بریم پاشو پرسم؟ آخه شده چ   -

 .نمیاد

 تختش تاج به رس رخوت با و کشدیم باال را خودش مهراج

 .دهدی تکیه
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یم .میشم خوب .مامان خیالت   -  اینقدر .نیست چپ  

 .نکن بزرگش

، یه دکپ   بریم پاشو - ی آمپویل قرض، داروت   بهت چپ  

 خوب دردت که خوابیدن با آخه .مادر ش   خوب بده

عموته عقد جشن فردا .نمیشه  .اینجا افتادی تو ویل دخپ 

  .مادر بره قربونت خودت با نکن لجبازی پاشو

 بلند آن روی از بخار که سوت   بشقاب و سیت   با مهرسا

 .شودیم اتاق وارد است

  .بخور پاشو .داداش   آوردم برات سوت   چه ببی    به به -

 رس از دست مادرش اینکه برای اما .ندارد اشتهات   مهراج

 .خوردیم قاشق چند بردارد، او

ون از  .آیدیم مرد چند یهمهمه صدای بپ 

 :پرسدیم

ون - ه؟ چه بپ   .صداس رسو چقدر خپ 

 مهمون کیل .عموت خونه برنیم وسیله و صندیل دارن -

  .کردن دعوت
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 :گویدیم مهرسا

م سلت   آبچ   با منم مامان -  نمیای؟ تو .آرایشگاه مپ 

 .ندارم دوزک بزک یحوصله من .مادر نه -

 خوشگلت قشنگ برمتیم شه دوماد بخواد داداش ویل-

 .کی   

 :آیدیم ابرو و چشم خنده با گیسو

 باید که مهراجه زشت   زن   اون چمه؟ .خوشگیل این به من-

 .آرایشگاه بره

 و کندیم نگاهش چپ چپ مهراج .زندیم قهقهه مهرسا

 .نشاندیم گیسو یگونه روی ایبوسه مهرسا

 .کن تموم منو لباس این برو بیا پاشو .مامان نریز مزه -

نخریدم کفش هنوز من .بریم هم بازار باید تازه .شد ظهر

  .ها

 :زندیم لب مهراج به رو و گویدیم ایباشه گیسو
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  قرصای این -
 
 بخواب بگپ   بخور رو بر تب و رسماخوردیک

 خونه برم باید .دارم کار هزارتا من .ش   خوب شب تا

  .مادر بمونم نگرانت نذار .زری به بدم کمک عموت

 .بنددیم چشم مهراج

  .خوبم من برو .چشم .باشه -

دیم را شجاع یشماره تند ندت روند،یم که دو آن  .گپ 

نیم را هایشتلفن جواب و کرده قهر راست   راست   رفیقش

  .دهد

 کم دستات   با .دهدنیم را جوابش باز شجاع و زندیم زنگ

 :کندیم تایپ جان

ا عی    .شجاع بکش خجالت زشته "  مرد   کردی قهر دخپ 

 "گنده؟

 :آیدیم جواب رسعت به

 ".حقته"

 :کندیم تایپ باز مهراج

 ".ببینمت باید .نیست خوب حالم"
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یم وصل را ارتباط لبخند با و لرزدیم دستش در فورا تلفن

 وگرنه آورد،یم در ادا دارد فقط رفیقش داندیم خوب .کند

 .ندارد را اشدوری طاقت

 :آیدیم شجاع صدای

 !بنال -

 !شجاع .سناله شبیه صدام دقیقا-

 هان؟ -

  .بینمتب بیا نداری کار اگه -

 تون؟خونه -

  .بریزم تورسم خایک چه بگو بیا .بده نجاتم بیا .آره -

 دونمیم .نمیشه آدم که کنم مهربون دل این رس بر خاک -

 .دل این نمیشه ادب ویل ها،کت  یم چاخان داری

 .هااومدی زود-

 حرست با مهراج و است اتاقش توی بعد دقایق   شجاع

ه   .هستند بار کردن خایل ولمشغ که کارگرات   به است خپ 

 .نشسته تخت روی شجاع
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 بزن حرف کوچه؟ تو مردم   به بزت   زل بیام زدی زنگ -

 تو؟ مرگته چه ببینم

 .اندازدیم را پرده مهراج

ه رس نباید عقد این -  .شجاع بگپ 

 .اندازدیم باال را ابرویش تای یک شجاع

 !جان؟ -

عموم عقد باید میگم-   .بخوره هم به باید پرسه اون و دخپ 

  که باش   کارهچ   تو باید؟ -
 

؟ عقد مییک  حالت نکی  

 خوشه؟

 کنکور روز که دارم رو کش حس .شجاع ناخوشم -

 یا .نشدن قبول کنکور سال سه از بعد اونم .مونده خواب

 براش خوشگل و نو کتوت   یه باباش که پرسبچه یه مثل

 .برده اونو دزد نپوشیده هنوز خریده،

عموتو تو نکنه ...نکنه .مهراج بزن رفح آدم عی    - یم دخپ 

؟  خواست 

 .نشیندیم تخت روی کنارش مهراج
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .شنوهیم مامانم بزن حرف آروم !هیش -

 :کندیم گرد چشم شجاع

 خواستیش؟یم آره؟ درسته؟ واقعا -

 .خوامشیم هنوزم -

  بودی مرده حاال تا اینه؟ دردت پس !عجب -
 

 دخپ   بیک

 خوای؟یم عموتو

 که وقت   اون دونستمیم چه .بودم دور خونه از الس دو-

بریم گفتم .بره میدن رو سلت   دارن بودم، رسباز مهاباد تو

 خواد،یم منو اونم اگه .زنمیم حرف خودش با اول گردم

 جمع پول کم یه کنم، پیدا کار .کنه صپ   برام خوامیم ازش

 بعله شنیدم رسیدم تا اما .خواستگاریش برم بعد کنم

 .ونشهبر 

به .دهدیم تکان رس شجاع  :زندیم را کاری یرص 

ون بیا خیال و خواب از پس خب -  به حقته .داداش بپ 

ه قفس از مرغ شد باعث کردنات دست دست .خدا  .بپ 

 .رفت شد تموم

 .گذاردیم زانوانش روی آرنج مهراج

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 این عی    یه .نتونستم اما .کنم فراموش خواستمیم -

ل بزنم بیارم پرسه رس بالت   یه برم گفتم بدبختا
َ
 َپلش و ش

 اینکه تا .شجاع داشتم ایاحمقانه فکرای یه خدا به .کنم

عموم فهمیدم  .خوادنیم رو پرسه اصال دخپ 

 عقدشه؟ فردا چرا خوادنیم اگه !خواد؟نیم -

 قبل   ما زمان تو افکارش هنوزم .شناشنیم عمومو تو -

و اینکه .کرده گپ   تاری    خ  .بره بدن شوهر لشمی بدون دخپ 
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 .کندیم گرد چشم شجاع

 مدرن شهر این وسط زمونه دوره این تو نمیشه باورم -

  .هسی    باباهات   همچی    هنوزم
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  مردم این شهر حسودند 
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 .زندیم پوزخند مهراج

 دنیا دونهنیم هنوز که آدماییه اون از من عموی -

فت ناقص یعت   زن جنس کنهیم فکر هنوز .کرده پیرس 

 و چشم بگه گرفی    براش تصمییم هر زن یعت   .العقل

 .الغپ  

 تا را پرده و رودیم پنجره سمت .شودیم بلند جا از شجاع

 .کشدیم کنار وسط

عموت چجوری پس موندم -   .دانشگاه رفته دخپ 

هیم تخنده بگم اگه -  .واسطه شدن مادربزرگم و بابام .گپ 

ه اینم خرابه دانشگاه محیط گفت عموم  .میشه هرزه مپ 

س گفی    بقیه  شده حاال تا بشه بود قرار اگر .نمیشه نپ 

ط عموم .بود چه خودش کرد رس   رشته هر .کنهیم پر دفپ 

 داد امتحان زبان رفت یواشیک سلت   .بخواد خودش دل که

ش کنهیم فکر عموم االن .شد قبول و یم معلیم داره دخپ 

 خپ   سلت   داداش زن و داداش و مهرسا و من ففط .خونه

  .دونننیم بقیه.داریم

 .مانده مبهوت شجاع
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  مردم این شهر حسودند 
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 خواست  یم تو وقت اون .مهراج دارت   عموت   عجب -

؟ آدم این دوماد  بود؟ گرفته گاز مغزتو خر بش 

  از -
 

 عموم چقدر دیدمیم همیشه .بودم سلت   عاشق بچیک

هیم کمش دست  بقیه جلوی حجابش رس هم گایه .گپ 

گوشه جمع تو وقتا بیشپ   دیدمیم .کردیم پولش یه سکه

ی  یه کنهیم پنهون باباش چشم از رو خودش کنه،یم گپ 

ی عموم وقت  کردن گریه حق حت   طفلک .نگه بهش چپ  

 بزرگ گفتم روزا اون .ناراحته داده نشون که نداشت هم

یم و کنمیم محبت بهش اونقدر میشم شوهرش میشم

ان که رسم روی ذارمش  ویل .بکنم باباشو هایمهریت   جپ 

  .نشد !حیف

؟ عموت زن -  کنه؟یم رفتار بد اینقدر زنشم با عموت چ 

 تسخپ   عموم توسط جوری عموم زن .همینطور اونم -

  .میگه حق میگه چ   هر عموم کنهیم فکر که شده

 دخپ   یه تونهنیم وقت هیچ ضعیف زن یه دیگه، معلومه -

  .کنه بزرگ قوی
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  مردم این شهر حسودند 
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 حت   .نیسی    مادر یه از انگار اصال .عمومه برعکس بابام -

 عموم رفته یک به دونمنیم .نبود اینجوری پدربزرگمم

ه زن اینهمه   .نمیده اهمیت هم عروسش به حت   .ستپ  

؟ کار چ   خواییم تو االن -  کت 

عموم با برم خوامیم -  تنها تونمنیم ویل .بزنم حرف دخپ 

ش   .شلوغه دورش .بیارم گپ 

ش تنها - ؟ چ   بهش راج؟مه چ   که بیاری گپ 
 

 بیک

 بابات جلوی بگم بهش .دارم دوستش خییل که بگم -

ه تصمیم برات نذار وایسا  واسه چ   هر دیگه بسه .بگپ 

  دلت و خودت
 
 .نکردی زندیک

 عموت دونمیم بعید ویل .مهراج خب بزن زنگ بهش -

 .نشه پا به خون و بفهمه

گریه یدوباره دیدن طاقت فقط .شجاع نیست مهم برام -

 حرف باهاش رو رودر خوامیم ضمن در .ندارم اشوه

  .بزنم

 .باش زود .بزن زنگ بهش االن همی    -
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  مردم این شهر حسودند 
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دیم شماره و داردبریم پاتخت   روی از را تلفنش مهراج  .گپ 

  .نیست پاسخگو سلت   اما

دیم تماس بار چندین او و کندیم تشویقش شجاع  و گپ 

 .دهدنیم را تلفن جواب سلت   باز

 .شلوغه رسش البد -

 .برم باید دیگه من .بزن زنگ .هست وقت فردا تا هنوز -

 .خون   یکاسه چشات داری؟ تب هنوز تو

 .دهدیم تکیه تخت به مهراج

  هان؟ نخوردی؟ رو داروهات نکنه -

  .رسم نزن غر .میشه منفجر داره مغزم شجاع کن ول -

 و گرددیم داروها دنبال اتاق دور   تا دور حرفت   شجاع

  .یابدیم پالتویش جیب در را آن تعاقب

 رود،یم وقت   .بخورد را داروهایش کندیم مجبور را او

 وقفهت   کند خواب مست   را او آرامبخش وقت   تا مهراج

دیم را نازسلت   یشماره عموی اما .گپ   حواسشت   دخپ 

ت   حالت روی تلفن و گذاشته جا اتاقش در را تلفنش

  .صداست
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 هم شب و است شلوغ حسات   قیماندهبا کارهای با رسش

 یخانه نزدیک آرایش سالن .ماندیم برادرش یخانه

 به برود دیبا با جاآن از دهدیم ترجیح و است برادرش

 خانه شبآن که دارد تریمحکم دلیل که البته .سالن

  .شودیم دعوایش یارس با باز ندارد شک .نماند

 

 .گذاردیم یارس جلوی و کندیم گرم را هانان تند تند زری

 :کشدیم داغ نیمروی روی نان ایتکه یارس

 بریم زودتر باید نیومد؟ چرا بگو بزن زنگ عرفان این به -

یم میوه  .بگپ 

 :شودیم بلند جا از و نوشدیم چای کیم زری

 .بخور چاییتو شما .زنمیم زنگ االن -

خانه از ون آشپ   یم را عرفان یخانه یشماره و رودیم بپ 

د  :دهدیم جواب نازسلت   .گپ 

؟ .مامان سالم -  خوت 

 س؟خونه عرفان .سلت   سالم -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .زدی زنگ تو بزنم زنگ خواستمیم .میفته راه داره -

  .میشه عصبات   داره بابات بجنب بگو -

 جا گوشیمو من مامان راست   .دیگه میاد داره چشم -

 .برام بیاره عرفان بده .گذاشتم
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 .یابدیم تخت روی را تلفن .رودیم نازسلت   اتاق سمت یزر 

 .شده خاموش که این -

 .کشدیم پوف   خط سوی آن از نازسلت  

 الیک فقط داغونش و درب باطری .کن ولش پس هیچ   -

 تو بذارش .کنمیم استفاده دیبا تلفن از .کنهیم خایل

م کشوی   .نشه گور و گم مپ  
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  مردم این شهر حسودند 
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م بخری باید ییک -  .میام ظهر تا من .همینه بار هر .دخپ 

 .مادر کت  نیم فرصت دیگه شب تا بخور خوب ناهار

 

 نداری؟ کاری .مامان چشم -

؟ .عزیزم نه -  سلت 

 جانم؟ -

؟ -  عروس داری امروز .نیست رسحال اصال صدات خوت 

  .میش  

 که منه تقدیر اینم .نیست مهم برام دیگه .مامان خیالت   -

  خوادیم دلم که اونجوری نتونم
 
 کن دعا فقط .کنم زندیک

یم یک تا دونمنیم وگرنه دلم، به بندازه حامدو ِ   مهر خدا

  .کنم تحمل تونم

 !سلت   -

 رو بریزن  باز خوادیم دلشون اشکام .کنمیم قطع دارم -

 .خدافظ .صورتم
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  مردم این شهر حسودند 
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 دل به خواهدیم خدا از .بنددیم چشم و کشدیم آیه زری

ش  مهربانش قلب   در را حامد عشق و بدهد صپ   دخپ 

  .بریزد

 ترینجهنیم نداشی    دوست داندنیم او جز کس هیچ

 .زن یک برای خداست روزهای

 

 در را آن .کندیم تلفن یخورده ترک یصفحه به نگایه

 پایی    یطبقه در مهراج داندنیم کش و اندازدیم کشو

 آنقدر .بیابد را نازسلت   تا جوشدیم رسکه و سپ   مثل دلش

ک دستگاه" پیام صدای و زده زنگ نازسلت   لفنت به  مشپ 

 رس خواهدیم دلش که شنیده را "است خاموش نظر مورد

 تن در فلک و چرخ چون درد و تب .بکوبد اتاقش دیوار به

 داندنیم او و گذردیم رسعت به زمان .چرخدیم رسش و

 .کند آرام را نوایشت   دل چطور
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 

زغال روی و چرخاندیم رسش دور اسپند مشت   ت  ت  مامان

 .ریزدیم گداخته و داغ های

 .قشنگم ازت باشه دور حسود چشم -

 آمده، پایی    اشبیت   روی تا که شنیل کاله و دود میان از

 که را او .چرخدیم جمعیت میان کش دنبال چشمانش

دیم دلش بیندنیم   .گپ 

یم را رسش ویر  و اندازدیم گردنش دور دست ت  ت   مامان

یم فرو رسش پوست توی مو هایسوزن از ییک و بوسد

ی .رود  .اما گویدنیم چپ  

   از و نیست دلش توی دل که حامد با ت  ت   مامان
 خوش 

وع است، باز بناگوش تا نیشش زیاد یک به کندیم رس   و تپ 

 .شادباش

 راه برای است میلت   که پات   و نیست رضا که دیل با

،  .کندیم کج پا عقد اتاق سمت زری نمات  راه با رفی  
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  مردم این شهر حسودند 
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 قرار بقیه .هستند عقد مراسم برای معدودی تعداد تنها

 .بیایند بکوب و بزن و شام رصف برای است

 زیر از و حامد کنار نشیندیم اشرویات   عقد سفره کنار

  .زندیم زل آینه در خودش به چادر

   لباس   آن در و شده زیباتر آرایش در صورتش
 صورت 

  .درخشدیم چهارده شب ماه چون روشن

های و هازن یهمهمه میان در  دارند سیع که شاد دخپ 

 یک پرسدیم خودش از شوند آماده عقد مراسم برای

  چه بدبخت عروس
 
 دارد؟ هات  ویژیک

  .شوندیم ردیف ذهنش در بخت دم دخپ   جور هزار

 بیست سالش و سن یا است بدریخت و زشت داماد مثال

 هنوز عروس مثال یا .است بیشپ   عروس از سال یاند و

 عروس دارد که لحظه آن و شودیم محسوب کودکان جزو

 بدهند را عروسکش دارد آرزو ترس شدت از شودیم

 .بکند را اشبازی خاله برود او و دستش

ی مرض   یک داماد اینکه یا  است الکیل یا معتاد دارد، چپ  

 ...یا و است بدبخت و پله و پول ت   و دارد بزن دست و
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  مردم این شهر حسودند 
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 .نیستند خودش مثل هیچکدام .زندیم پوزخند

 .است اخالق خوش رو و بر خوش او داماد   شوربختانه

 همه از و رودیم باال پارو از پولش و نیست دم و دود اهل

  .اوست عاشق سخت که بدتر

 شده، جمع حامد در که حسنات و هافضیلت این تمام با

 .خواهدنیم که دخواهنیم را او نازسلت  

 بار صد خانه خود تا آتلیه و آرایش سالن از اما حامد

 بغلش محکم و ببوسد را او بشوند عقد زود کاش گفته

هات   یک گوشش زیر مدام هم حاال .کند
 " قبیل   از چپ  

 دلم عقب بکش کالهتو شده، خوب چه عقد سفره

 بگپ   رستو رسده، چه دستات ببینم، صورتتو بذار گرفت

،یم خجالت یک از باال ،نیم که قرآن کش   یه الاقل خوت 

 کرده ردیف رسهم پشت "بکن جفتمون واسه خوب دعای

 مثال باشه، و آره و کوتاه جمالت   با بار هر نازسلت   و

 .داده را جوابش

 دلگپ   او جانب از رسدی همه آن از حامد که داندیم

 .آوردنیم او روی به و است صبور احمقانه اما .است

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

وع زودی به مراسم و آمده عاقد رسدیم خپ    .شودیم رس 

 کله دیبا و اند گرفته سفره رسشان باالی مهرسا و ساناز

 .سابدیم رسشان باالی را اینقره تورهای به مزین قندهای

ون مردها یت   نرصت   آقا حاج و اندنشسته اتاق از بپ   و شپ 

یم ساکت همه زری، هیس   هیس با خورد،یم که چای

 .شوند

 لباش و باریکش و کوتاه پاهای آن با که بیندیم را شیده

ون اتاق از نشسته تنش به زیبا که  .رودیم بپ 

ون اتاق از شیده دنبال به نگاهش  مهراج نیمرخ و رودیم بپ 

 و نشسته دیوار کنج او رویروبه درست که بیندیم را

  .ستدیگری جای به نگاهش

، ایهپرند چون که دلش ازامان  شده زخیم بالش اسپ 

  .کوبدیم دیوار درو به را خودش

 و کت آن در چقدر که است مهراج زدن دید مشغول

 ":زندیم فریاد رسش توی کش .شده خواستت   شلوار

مم یه خوب رس   "!واال چپ  
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  مردم این شهر حسودند 
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 را او مشتاق چشمان کش کندیم شکر خدارا و گزدیم لب

ی دارد که بیندنیم شنل زیر از  برای دلش .دکنیم هپ  

  .سوزدیم بیچاره حامد و خودش

 :گویدیم نرصت   آقا حاج

جُت  أنکحُت  - یل ُموکلت   وزو 
ِّ
 مع المهرالمعلوم عیل بُموک

ائط  وکلیم؟ خانوم عروس ...المذکور الرس 

 :گویدیم بلند دیبا

 .بچینه گل رفته عروس -

 کجا گل .کرده غلط عروس ":زندیم زار اما دلش توی او

 ".خودش رس بریزه بیاره خاک رفته بگو بود؟

وع نرصت   آقا حاج که دوم بار  کردن ردیف به کندیم رس 

، جمالت  .مهراج سمت رودیم هرز چشمانش باز عرت 

ی گوشش توی رس و نشسته کنارش شیده  و گویدیم چپ  

 به شیده یعالقه از دارد خپ   خوب .خنددیم ریز ریز

 مهراج چقدر شیده دداننیم آدم و عالم تمام اصال .مهراج

 رسوا دلش اینکه از ندارد ابات   او مثل .دارد دوست را

  .شود
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 به کشدیم چنگ عاض حیوات   یپنجه چون حسادت

 اما .داشت را شیده یُجربزه کیم هم او کاش .دلش دیوار

 خواهدیم را او بگوید مهراج به نداشت شجاعت آنقدر او

  .خواهدنیم را او بگوید حامد به و

یم پاره و کشدیم را افکارش نخ و آیدیم دیبا صدای باز

 .کند

  .بیاره گالب رفته عروس -

س از نمانده معده برایش دیگر و رسدیم سوم یدفعه  اسپ 

 آورده قبل یدفعه که هات  گالب تمام کش شاید .زیاد

 گالب از دم در .آوردیم باال دارد او و اشمعده توی ریخته

 .شودیم متنفر
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ا تا بود گفته قبل شب دیبا  را بله نداده، زیرلفظ   میپ 

 و زیرلفظ   و او و بیاید زلزله دارد دوست چقدر .نگوید

 .ببلعد جا یک را سفره

ا  باید را این .شودیم نزدیک صدف شکل به ایجعبه با میپ 

د یم نقش ذهنش در نزدیک ایخاطره بله؟ بگوید و بگپ 

  .بندد

 کردیم را سعیش تمام حامد .سینما بودند رفته حامد با

ی وقت  آب شانرابطه یخ شاید تا بگذرانند باهم را بیشپ 

 بود جوات   مرد .تلخ و بود عاشقانه فیلم یک .شود

 .فروختیم کاغذی دستمال داروخانه کنار که ویلچرنشی   

های از ییک عاشق  به روزها .بود شده داروفروش دخپ 

 از ایجعبه سوختیم دلشان اگر مردم و آمدیم او عشق

جعبه او از ایبهانه به روز هر هم دخپ   آن .خریدندیم او

 جوان مرد .بافتیم درویع   و خریدیم کاغذی دستمال ی

ک محبت دلیل بود شبهه و شک در  گرچه .چیست دخپ 

 و زد دریا به را دلش روز یک اما .بود خوش او رویای به

 داری؟ دوست منو تو :گفت کدخپ   به روپیاده وسط
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ک  برای ریخت اشک چقدر !نه گفت دم در سنگدل دخپ 

  .رفت بدنش از جان گوت   که جوان مرد

 قرمز چشمات   با که بیندیم را مهراج آیدیم که خودش به

 کش ناگهان و است مطلق سکوت .زده زل او به تبدار و

 :کوبدیم اششانه به

؟ -  سلت 

 :گویدیم جا در

 !نه -

ی هشت ستایزلزله چون گفتنش نه  را آرزویش کهریشپ 

دیم اوج هاهمهمه .بود کرده  .گپ 

 :زندیم لب مبهوت حامد

؟ -   داری چ   !سلت 
 

 تو؟ مییک

 :شنودیم را هازن صدای

 نه؟ -

 !سلت   وای -

 !نه گفت -
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 گفتم؟ دیدی -

 .رفت آبرومون رسم، به خاک -

 نکند سکته رهبیچا مرد .حامد سمت به چرخاندیم رس

ا .است خوب  :گویدیم بلند میپ 

؟ توییم یمسخره ما مگه - ت این خانوم سلت   چ   دخپ 

 میگه؟

 :کوبدیم صورتش توی زری

 !تو آخه گفت   چ   !سلت   بده مرگم خدا -

یم آه صدایش .کرده النه چشمانش یگوشه اشکش حامد

 :شود

 ...چرا ...تو سلت   -

 :گویدیم حامد به رو .شودیم بلند جا از رسعت به نازسلت  

 .نمیشه ...تونمنیم ببخشید -

 :زندیم ترس   حامد یخاله

ه !کردی جات   خییل تو -  !پروو یدخپ 

 :گویدیم زری .پردیم جا از حامد
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 .باشی    آروم خدا رو تو خانوم -

ا  :زندیم هوار میپ 

؟ کاله مارو رس حق   چه به باشیم؟ آروم -  گذاشتی  

 گپ   رنگش صدف   کفش نوک .کند فرار خواهدیم نازسلت  

ین کامشان و عسل ظرف به کندیم  .شودیم زهر نشده شپ 

ون اتاق از و آن و این به زندیم تنه یم را مهراج .رودیم بپ 

 .زندیم پوزخند که ایشیده و بیند

 .شودیم انداز طنی    خانه فضای در پدرش فریاد صدای

  !سلت   -

 است قرار .است ساخته کارش .سمت آن کندنیم نگاه

  .کندیم قفل را در و اتاقش توی دودیم .شود پا به خون

 !نه گفته .کرده کاری عجب
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 شوکه هم هنوز .کرده که کاری از لرزدیم پایش و دست

 با قراری چنی    اصال .نه گفته شودنیم باورش و است

 همرس بشود و بله بگوید بود آمده .نداشت خودش

 .لحظه آن نبودند هماهنگ باهم زبانش و ذهن اما .حامد

  .بودند زده را خودشان ساز کدام هر

ون از دعوا و مگو بگو صدای ا .آیدیم بپ   یخاله و میپ 

 .دارند حق که البته صد و هستند عصبات   شدت به حامد

ا  را او حامد پدر و انداخته رسش روی را صدایش میپ 

 .کندیم همرایه

 در گرفته، خش حامد پدر نجیب و آرام همیشه صدای

 :پیچدیم خانه فضای

ت که شما -  این کردین زیادی غلط خواستنیم دخپ 

 دخپ   ی مسخره من پرس مگه .انداختی    راه نمایشو

 .شماست

ا  :توپدیم میپ 
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   رو ما خواستیم فقط .خوادنیم بود معلوم اولم از -
 منپ 

 .بکنه خودش

یم درستش االن "گویدیم که یارس جواب در حامد یخاله

 :زندیم جیغ ،"بفرمایید اجازه شما کنم،

ت پرتوی؟ آقای کت   درست خواییم رو چ   -  میگه دخپ 

 بله ازش زور به نشی    غار پدرای مثل خواییم نکنه نه،

ی؟  بگپ 

 بندش پشت و آیدیم اتاق در به شدن کوبیده صدای

یک هم با را مخش و التماس و بغض که صدات   با حامد

 :شودیم بلند دارد، جا

 .بزنم حرف باهات خوامیم کن باز درو جان؟ سلت   -

 خانوم؟ سلت  

دیم گاز را پایینش لب نازسلت    شودیم کباب دلش و گپ 

 نتوانست چرا که شودیم متنفر خودش از .مرد این برای

 را او حامد اگر کندیم فکر .بگوید نه او به هااین از زودتر

  .دارد حق بزند، آتش عروس لباس آن با
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دیم راه اشگونه روی هایشاشک یم رد سیاه رودی و گپ 

  .پوستش روی اندازد

 :شنودیم دوباره

 کار چ   من مگه .خواینیم چرا بدونم دارم حق من سلت   -

؟یم من با کارو این که کردم  جز عاشقتم؟ اینکه جز کت 

 من با داری نکرده ناهگ کدوم به آخه دارم؟ دوستت اینکه

؟یم اینجوری  کت 

یم رانش روی مشت با و زندیم هق خفه صدات   با نازسلت  

  .کوبد

 یک خواهدیم خدا از دل ته از بدهد؟ او به جوات   چه

  .کند کاری

ها بی    مشاجره  و حرف کم توران   عمه .گرفته باال بزرگپ 

 توانندنیم کنندیم کار هر ت  ت  مامان و صادق عمو و زری

 به حواسشان دیبا و عرفان .کنند آرام را داماد یخانواده

یم دارد خود به ترس از شکت   که ستنازیسلت   و اتاق

 .لرزد

ا  :کشدیم فریاد حامد رس بر میپ 
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 بابات و من .نیست ما جای دیگه اینجا .حامد بریم بیا -

 .بشه ما عروس دخپ   این خوایمنیم

 :ندکیم ناله عجز با حامد

 !مامان ویل -

 :زندیم فریاد پدرش

 وصلت بردار کاله یخانواده این با خوایمنیم ما بابا -

ه که شه حالیت چجوری .کنیم  راه خواد؟نیم رو تو دخپ 

  .باش زود .بیفت

 :زندیم داد حامد یخاله

تون -   .لیاقته ت   که خدا به .نیست پرس این الیق دخپ 

دیم اوج صدا   .روندیم داماد یهخانواد و گپ 

 وحشت با نازسلت   و کوبدیم در به محکم مشت   با یارس

 :پردیم جا از

ه درو این کن باز -  چه کنم حالیت کن باز .نفهم یدخپ 

 !کن باز یاال .خوردی گویه
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 .کندیم ترش اشمعده و شودیم آشوب دلش ترس از

یم سوراچ   دنبال و شودیم سخت برایش کشیدن نفس

 .کند پنهان را خودش تا گردد

  تمام در
 
 و ترسیده پدرش از اشسالهسه و بیست زندیک

 .خالص و خواهدیم مرگ دلش حاال ویل .لرزیده

ه درو؟ این بشکنم یا کت  یم باز -  !االغ !بیشعور یدخپ 

 کردی؟ که بود کاری چه این

 :آیدیم زری صدای

 .باش آروم خدا رو تو یارس -

 دخپ   این با رسمیم بعدا هم رو تو حساب .نزن حرف تو -

 .کردنت تربیت

ش برادر به رو صادق  :گویدیم بزرگپ 

ل خودتو داداش -  .نه گفته چرا ببینیم بذار کن کنپ 

 .کندیم حفظ را صدایش در کرده رخنه خشم یارس
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 یخ رو سنگ منو خواستیم فقط .داداش نداره چرا -

ه منو آبروی خواستیم فقط .کنه  با خواستیم فقط .بپ 

ه این کنه لج من ه نفهم   یدخپ   .رسخپ 

وع یارس  وقفهت   و محکم هایمشت کوبیدن به کندیم رس 

 جلوی تواندنیم هم ت  ت  مامان هایقیل و داد حت   .در به

د را یارس   .بگپ 

یم باز را در فکری هیچ بدون و شودیم بلند جا از نازسلت  

حرف باید .شود رو بهرو پدرش با باید که باالخره .کند

 اما .نشنیده یارس و گفته بار میلیون گرچه بزند را هایش

 !باطل خیال زیه

 توی را خودش درنگ بدون یارس شود،یم باز که در قفل

 .کندیم قفل را در و اندازدیم اتاق

 روی و آوردیم در فرز و تند را تمپ  ش و خورده اتو کت

 .کندیم پرت تخت

 دو با را شلوارش کمربند گرفته خون و دریده چشمات   با

ب ون کمرکش از رص    .کشدیم بپ 
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 و گذاردیم دهانش روی دست کمربند دیدن با نازسلت  

 و رودیم عقب عقب .زندیم زل اشعصبات   پدر به زده وق

یم دیوار به و شودیم اسپ   آرایش مپ    و تخت میان جات  

 .خورد

 .بدم توضیح بذار !بابا .نزن خدا رو تو !خدا رو تو بابا -

 .داره درد .نزن خدا رو تو
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 :آیدیم فرود رسش بر مانند غرش رعدی چون فریاش یارس

 !پدرت   شو خفه !شو خفه -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم اشک زری .افتندیم وال و هول به در پشت جمعیت

 .کوبدیم در به عرفان و ریزد

؟یم کار چ   داری بابا -  .باش رومآ خدا رو تو بابا کت 

 .زندیم جیغ زری

 .خدا رو تو بسه .یارس نزن .نزن کتکش -

 از و سوزدیم تب توی و ایستاده هال سوی آن مهراج

  .پیچدیم خود به مار چون خشم شدت

 شنیدن از زده وحشت و است اتاق در نازسلت   نگران

عموی هایالتماس  .است اشرمیده دخپ 

به  فرود نازسلت   تن بر و ودشیم بلند که کمربند اول   یرص 

 :بزند فریاد زری شودیم باعث بلندش جیغ آید،یم

بچه االن درو بشکن عرفان !وای ای .نزنش یارس !یارس -

  .کشهیم مو

 غش حال در که را زری دیبا و در به کوبدیم مشت عرفان

 برای نکند گریه تواندنیم و کشدیم آغوش در است کردن

 .پدر چنگال در اسپ   رفیق  
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به دومی    با  و کندیم مشت پنجه مهراج کمربند، یرص 

 .شودیم منقبض فکش و بنددیم چشم

به  درد نازسلت   ظریف و نازک و نحیف تن بر سوم یرص 

 .کشدیم مهراج گلوی بر پنجه و شودیم

 .دهدنیم فرمان دیگر مغزش .نیست او اختیار در پاهایش

 عشقت .مرد بکن کاری" زندیم فریاد که است قلبش این

به زیر  "!دهدیم جان دارد حقارت هایرص 

 یک رسش و گذاردیم قلبش روی دست که ت  ت  مامان

 .کشدیم جیغ توران دیوار، سمت رودیم وری

 !مامان -

 که ستفردی تنها شکور و دودیم ت  ت  مامان سمت شیده

 نرصت   آقا حاج کنار جمعیت از دورتر خیالت   و خونرسد

 و صندیل روی نشسته شده، سست رفتنش پای گوت   که

 با باز نرصت   آقا حاج .زندیم پوزخند فضاحت این به

دیم تماس پرسش  این از را او آیدنیم و کرده دیر چرا گپ 

د جهنم  .بپ 
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 و عرفان .رودیم اتاق در سمت داده کف از طاقت مهراج

 آرام خواهندیم یارس از فریاد با که را صادق و گیسو

 .زندیم کنار د،باش

 گرفته، او از درد و تب که را اینیمه نصفه جان آن تمام

 .ریزدیم صدایش در

یم بلند روش دست حق   چه به .کن تمومش عمو !عمو -

؟  کش  یم کمربند که هست   یک کت  یم فکر .نزن عمو کت 

  عزیزت؟ روی

 :زندیم ترس   صادق

  چ   .مهراج شو ساکت -
 

 تو؟ مییک

 کم مشت   و زندیم التماس پر یفریاد باز اعتنات   مهراج

  .کوبدیم در به جان

 آقاجون خاک ارواح رو تو .نزن خدا رو تو .نزن عمو -

 زور .خوادنیم .دیگه خوادنیم بابا آخه؟ زنیشیم چرا .نزن

 .نیست که

  .بزن منو بیا زدن کتک با میش   آروم اگه اصال

 :مانده مات گیسو
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وا -   هراج؟م .بده مرگم خدا ا 

 .کشدیم را او دست صادق

 .بچه ور این بیا -

 :گویدیم گیسو به کندیم لمس که را داغش دست

 داره؟ تب اینقدر چرا این -

 :گویدیم عرفان

 .کنمیم آرومش خودم من .طرف این بیا داداش -

  .گویندیم چه دیگران نشنیده گوت   باز مهراج

 به واج و هاج شیده و ریزدیم صورتش روی هایشاشک

ه مهراج   .شده خپ 

 و آرام نازسلت   .آیدنیم کمربند شدن کوبیده صدای دیگر

 روی دست مهراج صدای با که ریزدیم اشک صدات  

 .را مردش صدای بشنوند هایشگوش تا گذاردیم دهانش

 به محکم را آن و کندیم باز را در و کندیم تند پا یارس

  .کوباندیم دیوار

  .کندیم نگاه مهراج به اخم پر شدت به صورت   با
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یم که هات  حرف از ندارد ابات   سوزن رس یک حت   مهراج

 از نه .دلش شدن رسوا از نه ترسدیم یارس از نه .زند

 فکر از نه و کشدیم خجالت او به اندزده زل که جمعیت  

 .هاآن حرف و

 که عشق   تمام به و کندیم فکر نازسلت   به فقط و فقط

عمویشدخ به  .دارد پ 

 هذیان گوت   و است پاتیل و مست هایآدم چون حرکاتش

 و دنیاست مرد ترینعاقل لحظه آن در او اما .گویدیم

 .زندیم را هاحرف ترینواقیع

وع  طرف دو روی دست کف با .زت   خود به کندیم رس 

 .زندیم صورتش

 تو بزن داری دوست چقدر هر ...بیا .عمو بزن منو بیا -

ت تن رو ویل من؛ تن   رو بزن کمربندتو .مصورت  .نزن دخپ 

ی؛ آروم شاید منو، بزن عمو  بلند سلت   رو دست ویل بگپ 

  .نزنش خدا رو تو .نکن

 :زندیم فریاد یارس
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 غلظ چه اصال وسط این تو ای؟کاره چ   تو توچه؟ به -

 مهراج؟ کت  یم زر زر کت  یم

 .زندیم زانو مهراج

تو انگار منو بزن عمو؟ کنهیم فرف   چه شما واسه -  دخپ 

 .ش   آروم تا بزن .زدی

 .زندیم فریاد گیسو

 !مهراج -

 :گویدیم یارس

 میگه؟ چ   ببینم وایسا .داداش زن کن صپ   -

 :گویدیم صادق

 .نیست خوب حالش .داره تب مهراج .بیا کوتاه داداش -

 :گویدیم ت  ت  مامان

م؟ ستتد از کنم سکته یا کت  یم تمومش یارس -  بمپ 

 :گویدیم یارس
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مو دارم من -  .کرده که غلظ واسه کنمیم تربیت دخپ 

 دایه چ   واسه خواد؟یم چ   وسط این مهراج این ویل

 شده؟ مادر از ترمهربون

 :زد فریاد قلبش روی دست با ت  ت  مامان

تو داری که کت  یم غلط تو - ؟یم تربیت اینجوری دخپ   کت 

 .کت  یم جات   خییل تو

 داره خوادیم چ   مهراج .بده جواب من سوال به مامان -

 مهراج به اصال میگه؟ هذیون داره نکنه کنه؟یم دخالت

 داره؟ ربظ چه
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 :زندیم تربلند فریادی ت  ت  مامان

تو مهراج چون -  این ناز سلت   چون .داره دوست دخپ 

 .داره دوست پرسو
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  .افتدیم خانه در رص  حا جمعیت میان در سنگی    سکوت  

 .ریزدنیم اشک دیگر هم نازسلت   حت  

 را ت  ت  مامان دهان خواهدیم فقط مهراج لحظه آن در

 این گویدیم چه .است مرگ حال در اما شیده .ببوسد

 کش چه دانندیم همه .شودیم مگر عزیزش؟ مادربزرگ

  .کرده اشتباه ت  ت  مامان نه .است مهراج عاشق

 .کندیم استفاده سکوت از ت  ت  مامان

ت -  .داره دوست پرسعموشو چون نه، گفت امروز دخپ 

 نباید امروز بچه این .امروز کرد رو درست کار و نه گفت

 که .یارس بخوری کتک باید که هست   تو این .بخوره کتک

ت چ   هر  اما وصلت، این به نیست رضا دلش گفت دخپ 

سیدی ازش .شدی کر تو  گفت   فقط .خواینیم چرا نپ 

  .هست که همیت   باید،

 روی همچنان زیر به رس که اندازدیم مهراج به نگایه یارس

دیم دستش را کمربند .پایش پیش نشسته زانو  با و فرس 

 :گویدیم آلود عتاب است بلند همچنان که صدات  

 !باال بگپ   رستو -
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 .آوردیم باال را رسش مهراج

 دخپ   تو .مهراج بده جواب و کن نگاه من چشمای تو -

 داری؟ دوست منو

 :گویدیم فکری هیچ بدون و درنگ ت   و گزدیم لب مهراج

تو .عمو دارم -   .دارم دوست دخپ 

 :گویدیم ت  ت  مامان و شودیم آوار صندیل روی شیده

 بره؟ پیش اینجا تا گذاشت   چرا ننه؟ نگفت   زودتر چرا -

 :شودیم بلند جا از مهراج

 به .پولت   و بیکار رسباز یه .بودم بازرس  من جان مامان -

 دیدم رسیدم تا میده؟ زن من به یک اوضاع این تو نظرت

عمو  هیچکسم .نداشتم خپ   که من .دادین شوهر رو دخپ 

 .نگفت بهم

 .جودیم را لبش یگوشه و مهراج به زده زل همچنان یارس

 داری؟ دوسش گفت   -

 :کندیم چلیپا شکمش جلوی مودبانه را دستانش مهراج

ش هم دیگه بار هزار -   .عمو بله میگم بپ 
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 .دهدیم تکان رس یارس

  .دیوار کنج نشسته هنوز که سلت   به کندیم رو

 !رسی    ع .اینجا بیا پاشو -

ان و افتان درد پر و کوفته بدت   با نازسلت    اتاق از خپ  

 پاره لبش یگوشه .آیدیم خون اشبیت   از .شودیم خارج

 .هویداست کمربند رد دستانش فتج روی و شده

 چقدر است شاهد خدا .کندیم گریه خون دل در مهراج

د یارس دست از را کمربند خواهدیم دلش  یک را او و بگپ 

ار او از چقدر .بزند سپ   کتک  دلش چطور آخر .شده بپ  

به اسپ   را اشدردانه دخپ   آمد   کند؟ کمربندش هایرص 

  .کندیم فعال را هایششاخک یارس صدای

؟ تو -  داری؟ دوست پرسعموتو هم تو چ 

 .چرخدیم نازسلت   سمت رسها یهمه

یم ترپایی    را شنلش کاله خجالت از پر و آهسته نازسلت  

 .مهراج سفید هایجوراب به زندیم زل و کشد

 ...من بابا -
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 :ندمپ    فریاد یارس

 داری؟ دوستش .بده جواب نه؟ یا آره -

 چاه ته از صدایش و دهدیم قورت را شدهان آب نازسلت  

 :آیدیم در

 .بله -

 قربان دل در و کشدیم دندان به را لبش یگوشه مهراج

  "!بشم گفتنت بله فدای من الیه" .رودیم او یصدقه

 .بردیم پایی    و باال تند تند را رسش یارس

  .خوبه -

 کندیم خداحافظ   شکور از دارد که نرصت   آقا حاج به رو

 .کندیم رود،یم و

 .داریم کار شما با هنوز ما آقا؟ حاج کجا -

  .کندیم کج لب صادق و کندیم اخم صادق به رو گیسو

 :گویدیم آقانرصت   حاج

 .ندارم کاری اینجا من دیگه رفت، که داماد -

 .کندیم اشاره مهراج به دست با یارس
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  .شده پیدا جدید داماد یه ؛رفت داماد اون -

دیم را نازسلت   و مهراج دست مچ  عقد اتاق سمت و گپ 

 .کشاندیم ریخته هم به که

 .نشاندیم سفره باالی یدونفره مبل روی را دو آن

 رو خطبه فقط شما .داماد و عروس از اینم .بفرما -

  .بخون

 .اندازندیم آینه در همدیگر به نگایه نیم مهراج و نازسلت  

 .ادهافت راه عروش هردویشان دل توی

اض صدای  .شودیم بلند صادق و گیسو اعپ 

 کاریه؟ چه این !داداش -

 :گویدیم یارس

 دخپ   .خوادیم منو دخپ   پرست داداش؟ بیت  نیم مگه -

 شلوار و کت پرست .سآماده عقد سفره .رو تو پرس منم

 که هم عاقد .عروس لباس من دخپ   و کرده تنش شیک

 خواین؟یم چ   دیگه .هست

 :یدگو یم گیسو
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 .نمیشه که همینجوری .نیست رسمش این یارس آقا -

 :گویدیم نرصت   آقا حاج

 بیارن آزمایش یبرگه باید .نمیشه دائم عقد !پرتوی آقای -

ی ایمرییص   .نیست معتاد داماد آقا که دفپ    .نداره چپ  

 خوانیم میل کارت و شناسنامه .همینطور خانومم عروس

 .جفتشون
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 :گویدیم ارسی

 میاریم آزمایشم جواب بخون، موقت عقد خطبه شما -

  .براتون

 :گویدیم گیسو هایاخم با صادق
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 عروسک الکیه؟ ازدواج مگه .کن صپ   داداش ...اال اله ال -

 و برو .داره رسومات و رسم .نیست که بازی خاله و بازی

  .داره حدیث و حرف .داره بیا

 :گویدیم است جمتشن شدت به اعصابش که زری

 .کن تمومش یارس آقا -

 :گویدیم مهراج به رو یارس اما

وع خودت شما !مهراج آقا -  درستش خودتم کردی، رس 

، من داماد جا همی    خواییم .کن  بری خواییم یا بش 

 خواستگاری؟ بیای بعد بش   پولدار اول

 

 :دهدیم ادامه یارس .بگوید چه داندنیم مهراج

 نمیدم قول .کنم صپ   ابد تا واست یدمنم قول وقت اون -

 قول .نه بگه امروز مثل بذارم باز و ندم شوهر رو سلت  

  .بذارمش زنده من و نه بگه باز اگه نمیدم

 :گویدیم گیسو و صادق به رو ت  ت  مامان
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 که آخر و اول .جوون تا دو این بشن هم محرم بذارید -

 آره بشه؟ نعروستو  سلت   مخالفید شما .برسن هم به باید

 مادر؟

 التماس چشمانش با مهراج .کندیم نگاه مهراج به رو گیسو

 .نکند مخالفت مادرش به کندیم

 دلداده دو برای فعال که کنندیم موافقت صادق و گیسو

 به شبیه ایجلسه بعد تا شود خوانده محرمیت یصیغه

 .شود گذاشته بران بعله

ش نرصت   آقا حاج  یادداشت ایگوشه و کندیم باز را دفپ 

  همی    به و خواندیم را صیغه بلند و کندیم
 
 سادیک

 .خوردیم رقم دیگری جور رسنوشت

 آن هایآدم ترینخوشحال مهراج و نازسلت   کهحایل در

 برای گرفته عزا و است مرگ حال در شیده هستند، خانه

 .است مرده نگرفته پا که عشق  
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ی کش خواند،یم را غهصی که نرصت   آقا حاج نیم چپ  

سینه به مریضش قلب درد هم هنوز .ت  ت  مامان جز گوید

 :گویدیم روخوش اما .زندیم سوزن سوزن اش

 شما با ابد تا خوشبخت   که الیه .برم قربونتون مبارکه -

 .باشه

ی هیچکدام زری نه گیسو، نه  اسپند کش .گویندنیم چپ  

نیم رسشان بر طالت   هایهسک و نقل کش و کندنیم دود

 .ریزد

 اتاق یگوشه یک .ندارد را دو آن یحوصله هم خدا حت  

ی صورتش از شودنیم و ایستاده سینه به دست  چپ  

 خدای بودن، دو آن خدای بر عالوه او حال هر به .خواند

 صدا رسو ت   پروانه یک مثل هم عاقبت .هست هم حامد

یم ناپدید پنجره یتهگرف بخار یشیشه در و زندیم پر

 .شود
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 مهم صادق سکوت و یارس هایاخم دوآن برای اما

نیم را مهربانش هایلبخند آن از حت   هم توران .نیست

 .زند

 دوستش مهراج اینکه از است شوکه هم هنوز نازسلت  

 تبش که ستخوشحایل از داندنیم هم هنوز مهراج و دارد

 .است مریض واقعا یا رودیم باال یه دارد

 کمک با و کندیم بهانه را ت  ت   مامان خراب   حال   صادق

 .برندیم اشخانه به را او گیسو

 لباس فورا .نماند هم کوچکشان مراسم برای حت   شیده

 .شدند ناپدید خداحافظ   ت   شکور با و پوشید

 و است مشغول پایکوت   و رقص به دیبا بدن درون زت  

 سفت را او و بشود خلوت سلت   بر   و دور است منتظر

 برزچ   یقیافه و زری هایسگرمه دیدن اما .بزند بغل

 .است شوکه هنوز هم عرفان .شودیم مانعش یارس

سلت   به و است خوشحال برادرش برای مهربان مهرسای

 دوست برادرش چه هر اصال .دارد عالقه شدت به ناز

 .دارد دوست را همان هم او دارد
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لحظه برای و کنندیم سپ   هانآسما در نازسلت   و مهراج

 .کنندیم شماری ثانیه بشوند تنها هم با که ای

 و است خونی    و داغان و درب شدت به نازسلت   ظاهر

به درد .سوزندیم هایشزخم  به لحظه دارد کمربند هایرص 

یم شدن مهراج عروس   شادی   اما .شوندیم بیشپ   لحظه

 .زیادش هایکبودی درد   به چربد

 چون رسش کندیم حس و رودیم گیج رسش اما مهراج

 .چرخدیم مارپیچ   ایجاده در سنگی    ترییل

؟ داداش ":گویدیم که مهرسا صدای با  خواهدیم "خوت 

 سفره وسط رس با و رفته سیایه چشمانش اما بزند حرف  

 .آیدیم فرود عقد

 

 

 لبش کنار زخم   روی را بتادین به آغشته یپنبه چوب دیبا

 .رودیم عقب لبش سوزش از نازسلت   و کشدیم

 .سوزهیم خییل دیبا وای -

 .کشدیم جلو به دوباره را او دیبا
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ه مونهیم جاش بزنم پماد بذار .نزن حرف -  .زشت یدخپ 

 .نمیشه باورم .امروز بود روزی عجب ویل

 باز اتاقش در پشت مهراج هایحرف یادآوری با نازسلت  

 .شودیم خوشانش خوش

 و داشت دوستم مهراج .دیبا نمیشه باورم هنوز ودممخ -

 نفهمیدم؟ من

 آخه .بگی    هم به الاقل نکردین .خدا به خنگی    جفتتون -

 وسط که مهراج جمال گوشه به گیل باز شماها؟ چتونه

 خییل .داره دوستت گفت زد داد اومد آدم همه اون

 اون بعده ویل .َمرده خییل خدا به .کارش از اومد خوشم

 .شدیا کیف خر خوب خوردن ککت

 .تربیت ت   !زهرمار -

یم اگه آخ .بگو بدبختو حامد اون فقط .دیگه واال -

 کردیم التماس داشت در پشت چجوری سلت   دیدیش

 بیام بیل با خواستیم دلم اون جای من وای ؟ بهت

؟ نه بهش زودتر چرا .بزنمت  عقد سفره رس چرا نگفت 

 !ظالم انصاف؟ت   آخه
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 یصحنه به داشتم .نه گفتم چجوری نفهمیدم مخودم -

ه که کردمیم فکر فیلم یه  به کنده پوست و رک خییل دخپ 

 به زد ییک لحظه همون !نه گفت بود عاشقش که پرسه

 این از من وگرنه .نه گفتم منم بده، جواب گفت بازوم

  .شناشیم که منو .دیبا ندارم هاعرضه

 .گفت  یم زودتر کاش یلو .بزدیل خییل .شناسمتیم آره -

 .شد کباب حامد واسه جیگرم خدا به

 بابا ترس از ویل .نه بگم بهش مستقیم خواستمیم من-

 بعد .کردیم ریز ریز منو قطعا .کنم باز دهن نتونستم

یم خودش .ندارم دوستش که کنم رفتار جوری یه گفتم

ه ذارهیم فهمه  یا نفهمید بود خنگ یا هم حامد .مپ 

  به زد خودشو
 

 .خنیک

  .درسته دویم البته که -

 .دانشگاه برم نمیشه روم .دیبا دارم امتحان فردا پس -

 طرف، یه حاال حامد .وایسا پاشم کردی خودت .حقته -

 .دربیاره چشاتو خواستیم .دیدییم باید فقط رو شیده

 .چه من به نداره؟ دوستش مهراج که منه تقصپ   -
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 .زخمه چشمتم زیر .دارنگه صاف رستو -

 و سیاه آدم همه اون جلو حداقل کاش .میاد بدم بابا از -

 .کردنیم کبودم

 

 عرفان و کنندیم نگاه در به دو هر .کوبدیم در به کش

 .شودیم وارد

 :پرسدیم فورا نازسلت  

 خوبه؟ حالش داداش؟ شد چ   -

 فردا هم دیگه رسم یه گفت دکپ   .پایی    اومد تبش آره -

 .بزنه بیاد

 پیشش؟ برم کجاس؟ االن -

ت   روز چند این اونقدر .خوابیده نه .ت  ت   مامان پیش   -

 .اونجاس عموزن بعدشم .شد بیهوش که کشیده خوات  

 .شدی الش  و آش باش خودت فکر تو

 کجاس؟ بابا .داداش خوبم من -
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 31_قسمت#

 

 

 زنگ اون و این به اونقدر هم مامان .خورهیم شام داره -

 .شده خسته شده کنسل جشن که زد

 به باز طاق و کندیم پرت تخت روی را خودش عرفان

  .زندیم زل سقف

  .کندیم جمع را داروها بساط و بند دیبا

 .یارس بابا پیش برم من -

 به زمی    روی که سلت   به رو و چرخدیم پهلو به عرفان

 :گویدیم زده تکیه تخت

؟ -  سلت 

 بیت   به چی    پهلو درد زا و عرفان سمت چرخدیم نازسلت  

 .اندازدیم

 هوم؟ -
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ن؟ عکس یه دکپ   بریم سالمه؟ پات و دست میگم -  بگپ 

  .میشم خوب .خوادنیم نه -

 ما میاد دلش هنوزم چجوری .نمیارم در رس بابا کارای از -

 .بزنه رو

 .نخوردی منو کتکای نصف حاال تا تو خیالت   ما؟ -

 .مبذار  تنها رو تو کنمنیم جرئت -

 تو چشم بابا با خوادنیم دلم اصال .پیشم بمون .هانری -

 .بشم چشم

  .نگزیده ککشم -

 تخت از زند،یم صدا شام برای را او که دیبا صدای با

 .دهدیم تکان رس نچ نچ با .رودیم پایی   

  .بده صپ   بهت فقط خدا .بیچاره بدبختیاته اول تازه -

 

 را رسش است شارژ توی هنوز که تلفنش دینگ صدای با

 فرساطاقت دردی حرکت این اما .پاتخت   سمت چرخاندیم

 .ریزدیم هایشدنده و گردن در
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دیم گاز را پایینش لب درد از بریم را تلفنش سخت   به و گپ 

 مهراج پیام دیدن با و رودیم هاپیام صندوق توی .دارد

 :خواندیم لبخند با .رودیم یادش دردش

 "بیداری؟ .خپ   به صبح .سالم "

یم سیع .کردن تایپ است سخت شده باندپیچ   دستان با

 خواهدیم دلش و نشیندیم .بکشد باال را اشکوفته تن کند

 آرام .است صبح نیم و هشت ساعت .بزند فریاد درد از

 :کندیم تایپ آرام

 "نداری؟ تب خوبه؟ حالت .خپ  به صبحت .سالم "

 "عیادتم؟ میای یک .خانوما خانوم ندارم "

ون، از یارس صدای با  :کندیم تایپ تند تند بپ 

 ".سخونه هنوز بابا "

مت باید .ببینمت پایی    بیا رفت که عمو "  ".بیمارستان بپ 

یم .خوبم من "  ".نیست چپ  

 بودی داغ دیشب .داری درد دونمیم .نگو الیک "

 ".نفهمیدی
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 .نخوندم هیچ   .سخت تخصیص   یه .دارم امتحان فردا "

 ".ندارم رفی    بیمارستان توق

 .نیستم کنت ول نشه راحت خیالم تا .عزیز نگپ   بونه "

 ".شده تنگ برات دلم بیا زود

 .شودیم مورمورش که دودیم پوستش زیر ذوف   چنان

 

 

 .گذاردیم ت  ت  مامان دست کف را قرص مهراج

 نشدی؟ بهپ   -

 .بلعدیم آب کیم با را قرص ت  ت  مامان

م -  .بهپ 

 به بوسه و کشدیم را ت  ت  مامان یچروکیده یگونه اجمهر 

  :زندیم خودش انگشت

 بال؟ شیطون دارم دوست رو سلت   من فهمیدی کجا از -

 .کندیم نگاهش تمسخرآمپ    ت  ت  مامان

  واقعا -
 

  آخه؟ نفهمیدی چطور .ننه خنیک
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؟ یک؟ -  نم اصال سلت   .خانوم خوشگل بردار دست سلت 

 رسشو بموت   تنها اتاق تو ساعت سه شباها .نمیده پس

هنیم  .باال گپ 

؟ رو شیده .داره حدی یه نجابتم دیگه -  اونم چ 

 نفهمیدی؟

 فردا .کن ولش .دارن خپ   تهران کل که اونو بابا اوفف -

ه یادش  داره شیشه خورده داشتنش دوست جنس .منو مپ 

 .نیست ما کار راسته .ننه

 :نوشدیم چای کیم

 دکپ   بیای هم تو خواییم .دکپ   برمیم رو سلت   دارم -

 ببینتت؟

؟ اجازه باباش از -  گرفت 

 !هانامزدمه -

  .دردرسته اول تازه -

؟ت  مامان تربیتهت   پرست اینقدر چرا -  ت 

 تربیت؟ت   میگه عموش به آدم .هاعموته -
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 دخپ   تن زد دیشب .داره ایراد تا هزار .دیگه هست خب -

َور  و له رو بیچاره
َ
 .آدم همه اون جلو بابا زشته .کرد دهل

 یه آقاجونت .خفا در چه بقیه جلو چه .زدیم نباید اصال -

 .رفته عموش به .اونه کت   یارس این داشت داداش

 .نرفتم عموم به من شد خوب پس -

 وقت   تا نده عموت دست بهونه .ننه بگردم دورت الیه -

ی رو سلت   دست   ی بگپ   .تخونه تو بپ 

 بعدشم .کنم پیدا کار کن دعا بود؟ کجا مخونه ننه آخ -

؟دل اینقدر که بکنم خوامیم کار چ   مگه  کار نگروت 

ع خالف  .کنمنیم که رس 

 کم خودت دیگه .میشه خایل دلت تو االن بگم چ   هر -

ه سخت چقدر یارس این فهیمیم کم  .سلت   طفلک .گپ 

کرسی و کم کنم خوشبختش اونقدر .نوکرشم خودم -

  روز هر که جوری یه .بره یادش واسش باباش های
 

 از بیک

 .ننه ترخوشبخت ندیدم زن سلت  

ی -   .َمردی اینقدر که بره قربونت ننه ا 

 .شودیم باز نیشش مهراج آیدیم که در صدای
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 .اومد -

 که موهات   روی کشدیم دست در سمت راهش رس

 را در لب به لبخند و کندیم مرتب را لباسش .شده بلندتر

 .کندیم باز

 زییل و زخم صورت آن با در، پشت سلت   دیدن با اما

  شبیه .پردیم لبانش از خنده
 
یم جدا درخت از که زرد بریک

 .بردیم خودش با باد و شود

 :گوید یم مهراج کندیم سالم که سلت  

 .تو بیا .ماهت روی به سالم -

 

  

 32_قسمت#

 

 

 آغوش در را خودش رسعت به و شودیم وارد نازسلت  

  .اندازدیم ت  ت  مامان
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 خدا رو تو.شدی اذیت من خاطر به که برم قربونت -

ه؟ قلبت خوبه؟ حالت .مامات   ببخشید  بهپ 

 چ   ببی    !کنا نگاش بابا ای .خوبم .نازگلم نزن حرفو این -

 رسخاب کم یه الاقل .اومده خوشگلش صورت روز به

 .صورتت به زدییم سفیداب

سلت   قلب تپش که نزدیک آنقدر .یندنشیم کنارش مهراج

  .رودیم باال رسعت به ناز

 .ت  ت  مامان میشم خوب -

  .شودیم بلند جا از ت  ت  مامان

م -   .دستشوت   مپ 

  .شنودیم گوشش زیر را مهراج صدای رود،یمکه او

 .هیچکس .کنه بلند روت دست کش ذارمنیم دیگه -

  .است زیر به رس همچنان و زندیم لبخند نازسلت  

 زل یه تو داره چ   فرش این .کن نگاه منو باال بگپ   رستو -

 بهش؟ زدی

 .کندیم بلند رس نازسلت  

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 صورتم .نکن نگاه بهم زیاد هم تو .هنوز نمیشه روم -

 .شده زشت خییل

یم نگات بخواد دلم چقدر هر من .هانکت   فکرا این از -

 بگم؟ دمخو  یا گفت   عمو به فقط .بریم پاشو .کنم

 .قهرم باهاش هنوز که من .بگه گفتم زری مامان به -

  .برگردیم ظهر تا باید فقط

یم خودش سمت را اشچانه و بردیم پیش دست مهراج

  .کشد

 که روز نصفه یه .سلت   بزنم باهات دارم حرف عالمه یه -

  .کمه خییل

ه سلت    عدن باغ در پا گوت   او ایقهوه چشمان در خپ 

 او یک   از .مرد این چشمان   رسکشند و زیبا درچق .گذاشته

  داشته؟ دوست همه این را

  .ببینمت زیاد ذارهنیم بذارم بابام دم رو پا -
 

 چجوری نمییک

 نبینمت؟ اگه بیاره طاقت دلم
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یم شدن سفید و رسخ و خجالت هزار با را آخرش یجمله

 این شنیدن از کندیم عشق   چه مهراج داندنیم اما گوید؛

 .اشپیله شیلهت   هایحرف

  تو چ   هر باشه -
 

 شد تنگ دلمون وقت هر فقط .بیک

 خب؟ .ت  ت  مامان خونه روز هر جا همی    قرارمون

 .گویدیم لبخند با نازسلت  

 .روز هر .خب -

 

  

 33_قسمت#

 

 

 مهرسا سمت دودیم نگاهش و کشدیم نان روی را عسل

 کالسش .ودر یم اتاق آن به اتاق این از دست به تلفن که

 وقت این کیست خط پشت داندنیم مهراج و شده دیر

 .صبح
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روبه و گذاردیم سفره توی را چای هایلیوان سیت   گیسو

 .نشیندیم رویش

  .است دلخور مادرش رسدی همه این از مهراج

وع هولیک هول و نشیندیم کنارشان مهرسا یم خوردن به رس 

 :گویدیم مهراج .کند

  .رسونمتیم خودم فری،فر  مو بخور آروم -

  .شودیم بلند جا از مهرسا

م فرزانه با .شازده برده ماشینو بابا -  .مپ 

 و بوسدیم را مهراج و گیسو صورت فرز و تند هم بعد

ون دست به کوله  صدای   فقط را خانه سکوت .رودیم بپ 

  .شکندیم سماور قل   قل دور  

 .کشدیم پوف مهراج

ی دندی منو خواییم یک تا -  خانوم؟ گیسو بگپ 

 .کندیم نگاهشچپ چپ گیسو

 پرسم؟ گرفتمت ندید یک من -
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 روزه دو .نیست   خوشحال اصال ویل .شدما داماد مثال -

 .خودت   تو شهمه

 برم برات خودم که .مهراج برات داشتم آرزو تا هزار -

 انگشپ   و مهریه واسه بزنم چونه برونت بعله خواستگاری،

 یه که رست دور کنم دود اسپند .عروسم واسه بخرم

 سفره رس بشیت   یهو اینکه نه .نکنه چشمت ییک وقت

 و خورده کتک چشممون جلو عروس وقت   اونم .عقد

 ازدواج اینجوری دنیا کجای آخه .زخمیه صورتش و دست

  مادر؟ کی   یم

  .مامان دیگه شد اینجوری خب -

عموتو نگفت   من به چرا بعدم -  فکر داری؟ دوست دخپ 

 .راحت   باهام کردم

 سه و بیست شهمه سلت   .مامان نیست راحت   بحث -

 واسه داره عجله اینقدر عمو دونستمیم چه .سالشه

  .دادانش شوهر

 از ازدواج واسه خوب سن   دقیقا کمه؟ سه و بیست -

وع جا همی      .میشه رس 
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 :زندیم چشمیک لبخند با مهراج

 هم تو .دش من زن سلت   و گذشت خپ   به که حاال -

  .گرفت دلم کت  یم اخم شهمه چیه .خانوم خوشگل بخند

 :زندیم لبخند گیسو

  .کنا نگاش رو پدرسوخته -

  خانوم؟ عروس واسه بخریم انگشپ   یه بریم یک -

 رو حرفامون عموت خونه بریم شب یه هفته این قراره -

 بریم بیا زودتر عرص .براش بریمیم هم انگشپ   .بزنیم

 .باشه خوادیم هم سامهر  .بخریم

 .میادا مون فرفری به چه شوهری خواهر اوه اوه -

 را چایش تلویزیون مپ    روی همراهش تلفن زنگ صدای با

 را ارتباط شجاع نام دیدن با .رودیم سمتش و کشدیم رس

 .رودیم اتاقش به و کندیم وصل

 .سالم .داداش جونم-

 .درم دم پایی    بیا .مشکوکه .شدی مودب چه اوه اوه -
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 و بیندیم را شجاع و کندیم نگاه کوچه به پنجره از مهراج

 .دهدیم تکان دست زده، ماشی    به تکیه که برایش

ی یه باید پایی    بیام اینکه از قبل .کن صپ   -  بگم بهت چپ  

  .هانکت   دعوام فقط .شجاع

 غلظ چه باز .نه نگو زت  یم مشکوک میگم .دیگه همون -

  مهراج؟ کردی

  .کردم خوت   کار اتفاقا نه غلط؟ -

 فنا به یکیو دستگاه و دم زدی کردی قایط باز نکنه -

  دادی؟

 !شدم دوماد -

 .دهدیم آزار را گوشش فریاد شبیه تقریبا شجاع صدای

 !هان؟ -

ه -
َ
؟یم داد چرا چته؟ ا  زت 

؟ چ   االن تو - ؟ شدی؟ دوماد گفت   تو داشت   که تو یک 

؟یم تب   سوخت 
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 تا ش بیست پایی    برسم من تا فقط .مفصله شقصه -

 خب؟ .عسل قند پرس گل بکش عمیق نفس

 نیاکانتو و روب و رب باال نیومدم تا پایی    بیا !درد و خب -

 !زود .نیاوردم چشمات جلو

 

 را تلفن .آوردیم در را زبانش موذیانه لبخندی با مهراج

 خانه از گیسو یبدرقه با پوشیده لباس فورا و کندیم قطع

ون   .گذاردیم پا کوچه به زده، بپ 

ه را او نشیندیم شجاع کنار که ماشی    توی یم خود به خپ 

  .بیند

  .کندیم ریز چشم شجاع

 پشت بود چ   وریا دری اون آره؟ گذاشت   رسکارم مهراج؟ -

 تلفن؟

 .دهدیم تکان رس مهراج

عموم .میگم راست چیه؟ وری دری خدا به نه -  رس دخپ 

تو گفتم عموم به لحظه همون منم نه، گفت عقد یم دخپ 
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 بعدم .عقد سفره رس بشی    االن همی    گفت اونم .خوام

 .شدیم نامزد

 آن و خودش هایالتماس و نازسلت   هایخوردن کتک

 آن کرد فکر .گرفت فاکتور را شدنش بیهوش و تب

 پیدا درز خانه از نباید و ستخصوض کامال هاقسمت

ون به کند   .بپ 

وع اعشج  .زدن قهققه به کندیم رس 

 همی    به عموتم چیه؟ پرتا و چرت این .باش آدم مهراج -

 مگه شد؟ اویک خود به خود چ   همه و باشه گفت راحت  

 مارو؟ گرفت   میشه؟

 بریم کن روشن .نداری قبول خدارو .خدا به میگم خنگه -

  .شد دیر

 .است باز هنوز دهانش شجاع

عموت -  رسسفره؟ تنشس زور به باز دخپ 

 دوست مهراجو هم تو پرسید موقع همون ازش عمو -

 گفت جا در ویل .نه بگه باز سلت   کرد فکر شاید داری؟

 .آره
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  راست شجاع جون -
 

 مهراج؟ مییک

  .میگم راست دیوونه آره -

 .کندیم مهراج نثار محکم گردت   پسیک هوات   شجاع

؟ له بزنمت -  یاینجور  اونم کردی ازدواج روزه دو ش 

؟ بهم داری االن تازه غریب، عجیب
 

 مییک

 .شکست گردنم که شجاع دستت اون بشکنه اوف، -

 !روات  

 !حقته -
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  .هنگم هنوز خودمم -

 .است متعجب هنوز و کوبدیم رانش روی محکم شجاع
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .نمیشه باورم !خدا وای -

  .شدم دوماد خوردن آب عی    .شه باورت -

 .زندیم استارت شجاع

 برای گذشته روز دو تمام عی    و دارد لب به لبخند مهراج

 .کندیم شکر را خدا بار هزارمی   

 :گویدیم شجاع

 و پول نه خونه، نه داری، کار نه .بابا حالته به خوش -

  .شدی دومادم بعد .َپله

 .خونه به اومد عروس چونه، نه زدیم چک نه آره -

 بود؟ اکج خونه .شدنت دوماد این با بررست خاک -

 .زاییده گاوت

  .شده جور هر .کنم پیدا کار باید من پرس -

  .کن جمع برو .ریخی    آره -

ه و گذاردیم در روی آرنج مهراج ون به خپ   روز نگران بپ 

 .گندش اخالق آن و یارس از ترسدیم .است بران بعله
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 قبا ال یک اوی به را نازسلت   و بشوند پشیمان نکند

  ندهند؟

 

 

 راه دانشگاه تا شودیم پیاده اتوبوس از جلوتر اهایستگ یک

 .برسد زودتر ترسدیم واقع در .برود

 در رو حامد با ندارد جرئت و است ترم آخر   امتحان اولی   

 .شود رو

 عقدشان مراسم قبل روز دو داشتند خپ   دانشگاه تمام

کردن غیبت و هاپچپچ نبات و نقل شده حاال البد و بود

 رو .نیستند مهم برایش هااین اما .نشگاهدا هایبچه های

 به بود زده نارو .است عذاب برایش حامد با شدنش رو به

 .کرده سختش همی    و مهربان مرد آن

 کارشناسان یگفته طبق و است آلوده شدت به هوا

ی هواشناش،  ریزگردهای بردن و شسی    و باران از خپ 

 .نیست سیم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 از .شنودیم را شیت  ما ممتد بوق صدای رود،یم که کیم

 یا کنار برو راهم رس از .دارند پیام چندین که هابوق آن

 مزاحمت مفهوم   زدن بوق این هم گایه .برو تندتر مثال

شان چشمان که ستمردات   ان دنبال هپ    .است زنان و دخپ 

 او اما .آشنا یپیاده عابر یک زدن صدا برای هم گایه و

یم نگاه را رو روبه یا یشههم او .برگرداند رس ندارد عادت

 اما نیست، شلوغ زیاد روپیاده .است زیر به رس یا کند

 .است ماشی    از پر خیابان

یم گوت   قلبش آشنا صدات   با و گذردیم پهن ایکوچه از

 .ایستد

 !پرتوی خانوم وایسا -

  .چرخاندیم رس و ایستدیم .ستکتابفروش   یک نزدیک

 رتوی؟پ خانوم شده سنگی    گوشات -

 را حامد کردیم را فکرش که آنچه از زودتر .گزدیم لب

 یک چشمانش زیر !صورتش بود شده الغر چقدر .دیده

 و نامرتب هایشریش ته .کردیم خودنمات   سیاه یحلقه

 بود؟ آورده بیچاره مرد این رس بر چه .بود بلند
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 بخشهنیم رو تو خدا ":زندیم پوزخند ذهنش تو صدای

 " .سلت  

 :زندیم لب

 کردین؟ صدا منو .سالم -

 :گویدیم درهم هات  سگرمه و طلباکارانه لحت   با

ی داری .انگار نه انگار .زدم بوق همه این -  دانشگاه مپ 

 پرتوی؟ خانوم

 خانوم گویدیم رسهم پشت عمدا .خوردیم حرص نازسلت  

 ندارند؟ نسبت   هم با دیگر داندنیم او مثال چه؟ که پرتوی

 ".نداشتینا اولم از ":زندیم زنگ گوشش در ارهدوب صدا

وع امتحانا بله -  خوبه؟ حالت .شده رس 

 سوالو؟ این پرشیم روت   چه با -

 .بود خاموش گوشیت ویل .بزنم زنگ بهت خواستمیم -

؟ حرف خودموت   باهام داده اجازه تو به یک -  فقط بزت 

 .شما
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ دعوا خواییم - ؟ داد رسم بدی؟ فحشم کت   اونم بزت 

 خیابون؟ وسط

 ندارم؟ حق -

 .حامد بدم توضیح بذار -

  .همینه فقط اسمم .فدات   استاد -

 .من حرفای به کنید گوش لطفا فدات   استاد حاال خب -

ارم .خورهیم هم به ازت حالم - ه .ازت بپ     .رو دو یدخپ 

 بابای شما یعت   ...تو .نشد ویل بگم خواستم من خدا به -

 آدم شما که نه .خوامنیم گفتم هزاربار .شناسیدنیم منو

 .نداشتم بهتون احساش هیچ من ویل .نه ها،باشی    بدی

ل را خودش دارد سخت   به حامد  فریاد بررسش کندیم کنپ 

  .نزند

 که بود زیادی وقت ماه شیش .پرتوی خانوم ماه شیش -

  من به
 

 این به حسات   من گذاشت   .خواینیم منو بیک

 دست خودم خام خیال تو گذاشت   .بدم بال و پر احساس

اب عشقت از داشتم وقت   بعد .بشم غرق و بزنم پا و  سپ 

  شدمیم
 

 تو .پرتوی نیست   انسان تو .کت   مخفه و نه بیک
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 کم یبچه یه عاشق که متاسفم واقعا .پرتوی نداری قلب

  .شدم نامرد عقل  

 که دیدی .باهات رسدم که دیدی ویل نگفتم بهت من -

سیدی؟ چرا .ازدواج این واسه رمندا شوق  من اصال نپ 

شت   چرا عاقل و سالته ش که شما عقل، کم بچه،  رو ِ 

؟  بود؟ آسون من برای کت  یم فکر نگرفت 

  راست .کردم اشتباه آره -
 

 بودم ترسیده فقط من ویل .مییک

 خواستمنیم که باشه هموت   سوالم جواب نکنه که

 از گناهت تو یلو .کردم خریت خییل من آره .بشنومش

 .پدرت اون و تو .بود بیشپ   من

 .ببخش منو -

 ازت رو عشقت جوری کنمیم دعا .بخشمتنیم هرگز -

ن  بش   کش عاشق کنمیم دعا .نرسه بهش دستت که بگپ 

 من مثل و بش   نابود بعدش، کنمیم دعا !نه بگه بهت که

 اونقدر کنمیم دعا .بشه پر حرست و اشک با شبت و روز

  که بموت   هاتن
 

 !کردم غلط خدایا بیک
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 
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ه حامد دهان به مات نازسلت    جوان مرد .مانده خپ 

 .کرده ریز رس اشک و خون از چشمانش

 

یم و کندیم او به را پشتش کند،یم که را هایشنفرین حامد

رس از روپیاده توی رهگذران میان و رود  از پر نگاه تپ 

 .شودیم گم غمش

 به و زندیم تنه او به کش و زندیم زل جمعیت به دقایق  

 به دربست تاکش یک با .شده دیرش آیدیم که خودش

 .برسد آزمون به موقع به تا رودیم دانشگاه

 مستقر هاکالس در دانشجوها و رسدیم دیر تقریبا اما

 .اندشده
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 رس زنان نفس و کندیم چک را کارتش و صندیل یشماره

نکرده پخش را هابرگه هنوز خوشبختانه .دنشینیم جایش

  .اند

 برایش نشسته، اول ردیف در کالس سوی آن که فاطمه

 .دهدیم لبخند با را جوابش .دهدیم تکان دست و رس

 که چشمش .نشسته اشکناری ِ  صندیل روی درست کت  

 هیچ .کشدیم چنگ دلش به بدی حس افتد،یم او به

یم متوجه زود خییل بعد .دکننیم درک را او نگاه معنای

 .کنندیم نگاهش غریب و عجیب دارند هابچه تمام شود

 مجلس نبات   و نقل " .زندیم داد ذهنش توی صدای

یم سفیداب رسخاب کاش ت  ت   مامان قول به چطوری؟

 ".تابلوئه خییل داغونت و درب صورت .زدی

  .کندیم نزدیک صورتش طرف دو به را چادرش هایلبه

یم را عمرش امتحان بدترین او و کنندیم پخش را هابرگه

   و گرفته گر صورت .دهد
 چشمانش جلوی حامد غمگی  

 کشیده مثل گوشش در هنوز هایشنفرین صدای و است

  .دهدیم آزارش چوب روی ناخن شدن
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی .زندیم را آزمون قید که نگذشته ساعت نیم  بلد چپ  

 .است بیهوده کامال نشستنش و نیست

   روی را سفید یبرگه
ون و گذاردیم مراقب مپ    .رودیم بپ 

یم تند پا محوطه یگوشه دستشوت   سمت راست یک

وع و بنددیم را توالت در .کند  .کردن گریه به کندیم رس 

 بدبو توالت   از کنان فی    فی    .ریخته اشک طوالت   دقایق  

ون    و غضب پر نگاه با ناگهان و زندیم بپ 
 کت   برزچ 

 .شودیم مواجه

 .زندیم زهرخند و شودیم نزدیک او به سینه به دست

 خانوم؟ عروس احوال به به -

 از محکم را چادرش کت   و رودیم آب شپ   سمت اعتنا ت  

 دستشوت   رسد راهروی در فریادش صدای .کشدیم پشت

 :رسش به شودیم آوار

 !کن نگاه من به -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 

 .دهدیم هل عقب به را کت   خشم با نازسلت  

 ؟!لعنت   تو باز مرگته چه -

 انتهای دیوار سمت دهدیم هل را نازسلت   متعاقبا کت  

ون هاتوالت از ییک از کش .راهرو  نگایه با و آیدیم بپ 

 .رودیم روشوت   سمت دو آن به شوکه

  .زندیم فریاد رسش بر کت  

 !رسی    ع !بجنب یاال -

 :کندیم اخم دخپ  

 داری؟ دعوا !چته؟ وا -

 .چاک به بزن یاال .دارم دعوا آره -

ی لب زیر دخپ   ون راهرو از و گویدیم چپ    .رودیم بپ 

ی ون به را او کت   .شودیم دستشوت   وارد دیگر دخپ  یم بپ 

 .راند
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .تو نیا .خرابه دستشوت   -

 .کندیم غرولند دخپ  

 .ببینم کنار برو خرابه؟ چ   یعت   -

 .االی .دستشوت   تننه خونه برو -

 .کندیم دوستش به رو بعد

 .تو نیاد کش وایسا جا همی    درو این ببند حوریه؟ -

 .دهدیم تکان رس تپل یحوریه

 .نیومده در گندش تا تررسی    ع فقط -

ون دستشوت   از و بزند کناری را کت   خواهدیم نازسلت    بپ 

 .شودیم راهش سد کت   اما بزند

 دارم؟ کارت گفتم نشنیدی کجا؟ -

 .ببینم کنار برو .ندارم کاری تو با نم -

یم الغرش هایشانه روی دست و بنددیم را در کت  

 .دهدیم هل هاتوالت از ییک سمت را او .گذارد

  .داری کار که کردی غلط تو -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .طرف این کت   و ایستاده توالت یکاسه سمتآن نازسلت  

 شدی؟ محله الت  .من واسه درنیار بازی قلدر ببی    -

 از و کشدیم پایی    را سلت   چادر .بردیم پیش دست کت  

 .کشدیم چنگ به را اششده بافته موهای مقنعه زیر

 .درد از کشدیم جیغ سلت  

 آخه؟ کت  یم اینجوری چرا .موهامو کن ول -

؟ تو کردی کار چ   .شدم محله الت  من آره -  چ   لعنت 

  .بزن حرف .رفته گذاشته که آوردی رسش بالت  

ه کت   به چشم یگوشه از نازسلت    .شودیم خپ 

  .موهارو کن ول رفته؟ یک یک؟ -

  .جون احمق فدات   استاد -

دیم بازویش از نیشگوت   .کشدیم باال را رسش نازسلت    .گپ 

 .نفهم کندی موهامو کن ول .کت   کن ول -

 .کوبدیم دیوار به را او رس   و کندیم رها را موها کت  

 .پیچدیم شرس  یکاسه در درد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 !رسم آخ -

ه کردی کارش چ   -  رفته؟ داده استعفا که پاپت   یدخپ 

 تونمنیم دیگه فهیم؟یم .رفته دانشگاه این از همیشه واسه

 .ببینمش

 .کشدیم رسش دردناک قسمت روی دست نازسلت  

یم خوشحال دل ته از رفته؟ دانشگاه این از حامد رفته؟

 درد که وجدات   با نیست الزم دیگر !خوت   خپ   چه .شود

م و کندیم  .دانشگاه بیاید است زدهرس 

 و گذاردیم اشسینه تخت   دست .گرفته تازه جان   گوت  

 .دهدیم هل عقب به توالت از را کت  

؟نیم همینو مگه -  برو .دادم رد جواب بهش خواست 

  .داری شوعرضه اگر دار برش برو .تو مال برو .دنبالش

  .کندیم نگاهش مات کت  

ه کنم پیداش کجا از -  دونمیم چه من آخه !خر یدخپ 

 کنم؟ کار چ   تو دست از من لعنت   آخه کجاس؟ شخونه

  .کندیم تنظیم اشمقنعه روی را چادرش نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 برو .ندارم ارتبایط هیچ فدات   استاد با من !چه من به -

 عی    باشه آخرتم دفعه .کن پیداش بگرد دنبالش خودت

م راست یه .سمتم کردی حمله وحشیا  میدم گزارشتو مپ 

  .انضبایط کمیته

 .کندیم راهرو داخل را رسش حوریه

 .دیگه کن ول .بابا دارن دستشوت   مردم .کن تمومش کت   -

 .اندازدیم سمتش خصمانه نگایه کت  

 .بهش دادی رد جواب که لیاقت  ت   و بدبخت خییل واقعا -

 .واقعا رست بر خاک

 .داردبریم افتاد زمی    روی که را فشکی نازسلت  

  .کیه خورم گوه ببینم خواستم -

توالت از ییک در به محکم لگدی کت   رود،یم که نازسلت  

 :کوبدیم ها

ه -  !روات   یدخپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

اهن آن در الغرش اندام .زندیم چرچ   آینه جلوی  و آت   پپ 

 هیچ .کندنیم رس که چادر .درخشدیم حسات   بلند

 بدون را او هنوز مهراج اما .بیاید نیست رارق نامحریم

 رورسی بدون هم عمویش مقابل در هرگز .ندیده رورسی

دیم تصمیم آخر دست .نبوده  با سفید شال یک گپ 

 .کند رس آت   هایبرگ های حاشیه

  .کندیم اتاق داخل را رسش دیبا

  .اومدن بیا سلت   -

 شدم؟ خوب ببی    بیا .باشه -

 .شودیم اتاق وارد دیبا

ی کریم یه کاش -  جای هنوز .صورتت اون به بزت   چپ  

 .هست زخما

  .ندارم هیچ   من -

 پودر؟ کرم یه حت   !وا -

  دیبا؟ -
 

 من ذارهنیم وقت هیچ بابا رفته؟ یادت یا خنیک

 .کنم آرایش
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  راست !اه -
 

 .کنمیم درستت االن خودم کن صپ   .مییک

  بشه؟ رس   خواییم !نه -

 بعدشم .عروش تو مثال .دخپ   نمیشه که اینجوری آخه -

یم ذوق تو خییل صورتت و دست کبودیای و زخما جای

 .زنه

 .آیدیم اتاق توی صدا و رس پر زری

 موندی؟ اتاقت تو چرا .مادر بیا سلت   -

 :گویدیم زری به رو دیبا

 .صورتش رو بزنه پودر کرم یه میگم بهش دارم من مامان -

 .داره زخم یجا هنوزم صورتش .نمیده گوش

 .دهدیم تکان رس تاسف با زری

 این با بکنه کاری یه باز جمع وسط بابات مونده همینم -

 کتک از نداره خپ   یک دیگه .دیباجان کن ولش .بچه

؟ خوردن  .نذاشت مبچه واسه آبرو سلت 
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بریم رسجایش را آرایشش لوازم کیف و کشدیم هوف   دیبا

 .پیوندندیم جمع به نازسلت   با و گرداند

 تا گویدیم در به و گرفته دستش توی را مجلس ت  ت  مامان

 چشمات   با و انداخته پایی    را رسش هم یارس .بشنود دیوار

 هایدانه متفکر حالت   با فرش ریز هایگل به شده قفل

 دارد شک .پایدیم را او چشیم زیر مهراج .اندازدیم تسبیح

 .کند قبول را مادرش هایحرف اصال

ین سخت - س از دور به جوون تا دو این بذارین .نگپ   اسپ 

  .بشن خوشبخت و کی    ازدواج باهم

 دیگر شد، جمعشان وارد نازسلت   که اویل بار جز مهراج

 ترسناک عمویش که بس .کند نگاه او به کندنیم جرات

ین دوباره خواهدنیم دلش هیچ طرف   از .است ت   کوچکپ 

 چقدر اما .شود نازسلت   متوجه یارس سمت زا حرمت  

 گرفتیم را او دست فردا همان جوری یک خواهدیم دلش
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 و نازک قلب .دور جای یک ُبردیم را او خانه این از و

 بود انداخته آن روی پدرش که هات  لکه از را او ایشیشه

 .کردیم پاک

 اردگذنیم و دارد اسزنده وقت   تا را هوایش گفتیم او به

 .بخورد تکان دلش توی آب

 .ترکدیم یارس صدای با خیالش و فکر حباب

؟ یعت   نگپ   سخت جون مادر آخه - .نداره شغل مهراج چ 

 بتونه رو جات   که باشه داشته اندازیپس نکنم فکرم 

م آسون مثال .کنه اجاره  بیفته؟ خوادیم اتفاف   چه بگپ 

  میشه؟ شاغل زودتر

 :زندیم لب گرفته گر ت  صور با باراین صادق

ی .داداش متی    حرفت - امت بزرگپ   که ما ویل .واجب احپ 

 گرفت   مهراجو دست خودت .خواستگاری نیومدیم

سیدی ازش چرا موقع اون .عقد سفره رس نشوندیش  نپ 

 داری؟ انداز پس داری؟ کار

 :گویدیم برادرش جواب در یارس
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تو که آتیش و آب به زد خودشو پرست -  تو .خوامیم دخپ 

نیم خودشو اگه مهراج کردی؟یم کار چ   بودی من جای

 .بودم کرده تیکه تیکه رو سلت   من وسط نداخت

 .کندیم جمع را هایشلب ت  ت  مامان

 که کردی خوت   کار خییل حاال .یارس کن بس ...ال اله ال -

 کشیش؟یم پیش داری باز

 :کندیم ایرسفه تک مهراج

 تو .سلبیه اسم رو مهرم و اسمم ویل نباشه جسارت عمو -

 ...خدا رو

 .آوردیم در صدا خودش از تند گیسو

 و برادر دو حرارت پر گفتگوی میان را خودش باراین

لش دارد که اندازدیم مهراچ    ت   .دهدیم دست از را کنپ 

ر   پر نگاه به اعتنا
َ  :گویدیم مهراج روی یارس رس 

 پرسمون قلب   چون .ارسی آقا عزیزه خییل ما برای سلت   -

 بیایم پر دست   با داشتیم دوست ما خب اما .تپهیم واسش

 .جان سلت   خواستگاری
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 جوابتون .خواستگاریه اول جلسه امروز کن فکر شما حاال

  چیه؟

 .کندیم جور و جفت دهانش یگوشه را چادرش بال زری

 اینجا امروز .شده داده قبال که جواب !جون گیسو وا-

 .بزنیم حرف عروش و عقد و مهریه درمورد مشدی جمع

 :گویدیم گیسو

 .نیسی    مایل یارس آقا انگار ویل -

 .کندیم دست به دست را تسبیحش یارس

 نکنه، پیدا کاری یه مهراج وقت   تا .اینه آخرم و اول حرف-

ی عروش از ایطش مهراج تا موننیم عقد .نیست خپ   رس 

 .بشه جور

 وقت   تا نگفت است خوب باز .شودیم آرام کیم مهراج

 .بمانند صیغه همینطور شود، شاغل پرستان

یم دلش باشد اگر او به .آیدنیم خوشش هیچ اما نازسلت  

 اتاق توی برود تنش، لباس دست یک با همینطور خواهد

  عمویش یخانه در مهراج
 
 .کند زندیک
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 یک زیر را پدرش کنار کشیدن نفس و دیدن تحمل دیگر

 .ندارد سقف

 هزار حال به تا نبود مادرش خاطر به اگر و شده خسته

 .بود کرده فرار خانه از بار

 که زندیم چانه و چک یارس و زنندیم حرف مهریه از

 .نباشد کمپ   پنجاه و چهارصد هاسکه تعداد

 .آیدیم کوتاه یارس گایه و رودیم باال صداها گایه

 فروش   فرش توی کندیم حس و نشسته دیبا کنار عرفان

 یارس که ستابریشیم فرش تخته یک هم خواهرش .است

 .بفروشد پرسعمویش به گزاف قیمت به را آن خواهدیم

.کند فرار خواهدیم دلش و است بد حالش میان این سلت  

  

 هر شودیم حارص   صادق عاقبت و کندیم بدقلق   یارس

 .چشم بگوید گویدیم یارس چه

ی گیسو  .اندازدیم نازسلت   ریفظ انگشت به زیبا انگشپ 

یت   یم شام بزرگ یسفره یک دور و خورندیم چای و شپ 

 .خورند
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 .دهدیم پیام مهراج شود،یم که شب آخر

 "مهراج؟ سلت    خوبه حالت "

   گرم   حس
 را تشویشش پر و پرتمنا دل   حایم، یک داشی  

 .کندیم آرام کیم

 :دهدیم جواب

 ".خوبه خییل حالم ،باش   کنارم اینجوری همیشه تو اگه"

 ذارمنیم .کنمیم پیدا کار زود خدا به ها،نخوری غصه "

 ".نباش نگران فقط تو .بمونه اینجوری

 ".مهراج شده تنگ برات دلم "

 خوامیم فردا بخواب بگپ   .مرد این بره دلت اون قربون "

 ".بدم بهت خوش خپ   یه

 .شودیم کنجکاو نازسلت  
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 ".نباش خسیس .بگو االن همی    خب "

 ".لحظه اون ببینم رو تقیافه که اینه به شمزه "

 ".بشه صبح زود امشب کاش پس "

؟ شکیل چه رورسی ت   .ببینم موهاتو خوامیم "  یه هست 

 ".االن واسم بفرست عکس

 

 لحظه اون رو تقیافه که اینه به شمزه کن صپ   فردا تا "

 ".ببینم

  .رسدیم خنده ایموچ  

 ".بیت  یم بد .نذار خماری تو مهراجو وقت هیچ .ببینشا "

 اتاقش در ناگهان .خنده از رودیم ریسه نازسلت   بار این

 نازسلت   .اندازدیم او به تپ    و تند نگایه یارس .شودیم باز

 .کندیم پنهان پتویش زیر را تلفن فورا
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یم سبابه انگشت با را گردنش و دهدیم درگاه به تکیه یارس

 .خارد

دیم را نگاهش معنای فورا نازسلت   .دارد تنبیه نگاهش  .گپ 

  .خوابمیم االن بابا چشم -

 .زندیم را برق کلید یارس

 .زود .کنما خوردش نیومدم تا کنار بذار صاحابمت   اون -

  .نیست کارااین وقت شب نصف

ون پتو زیر از را تلفن نازسلت    را آن تا داندیم و آوردیم بپ 

 از یارس نخوابد و نکند خاموش پدرش چشمان جلوی

 .خورد نخواهد تکان جایش

د باید را موبایل ی روی هال توی بگذارد بپ   درست که مپ  

 و خوب دخپ   یک مثل بعد .است پدرش اتاق رویروبه

 تا شود الل و بگذارد را مرگش یکپه کن گوش حرف

 .صبح

 همه .گذاشته جا مهراج پیش را روحش خزد،یم که پتو زیر

 پیچدیم کلفت طنات   چون و شودیم بغض روانش و روح

 .گلویش دور  
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 شودیم یک آخ :نالدیم دل در شودیم بسته که اتاقش در  

؟ مهراج؟ آغوش بهشت   به کند کوچ دره جهنم آن از  یک 

 

  

 39_قسمت#

 

 

 بیندیم که را یارس .اندازدیم کوچه به نگایه پرده الی از

 از را پالتویش و اندازدیم فورا را پرده شده، ماشینش سوار

ون اتاق از و زندیم چنگ لباش جا  .رودیم بپ 

 دیدن   برود یواشیک باید چرا کندیم فکر خودش با بعد

  اش؟آینده همرس

یم فکر باز و رودیم کفش   جا سمت .نیست خانه کش

 اینکه برای نازسلت   رفتارهای خاطر   به کارش این کند

 نشات نشود آفتات   او جلوی است خانه در عمویش ت  وق

 .گرفته
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اری حس و کشدیم پوف   یم رسازیر قلبش به حقارت و بپ  

  .شود

دیم را زنگ و رودیم باال مستقیم  در پشت زری .فرس 

 .شودیم پیدایش

  .خپ   به صبحتون .عموزن سالم -

 .کندیم بش و خوش او با لبخند با زری

  .رسمپ تو بیا .سالم -

 چوب از را سیاهش چادر زری .گذاردیم خانه در پا مهراج

 :گویدیم مهراج .داردبریم در نزدیک لباش

ین جات   -  عمو؟زن مپ 

م دارم - ی مپ  م پرت و خرت کم یه و سپ    ت  ت  نماما .بگپ 

 .طالقون بره قراره

 رسما؟ این تو طالقون؟ -

 هم مانما .جان مهراج نیست خوب حالش طاهره خاله -

 حال گفت زد زنگ حمید صبح .خواهرشه نگران که
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 رو ت  ت  مامان که میاد ظهر عموت .نیست خوب مامانش

ه  .بپ 

 .دهدیم تکان رس مهراج

 :پرسدیم پوشیدن کفش حال در زری

 آزمایشگاه؟ برید قراره امروز -

 خواب امروز .ایشاال فردا .باشم ناشتا باید دیگه نه -

  .موندم

  .میام زود من پس خب خیله -

 خوابه؟ سلت   -

 درس داره گوشش تو کرده هندزفری احتماال .بیداره نه -

  .خونهیم

یم ما پس -  .ت  ت  مامان پیش پایی    مپ 

یم سلت   یبسته اتاق در پشت مهراج رود،یم که زری

 .زندیم در به تقه دو و ایستد

 خانوما؟ خانوم خانوم؟ سلت   -
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یم را نازسلت   .کندیم باز را در آهسته شنود،نیم که جوات  

 به هندزفری و نشسته صندیل روی او به پشت که بیند

 .خواندیم درس دارد گوش

 .تماشا به ایستدیم حرفت  

 میخک   گل شکل به رسیگل با بلندش گیسوان   از قسمت  

 .ریخته پایی    کمرش تا بقیه و شده جمع رسش باالی زرد

 آسمان   یستاره پر هایشب مثل درست .براق و سیاه

ترکه و الغر اندام نارنچ   و بافت بلوزی .است کوهستان

  .گرفته قاب را اشای

 به را یاس عطر   و بوسدیم را موهایش روی و رودیم جلو

 .فرستدیم هایشریه

 و چرخدیم عقب به فورا و شودیم غافلگپ   نازسلت  

یمییل یک در صورتش  .شودیم متوقف مهراج صورت مپ 

ه او به شده خم همانطور مهراج  .دارد لبخند و شده خپ 

 در به و رودیم عقب نازسلت   اما ببوسد را او خواهدیم

 .اندازدیم ترس با همراه نگایه
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یم صاف و ماندیم رفته دست از یبوسه خماری در مهراج

 .ایستد

 .آوردیم در هندفری نازسلت  

 مهراج؟ اومدی یک   -

 .خانوم خوشگل المس علیک -

 رو ما خواییم .کارا این از نکن خدا رو تو وای .سالم -

؟   ببیی  

 و بردیم تخت روی را او و کشدیم را دستش مهراج

 .نشاندیم کنارش

 میشه؟ چ   مگه .عزیزدلم ببیی    خب -

 نگران اما اوست آغوش در رفی    فرو مشتاق نازسلت  

 .است خانواده اهل هایچشم

س - ون رفته انتمام .نپ    .توییم و من فقط .بپ 

 بازویش دور دست مهراج .کشدیم راحت نفش نازسلت  

  .کندیم حلقه

؟ گذاشت   یهو زدن حرف وسط دیشب چرا -  رفت 
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 چسبیده و نزدیک همه آن کشدیم خجالت هنوز نازسلت  

م این خواهدیم دلش چقدر اما .مهراج آغوش به  لعنت   رس 

  .کنار دبگذار  را جایش به نا و

 یک مثل او با هم هنوز یارس که مهراج؟ به بگوید چه

 زدن حرف او نظر از که کند؟یم رفتار ساله دوازده دخپ  

 است؟ جرم نامزدش با

 .کندیم هم رس درویع  

 .شد خاموش یهو .خرابه گوشیم باطری -

 "!دروغگو ِ  آدم اونجای ":زندیم فریاد درونش صدای

 

یم نو گوش   یه برات حقوقم لی   او  با کنم پیدا که کار -

 .بساز همی    با فعال .خرم

 همه با سازمیم دارم هاستسال که من بگوید خواهدیم

،  .چپ   هیچ با چپ  

 

 :گویدیم جایش به اما
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 .مهراج بگو زود چیه؟ خوبه خپ   -

کت یه برم قراره .نگو فعال کش به -  اگر البته .خوب رس 

  .بشم قبول مصاحبه تو

 .دهدیم نشان لبخند یک با را اشخوشحایل نازسلت  

؟ راست -
 

؟ از مییک   کنیم؟ عروش زود تونیمیم یعت   یک 

 :کندیم ذوق شوقش از مهراج

 !هابش   عروس داری دوست خییل اینکه مثل -

یم فقط نه ":بگوید و باشد راحت او با دارد دوست چقدر

 ".کنم فرار بابام دست از خوام

م با اما  :زندیم لب رس 

 !خییل -

 دونستم؟نیم من و بود قشنگ اینقدر موهات این -

 ای؟سورمه .رنگیه یه انگار وسطاش

 !کالیع   پر -

 !صافه چقدر تو موهای ما موفرفری   برعکس -

  !لخته -
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دار .سلت   قشنگن خییل -  بره تو به موهاش شدیم که دخپ 

  .میشه خوب چه

 دور دست هوات   .افتدیم راه به طوفان دلش توی نازسلت  

  .گذاردیم اشسینه روی رس و اندازدیم کمرش

 .کشمیم خجالت .نزن حرفا این از -

 .شودیم رسخ نازسلت   و بوسدیم را صورتش تند تند مهراج

 .بریزه خجالتت بزنم، حرفا این از کنم بوست اونقدر -

 .شدی لبو عی    !کنا نگاش
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 .پردیم جا از و کشدیم هیت   ازنسلت   خانه در   صدای با

 پایش اما برسد اتاق در به تا زندیم دور رسعت به را تخت

 .افتدیم زمی    روی محکم و کندیم گپ   فرش هایریشه به
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وع مهراج یم که نگاهش نازسلت   .خندیدن به کندیم رس 

نیم اما بدوزد هم به را هایشلب کندیم سیع مهراج کند،

 .تواند

  .زمی    خوردی بامزه خییل !ببخشید -

 .کشدیم زانویش روی دست و رودیم سمتش به

 گرفت؟ درد پات -

دیم را دستش بعد  کش حضور اما .کند بلندش تا گپ 

 .کندیم پرت را حواسشان در جلوی

 .کندیم نگاهشان گرتوبیخ نگایه با یارس

یم اخم یارس .کندیم جور و جمع را خودش فورا نازسلت  

 .کند

ه؟ چه اینجا - ؟ تنها خونه تو چرا تا دو شما خپ    هستی  

 :گویدیم فورا مهراج

 ...ما .عمو سالم -

 :زندیم داد یارس
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 زمی    رو ایکیسه ماست عی    چرا .وایسا شو بلند -

 افتادی؟

 .ایستدیم صاف نازسلت  

 کجاس؟ مامانت -

 :گویدیم زود مهراج

 ...زود گفی    .خرید رفی    عمو زن -

 :دهدیم تکان رس یارس

ون بیا -  .بپ 

 .یارس زشت   و رسد رفتار   از است دلخور مهراج

ون و گویدیم چشیم اما  .رودیم بپ 

  .مهراج منتظر و ایستاده کانپ   کنار یارس

 .اینجا بیا !مهراج -

 .رودیم سمتش مهراج

 عمو؟ بله -
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 .اینجا بیای نیست خونه کش وقت   باشه آخرت دفعه -

 تنش؟ به کش  یم دست نشست   حاال .یننکرد عقدم هنوز

دیم گر و دهدیم قورت را دهانش آب مهراج  .حرص از گپ 

 ..داره اشکایل چه .من با شده محرم که سلت   عمو، آخه -

 :آیدیم نازسلت   صدای

؟ دعوا منو فقط میشه .منه تقصپ   ببخشید بابا -  کت 

 :کندیم اخم مهراج

 !سلت   -

 رسما از انداخته گل صورت   با یزر  و شودیم باز خانه در

 .گزدیم لب اشبرزچ   یقیافه و یارس دیدن با .شودیم وارد

 ای؟خونه یارس؟ آقا -

م مامانو اومدم زودتر -  از زده زنگ دفعه صد .طالقون بپ 

 بودی؟ رفته کجا .صبح

 جوان دو به نگایه زری شودیم باعث گرششماتت لحن

 .برود را قصه ته تا و بکند
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ی یه راهتون تو واسه گفتم برین؟ النا -  .کنم درست چپ  

؟یم شب .نیست خوب که بیمارستانم غذای  موت 

 دارد سیع سخت   به بیچاره زری .زندیم پوزخند مهراج

 .کند عوض را حرف

 :گویدیم یارس به رو

 .ت  ت  مامان پیش بریم سلت   و من اجازه با -

 .رودیم اتاقش سمت یارس

 !اقتات تو برو سلت   -

 !نه یعت   این

ی فهماندیم مهراج به ابرو و چشم با زری  دلش .نگوید چپ  

 را نازسلت   باز یارس هایترکش و تپ   و برود خواهدنیم

 .بگذارد جگر روی دندان است مجبور اما .برود نشانه

 دیوانه مرد این ":کشدیم فریاد ذهنش در جمله یک تنها

 "!سادیسیم یک .است

 باز رس مهراج مقابل در خواهدنیم که بغیص   با نازسلت  

 کندیم خداحافظ   لب زیر مهراج و دودیم اتاقش به کند،

ون در از و  .رودیم بپ 
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 :شنودیم یارس صدای که بشود آسانسور وارد خواهدیم

ی رفت   کردی زیادی غلط تو -  تا دو این که بخری سپ  

 .کردی جات   خییل .بمونن تنها

 .شنوهیم .آروم -

  .نکنه غلطا این از دیگه تا بشنوه -

 .بنددیم را در حرص با و شودیم آسانسور وارد

 .گذاردیم آینه روی پیشات  

 .شودیم قایط او یزمزمه با کابی    توی آهنگ و زن صدای

  .دارم .یارس حاج واست دارم !دیوانه مرتیکه -

 

**** 

 

 ساک مهراج .دارد در به چشم و بسته را ساکش ت  ت  مامان

 .گذاردیم در نزدیک را

 اونجا؟ بموت   خواییم چقدر مگه !سنگینه چه -
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 خیالم بشه خوب خواهرم وقت   تا !مادر بدونم چه -

 .بشه راحت

 واست دلم .برگردی زود هم تو شه خوب زود خاله الیه -

 .مامانم میشه تنگ

  .آمی    الیه -

مت؟ خودم نگفت   چرا -  که اخالقت خوش پرس اون با بپ 

 .نمیشه خوب سفر

؟ یارسو -
 

 مییک

 منو بابای داری؟ بداخالق پرس مگه اون جز .دیگه آره -

 .ماه ماهه، .ازش کن سوا

 خروس شبیه تقیافه اومدی وقت   از باز؟ شده چ   -

 .جنگیاس

  .دارم دریدن و کشی    استعداد االن خدا به آره -

ی یارس -  ننه؟ گفته چپ  

 ناراحتت بگم مخوانیم .کن ولش نیست خوش حالت -

 .کنم
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  .جونم به انداخت   وال و هول دیگه -
 

 نه؟ یا مییک

؟ت  مامان نیستم محرم سلت   با مگه من میگم -  ت 

 .هست   -

 دوران تو کنیم عاشق   ببینمش؟ برم ندارم حق مگه -

 نامزدی؟

 .آره خب -

ُمل این آخه تلخه؟ اینقدر چرا ذاره؟نیم پرست چرا -
ُ
 بازیا ا

 درمیاره؟ چیه

 .کندیم نچ   ت  ت  امانم

  !هلل اال اله ال -

 مونده فقط امروز .دستش از کشهیم چ   بیچاره سلت   -

 .کنیم عروش فردا همی    کنه التماس بود

 :کوبدیم اشسینه به دست کف با

هیم آتیش دلم خدا به ویل نیاوردم روم به -  اون گپ 

  .شهمه داره ترس که بینمیم چشاشو

 :کشدیم سنگی    آیه ت  ت  مامان
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ی یه بهش ترسمیم -  .کنه بدتر کنه لج بگم چپ  
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 تو پیچیده خیابون؟ تو ببینم؟ چجوری زنمو من پس -

  .داریم دل مام بابا چادرش؟

 اتاقش به خسته و سنگی    و شودیم بلند جا از ت  ت  مامان

دیم مهراج سمت کلیدی و گرددیم بر فورا .رودیم  .گپ 

 .ننه بیا -

 چیه؟ این -
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 .اینجا بیاین خواستی    وقت هر .تو مال .اینجاس کلید -

 .نمیشه مزاحمتون هیچکسم

 .زندیم چشمک او به لبخندی با و کندیم ریز چشم مهراج

 تو فدای من که آخ .نداریم ترباحال تو از وکییل خدا -

 .خوت   اینقدر بشم

 .دزنیم رسش توی آرام را کلید ت  ت  مامان

  .بکش خجالت الیک کم یه الاقل !حیات   -

 .بوسدیم را او یگونه .خنددیم بلند مهراج

 بکشه خجالت باید اوت   .برم قربونت که نداره خجالت -

 .شکنهیم منو قشنگ   عشق   ِ  دل که

یت به دست .نکنیدا شیطوت   ننه فقط -  .نزنید کپ 

 هشنگا چپ چپ و کشدیم خجالت واقعا بار این مهراج

 .کندیم

 .طالقون میام پامیشم خودم نیای اگه .برگرد زود -

 یه میاد آقات   یه هاشنبه پنج .باشه گلدونام به حواست -

  .بفرستیشا خایل دست نکنه .میدم بهش غذا و پول کم
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ش .تخت خیالت -  .من به بسپ 

 :گویدیم ت  ت  مامان در صدای با

 .بیار چادرمو بپ   .یارسه -

 آب یکاسه با را دو آن وقت   تا و گویدیم چشم مهراج

 یارس .کند رفتار رسد یارس با کندیم سیع کند، رایه

 کوتاه ندارد قصد هیچ مهراج و گرفته رو از را شمشپ  

ش .باشد که هست عمویش .بیاید  .باشد که هست بزرگپ 

 .کارها آن ندارد معت  
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 و ابری هوای .پنجره سمت چرخدیم چپش پهلوی به

ون، آن دلگپ    تر را اتاقش فضای بپ   .کرده هم دلگپ 

 داندیم .نرفته هم دانشگاه حت   و گرفته مرخیص بیخودی

رش به دلیلت   هاینرفی    این هیچ حس واقعا اما .است رص 
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 اوضاع .ندارد هم بیکاری یحوصله حت   .ندارد را کاری

 رسگرم و آرام را خودش باید چطور داندنیم و ستمزخرف  

  .کند

کش کندیم فکر و است نگران توران  یک .رسماخورده دخپ 

ت  رسدش .پوشیده کوتاه شلواریک با کوتاه آستی    تیرس 

 خودش روی هم را پتو یک انداخی    حس حت   اما است

 .ندارد

 صدای .نخورده ناهار هنوز و است بعدازظهر دو ساعت

یم اتاقش توی بازنیمه در الی از تلفن با توران زدن حرف

 .پیچد

 بتونه شکور اگر ...رسده .باش مواظب جان،مامان نه"

 درپناه .برو باشه .برم قربونت نه .ببینم رو خاله میاره منو

 ".خدا

 تخت .کندیم حس اتاق در را مادرش حضور بعد دیم

  .نشستنش از رودیم پایی   

ی یه بیا پاشو !جان شیده -  واست .مامان بخور چپ  

 .نخوردی که هم صبحانه .کردم تدرس سفید سوپ
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 لخت تابستونه مگه .بپوش حسات   درست لباس یه الاقل

 خوابیدی؟ پت   و

 ریخته صورتش توی که را موهایش انبوه و نشیندیم شیده

 .کندیم پرت رسش پشت به

 .کشدیم عمیق   آه

ی .شیده بگو راستشو -  با کار؟ رس نرفت   شده چپ  

  شده؟ حرفتون عصمت  

 .زندیم خندیپوز  شیده

؟ -  .بشه حرفم اون با من سخته تصورش اصال عصمت 

؟ پس -  چ 

 کش با تا نرفتم همی    واسه امروز بود بیخودی روز-

شت به بکشه کار نشه دعوام
ُ
شتار و ک

ُ
 .ک

  !وا -

 مامان؟ -

 هوم؟ -

 بدبختم؟ من اینقدر چرا -
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 حرفا؟ این چ   یعت   .نکنه خدا -

 آورده کم بفهمد مادرش اهدخو نیم کند، گریه خواهدنیم

نفس و سنگی    واقعا بغضش اما .کربالست دلش توی و

  .شودیم خفه نکند رهایش .است گپ  

 ...میاد بدم مهراج از -

 که گزدیم لب .اشگونه روی چکدیم اشک قطره یک

ند راه هااشک  .کندیم نگاه پنجره به .نیست موفق اما نگپ 

 .دونمیم خرم، خییل .دارم دوستش هنوزم ویل -

 .کشدیم هوف   توران

وع باز -  .حرفارو این کت  نیم ول کردی؟ رس 

 قلبم .عشق این عمره یه حرف مامان؟ کنم ول چجوری -

 چقدر که دونستیم خودشم دونسی   یم همه .ترکهیم داره

ه اون رو گذاشت دست رفت ویل دارم؛ دوسش  یدخپ 

  
  .نیست بلد زدنم حرف که لیاقتت   پاپت 

 .دهدیم نشان دلخور را خودش توران

ه اون -  .هاداداشمه بچه پاپت   یدخپ 
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 مثل هم تو الاقل .نگپ   طرفشو تو الاقل .مامان کن ول -

 تنها که منم بده آدم نکنم فکر باش متنفر ازش من

 ذره یه دلم این بدیم فحش بهش هم با بیا اصال .مونده

 .شه خنک

  .شیده نیست راهش این -
 
نیم آدم دل به همیشه هک زندیک

 .چرخه

 .منه مال مهراج -

 .نیست دیگه -

 به .بسازم رو مونخونه باهاش باشه شوهرم خواستمیم -

ه هیشیک خدا  .کنه خوشبختش تونهنیم من غپ 

؟یم کجا از -  رو تو مهراج بعدم داری؟ غیب علم دوت 

 آتیش؟ و آب به زد خودشو چجوری ندیدی .نخواست

 خاطر واسه کرد رد حامدو زبون ت   ت   سل همون ندیدی

 .کن فراموشش پس داشت؟ دوست مهراجو اینکه

کد بغضش شودیم باعث تلخ حقیقت  .بزند زار و بپ 
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 خییل مهراجو من .نمیشه خدا به تونمنیم !مامان -

 بیشعور اون من ...خوامشیم هنوزم .داشتم دوست

  .دارم دوست رو عوض  

ک چطور داندنیم توران  او .کند آرام را اشدلخسته دخپ 

 .بوسدیم را موهایش روی و زندیم بغل را

 :گویدیم گوشش در آهسته

  تو گایه -
 
ات   یه زندیک

 اما .باشه ما مال داریم ارصار رو چپ  

یم غصه مدام و ناراحتیم میدیم دستش از وقت   .نمیشه

 نصیبمون قبیل از بهپ   برابر صد چپ    یه بعدا ویل .خوریم

 .میشه

 که بش   خوب مرد یه عاشق جوری یه روز یه مطمئنم من

 الیق و خوت   اونقدر تو .بشه ارزش ت   برات مهراج عشق

 .بیفته اتفاق این که هست   خوشبخت  

نیم مهراج از غپ   رو مردی هیچ من .مامان خوامنیم -

  اینو؟ بگم چجوری آخه .خوام

 

  .بوسدیم را او دوباره خانه در صدای شدن بلند با
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 ببینه اشکاتو نذار .بخور ناهارتو بیا بشور صورتتو .باباته -

 .داره دوستت چقدر بابات که دوت  یم .بشه نگرانت

 

 حرف برود کندیم فکر .کندیم پاک را هایشاشک شیده

  مثل .بزند شکورش بابا به را دلش
 

 اراده چه هر هایشبچیک

 از را اجمهر  و بشود او قهرمان باز بگوید .بدهد او به کند

د پس نازسلت   دست   .او به بدهد و بگپ 

 روشوت   سمت زند،یم صدا را مادرش که شکور صدای با

 :شنودیم را شکور صدای .رودیم اتاقش یگوشه

 رسکار؟ نرفته شیده جان، توران -

 .میاد االن .سخونه نه -

ون اتاق از و کندیم خشک را صورتش شیده  .رودیم بپ 

 

* 
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 چشمش و اتاقش توی نشسته و ندارد متحانا را روز آن

مامان است روز دو .است تلفنش به حواسش و کتاب به

  با روز هر او و رفته ت  ت  
 
 گرددیم فرصت   دنبال بیچاریک

 .ببیند را مهراج پایی    برود

 

  

 43_قسمت#

 

 

 تا داده را خانه کلید ت  ت  مامان داد خپ   او به مهراج وقت  

 جیغ خواستیم دلش خوشحایل از ،انجا  بروند نبودش در

 .بزند

 چرت زری که ساعت یک برای فقط روز همان فقط اما

 .رفت مهراج پیش موش یک مثل زدیم را بعدازظهری

ون خانه از را پایش اصال یارس قبل روز  .نگذاشت بپ 

 نشسته .ندارد خوابیدن قصد گوت   مادرش هم امروز

 .کندیم حل جدول تلویزیون جلوی
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دیم کتاب از چشم فورا تلفن شدن نروش با  مهراج .گپ 

 .است

 دم برم باید چهار شد، سه ساعت .میاد خوابم نمیای؟ "

 ".مغازه

 :کندیم تایپ

 ".بیداره مامان بیام؟ چجوری -

 دخپ   کدوم .سلت   سوزهیم خودمون واسه دلم چقدر آخ "

 "آخه؟ درن به در اینقدر ما مثل دنیا تو پرسی و

 نکند کندیم فکر .دارد بدی حس .دهدنیم را جوابش

 حق برود اگر که برود؟ و بگذارد و بشود خسته مهراج

  .دارد

ون به  خوابش تلویزیون جلوی زری .کشدیم رسک اتاق بپ 

یم او روی و داردبریم کمد از پتوت   خوشحایل با .برده

 .اندازد

ین با کندیم سیع ون خانه از صدا کمپ  یم که پایی    .بزند بپ 

 توی را خودش کند،یم باز برایش را در مهراج و رود
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 دست از وحشت و دارد امت   ت   حس .اندازدیم او آغوش

 .بود نیاورده دستش به آسان که مردی دادن

دیم قاب را صورتش مهراج  .گپ 

  قشنگه؟ چشم شده چ   -

  .زندیم زل مهراج صورت به نازسلت  

 مهراج؟ -

 مهراج؟ جون   -

 وقت   میدم قول بهت .کن تحمل .اشب قوی میگم -

 دوستت اونقدر .دربیارم رو روزا این عوض   کنیم عروش

 .رو لعنت   روزای این بره یادت که باشم داشته

 به لعنت .کرده نگران را بیچاره دخپ   .گزدیم لب مهراج

  .زبان این

 .گذاردیم اشسینه روی را رسش

 .خوامیم معذرت .نمیگم حرفا این از دیگه .ببخشید -

 باشه؟
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یم دراز تخت روی .خواب اتاق سمت کشاندیم را او

  .خزندیم پتو زیر و کشند

 :گویدیم نازسلت   .فشاردیم خود به را او مهراج

 خاموشه؟ رادیاتورا .رسده اینجا چقدر -

  .بمون جا همی    .گرمه من بغل ویل خاموشن آره -

 ندارد تدوس و شودیم گم او آغوش بهشت در نازسلت  

 هایبوسه با را مهراج داغ هایبوسه .بشود پیدا وقت هیچ

  .دهدیم پاسخ اشناشیانه

دیم اشخنده گایه مهراج میان آن  اما او، بودن نابلد از گپ 

  همی   
 
 .کرده عاشقش که اوست سادیک

 از بازگشت و است گذشی    حال در رسعت به زمان

 پذیرامکان ود آن برای ناخوش   از پر دنیای این به بهشت

  .نیست

ین چرت   از را هاآن بلند برف   و رعد صدای  و شپ 

 .پراندیم دلچسب

 .زندیم کنار را پتو رسعت به سلت  
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 .نیمه و چهار پاشو مهراج وای -

 داند یم خدا .او آغوش از کندن دل است سختش مهراج

  .ببینند را یکدیگر راحت بشود یک باز

 دستپاچه نازسلت   .آیدیم پایی    تخت از کشان خمیازه

 .است

 .کشهیم منو مامان وای -

س -   .نیست عمو مثل که عموزن .نپ 

 مهراج .دودیم در سمت و کندیم مرتب را شالش نازسلت  

یم لبانش روی ایبوسه و کندیم بغلش سفت در کنار

  .نشاند

 لرزی؟یم اینقدر چرا .نازمسلت   باش آروم -

 بگم؟ چ   مامان هب .برم بذار مهراج وای -

س .بگو راستشو -   .که نکردیم بدی کار .نپ 

  .مهراج کشهیم منو بفهمه بابا -

 عموزن و عمو بذار خدا رو تو بفهمه؟ خوادیم چجوری -

ا این به کی    عادت بذار .همیم واسه ما کی    قبول  .چپ  
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 .پوشدیم را هایشدمپات   و کندیم باز را در نازسلت  

 ...دوت  نیم تو .مهراج شناشنیم منو بابای تو -

م من .باال برو .باش آروم باشه خب خیله -  بهم .مغازه مپ 

 خب؟ .شد چ   بگو بزن زنگ

 .شودیم کابی    وارد و دهدیم تکان رس تند تند نازسلت  

 وارد کرده قفل را در و کشدیم تن به را پالتویش مهراج

 .ندکیم بارات   ِ  آسمان به نگایه .شودیم کوچه

 !باش این از به ما با خدایا -

 

 

ه تاپلپ یصفحه به و گذاردیم دهانش توی را پفیک  خپ 

 .شودیم

؟ زدی زنگ من به شب نصف تو باز -   سلت 
 

 شاید نمییک

  .شبه نصفه سه ساعت باشم؟ خواب

ه یادم یه پوف شبه؟ نصف عه -  .مپ 

 .اونه واسه داری مرض .چاخان کردی غلط تو -
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 به میشه تنگ واست یهو که دلم مات   جون به نه -

 زنگ بهت لحظه همون باید فقط .کنمنیم نگاه ساعت

 .بزنم

 تنگ واسم دلت تازه دوماه از بعد .شدم خر خب خیله -

  شده؟

 تو .بودم گرفتار خییل خدا به .دیوونه جون از دور -

 چطوری؟

 .کامته به دنیا و رسیدی عشقت به .که نیستم بهپ   تو از -

  .نیست جالب اصال اوضاع .مات   اتفاقا نه من؟ یک؟ -

 وقت   اونم زدینیم زنگ من به شب نصف نبود اگه -

  .خورییم پفک داری

 دونمنیم .مات   بخورم هوله هله خوادیم دلم یه جدیدا -

 .مرگمه چه

ا؟ چه .بشه کوفتت -  کردین؟ عقد خپ 
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 44_قسمت#

 

 

 

 

 

  .بابا نه عقد؟ -

 .که کردین نامزد ماهه دو االن چرا؟ !وا -

 .بود مریض مادربزرگم خواهر طاهره، خاله .مات   نشد -

 عقد از قبل روز دو .کنیم عقد پیش هفته چند بود قرار

  .ُمرد افتاد

 .بیامرزتش خدا !وای -

 

 تو ت  ت  مامان االنم .چهلشمه دیگه روز ده .ممنون -

 .بیمارستانه

 چرا؟ آخه جدی؟ -
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 آخرش خورد خواهرشو غصه اونقدر .مریضه قلبش -

 عقد نباشه ت  ت  مانما تا گفتیم مهراجم و من .کرد سکته

؟ چیه دوت  یم اینا یهمه از بدتر .کنیمنیم  مات 

  هست؟ بازم -

ه جا هر .نکرده پیدا کار هنوز مهراج .آره -  واسه مپ 

 پادگان از ییک کن فکر .خوایمیم کار سابقه میگن مصاحبه

 آخه؟ بود کجا شسابقه ره،کا دنبال دراومده

 .پیچدیم خودش به و گذاردیم شکمش روی دست مانیسا

 :گویدیم حال همان در

  .آخه بدشانش تو چقدر .موندین هوا در پا حسات   پس-

 کنه؟یم درد دلت چته؟ تو .بدبختم خییل آره -

 !دلم آخ .شدم شب رس .ماهونمه نه -

 .بخور قرص یه برو کن قطع .مات   ببخشید وای ای -

 :گویدیم درهم صورت   با مانیسا

 بار یه کشمتیم خدا به .سلت   نیفت   من دست فقط -

 .بزت   زنگ شب نصف دیگه
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 .فرستدیم برایش ایبوسه سلت  

  .کن قطع .بکش دیدی منو .حاال خب خیله -

 .اندازدیم ساعت به نگایه و کندیم خاموش را تاپلپ

 داشت حق بیچاره ایمانیس .است شب نیم و نه ساعت

  .کند دعوایش

 .همراهش تلفن به رسدیم مهراج از پیایم

 باز را صفحه و کندیم تمپ    دستمال با را اشپفیک انگشت

 .کندیم

 "خانویم؟ بزت   حرف توت  یم بزنم زنگ "

 دزدیک همچنان اما گذردیم مهراج با اشنامزدی از ماه دو

 حق هم باشد انهخ یارس وقت   حت   .بینندیم را یکدیگر

 .ندارند تلفت   صحبت  

ون آن بلند بلند دارد یارس   .زندیم حرف تلفنش با بپ 

 پس بود چ   هر خدا به چیه؟ حرفا این حاچ   نه "

گذشته مرصف تاری    خ شناسه؟نیم منو مگه .فرستادم

 "...آدم خدا به من؟ واسه فرستاده هاشو
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 :کندیم تایپ

 "!عزیزدل سخونه بابا "

 :رسدیم فورا مپیا پاسخ

م فردا .شده تنگ برات دلم "  بیا دیبا با .بیمارستان مپ 

 ".ببینمت الاقل

 ".میام .خوبیه فکر ":دهدیم جواب

 بابات که بیا ساعت   یه .ندیدمت حسات   درست ماهه یه "

 ".نرسه رس

ی ناگهان ...ماه یک کندیم زمزمه لب زیر  .آیدیم یادش چپ  

یم تختش روی را تلفن و دهدیم را مهراج جواب رسرسی

یم باز را اول کشوی و آرایش مپ    سمت دود یم .اندازد

  .یابدنیم را آن و کندیم رو و زیر را کشو محتویات .کند

 یادش گذاردنیم همی    و جوشدیم رسکه و سپ   مثل دلش

 و دواندیم چشم .گذاشته کجا را کوچکش تقویم بیاید

  .انداخته کیفش توی را آن آیدیم یادش عاقبت

بریم را تقویم .کندیم خایل تخت روی را کیف رسعت به

 .دارد
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 آخرین تاری    خ .است پنج و نود سالبهمن بیستم امروز

 .زده عالمت قرمز خودکار با که است آذر آخر اشماهانه

 را ماهدی اصال که فهمدیم تازه و ستخایل ماه دی اما

  .نزده عالمت

یم رسش توی دست   دو و نشیندیم اشپیشات   روی عرق

 .زند

  نشدم؟ پریود من چرا !نه وای -

وع و شودیم بلند جا از  کندیم سیع .کندیم رفی    راه به رس 

 .کند تمرکز

 .نشدم .رسم بر خاک خدا؟ نمیاد یادم چرا !شدما شدم؟ -

 .نباشه درست حدسم کن دعا برو !کشمتیم مهراج وای

 !خداجون شدم بدبخت وای

 

 حسودند_شهر_این_مردم#

 45_قسمت#
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دیم دست به تسبیح و داردبریم سجده از رس وع و گپ   رس 

  .گفی    ذکر به کندیم

 روی تپ    ناخت   با دلواپش و است فغان و آه آماج قلبش

 .کشدیم خط قلبش

 .روحش سوهان شده هاستساعت تازه مشکل این فکر

 بیشپ   لحظه به لحظه و آزاردیم سخت را اشمعده دردی 

 .شودیم

 .نگذاشته هم روی پلک ایلحظه را شب تمام

هات   همه به
 به .کرده فکر بیفتد اتفاق است قرار که چپ  

  این
 
 .شد خواهد ترسیاه اشکهدزندیک

  آیا پرسدیم خودش از
 

 مگر؟ داریم هم ترازسیاه ترباال رنیک

یم رُس  مدام تسبیح هایدانه و لرزندیم رسدش دستان

 .خورند

 :الدنیم
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 نباشم حامله کن کاری یه خدایا بکنم؟ غلظ چه خدایا -

 .خدا بکن کاری یه .میشم بدبخت خدایا !خدا ای

 یم دراز زبانش بدبخت   موقع همیشه که درونش صدای

 :پیچدیم رسش در شود

 برمیاد خدا دست از کاری چه باش   حامله االن آخه "

 "ردستیه؟ت مگه بابا کنه؟ غیبش داری توقع نکنه دیوانه؟

 ایگوشه و کندیم مچاله وار شلخته را سجاده حرص با

 .کندیم پرت

  این و است اشگرسنه
 

 چندان دو را اشمعده درد گرسنیک

 .کرده

ون پاورچی    اشیک و رودیم بپ   یخچال از را مانده باف   پپ 

 .گرددبریم اتاقش به و داردبریم

 .کشدیم دراز تخت روی و خوردیم را آن تند تند

 جایش نیست قرار گوت   که شب سیایه   به دوزدیم چشم 

 .بدهد صبح به را

 دارد حتم و است صبح شش .اندازدیم ساعت به نگایه

 .شودیم آماده کودکمهد به رفی    برای دارد ساعت آن دیبا
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 هنوز نه، کند؟ خپ   را مهراج ابتدا یا بگوید او به اول باید

 .هن یا است باردار که نیست مطمی    هم

 .است کار رس ساعت آن هم مانیسا

و آن در  .گذشته به رودیم فکرش دار گپ 

 جا همه و بودند جات  جان دوست سه دیبا و مانیسا با

انهسخت و گند اخالقآن با یارس .باهم  را عرفان اشگپ 

 .باشد نازسلت   مراقب کردیم مجبور همیشه

 وچکک گروه وارد بخواهد اینکه بدون عرفان همی    برای

 .شد هاآن

ی ها که نگذشت چپ    خاطر به را عرفان راحت خییل دخپ 

 و پذیرفتند جمعشان میان اشطبیع شوچ   و خوب اخالق

 .شد شاننفره سه گروه اعضای از ییک میل کمال با عرفان

 یارس و شد ایجاد نفر چهار بی    عمیق   دوست   پس آن از

 .آت  یم یک با و روییم کجا دادنیم گپ   نازسلت   به دیگر

ستان، آخر سال  درس قصد دیگر کرد اعالم دیبا دبپ 

 عاشق سخت که دیبا با زود خییل عرفان .ندارد خواندن

 .کرد ازدواج بودند یکدیگر
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 اما .کردند مهاجرت ایران از برادرش اتفاق به هم مانیسا

 .دارد ادامه سابق روال به دوستیشان هم هنوز

 شاغل مرت   عنوان به یکمهدکود  در دیبا است سال سه 

 خودش گرچه دارد، دوست را هابچه عاشقانه .است

 .بشود مادر نتوانسته هنوز

 دو آن .عرفان یا اوست از مشکل ندارد خپ   هیچکس

 با رازشان از کش دارند پافشاری موضوع این بر سخت

 .نشود خپ  

 "آخه؟ دادی بچه یک به خدایا ":نالدیم باز

 .دهد یم پیام دیبا به و نشیندیم تخت روی فورا

 "بیداری؟ دیبا "

 .برسد تا کشدیم طول ایدقیقه دو ییک جوابش

 "صبچ؟ اول شده چ   .بیدارم آره "

ی؟ مرخیص رو صبح توت  یم .دیبا ببینمت باید "  بگپ 

یه؟ چرا؟ "  "خپ 

 ".دیبا ببینمت باید "
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  مردم این شهر حسودند 
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م دیگه ساعت یه "  ".اونجا بیا .مهد مپ 

 

 به تلخ ماییع هجوم با و ندازدایم تخت روی را تلفن

یم دستشوت   به و گذاردیم دهانش روی دست گلویش

 .است باردار ندارد شک دیگر .دود

 دستشوت   در پشت زری اما نکند، صدا تولید دارد سیع

 .است منتظرش

ون و شویدیم را صورتش رو نگراندل مادر   با و رودیم بپ 

 .شودیم رو به

 :کندیم پچپچ زری

؟ شده چ   -  بده؟ حالت سلت 

 :گویدیم آرام

ی - اشیک نیست چپ    .خوردم پپ 

 .بود بیات و مونده که اون !وای ای -

؟ االن -
 

 مییک

 .برات بیارم نعنا عرق بخواب برو -
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  مردم این شهر حسودند 
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 .دیرمه .دانشگاه برم خوامیم .خوادنیم -

 !نداشت   کالس که امروز !وا -

ه - ی یه .بخواب برو تو .کالسه امروز ...دارم ...چپ    چپ  

 .خورمیم راه رس

  .خب خیله -

 .گرددبریم اتاقش به و کشدیم آسوده نفش

 

 به را تاکش یکرایه مهد ساختمان نزدیک بعد ساعتیک

 .شودیم پیاده و دهدیم راننده

ون مهد از لحظه همان دیبا  .آید یم بپ 

 .شودیم نزدیکش لبخندزنان سلت   دیدن با

؟ .سلت   سالم -  .اشهب خپ   خوت 

؟ .سالم -  خپ 

 .زاییدی انگار .زاره و زرد اینقدر روت و رنگ چرا -

 .زاییده دوقلو گاوم ویل .نزاییدم که من -
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  مردم این شهر حسودند 
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 شده؟ چ   !خدا یا -

 .دیبا خلوت جای یه بریم -

 .نیست اونجا هیچکس االن .مهد حیاط تو بریم بیا -

نیمکت روی مهد، یمحوطه در کوچیک بازی زمی    کنار

  های
 

یم کارتوت   هایشخصیت با شده نقاش   و سنیک

 .نشینند

 .شده دلواپس دیبا

  .سلت   بزن حرف -

 بارداریه؟ فقط دلیلش نشه، پریود ییک اگه دیبا؟ میگم -

 چطور؟ .نه -

 .نشدم پریود من -

 :گویدیم نیست حواسش که دیبا

 ...نش   خب -

 :گویدیم فورا را او باشد گرفته برق گوت   بعد

؟ چ   ت  یع وای نشدی؟ -  سلت 
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  مردم این شهر حسودند 
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 .امحامله کنم فکر .دیبا نشدم -

دیم گاز را پایینش لب دیبا  روی انگشتانش نوک با و گپ 

 .کوبدیم صورتش

 آخه چ   یعت   نداری؟ عقل تو سلت   .بده مرگم خدا اوا-

؟ رابطه مهراج با ای؟حامله  داشتی  

 .آره -
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 تا دو شما احمق آخه .تبدبخ شده رست بر خاک پس-

ی همه اون با دیدین همو یک  یارس؟ بابا سختگپ 
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 فورا .اندداشته رابطه مهراج با یک بار اولی    کندیم فکر

 ت   طالقان بود رفته ت  ت  مامانکه روزها همان آیدیم یادش

 .بودند کرده عقیل

ین روزهای آن  مهراج گرم آغوش در رفی    فرو لذت و شپ 

ی و دادن عشق و   .بود آرامش از پر برایش دلپ 

 :گویدیم

 چه من االن که اینه مهم .دیبا بوده یک   کنهیم فرف   چه -

 بکنم؟ غلظ

 .کشدیم هوف   و بنددیم چشم دیبا

 تیکه رو تجنازه بفهمه یارس بابا .کن فرض مرده خودتو -

؟ بگم چ   تو به من آخه .چاه تو ندازهیم کنهیمتیکه  دخپ 

 شک .بخرم مشیک لباس باید باز وای بودین؟ هول مگه

  .جفتتونه ختم مراسم هفته این نکن

 تو وقت اون .دیبا میفتم پس ترس از دارم من !مرض -

 .بفهمه بابا خوامنیم اصال من گرفته؟ بازیت مسخره

ی این !خره -  باید اول .کت   کتمونش بتوت   که نیست چپ  

 .بگیم زری مامان به
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ه فورا .نه زری مامان وای -  وای .بابا دست کف ذارهیم مپ 

 .کنم باال رسمو نمیشه روم دیگه بفهمن عمو زن و عمو

 بخورم؟ گویه چه خدایا

 تو بریزه خاکیم یه خودش بیاد بچه بابای بزن زنگ اصال -

 چه؟ من به .جفتتون رس

 رو تو .بذاری پام پیش رایه یه تو پیش اومدم من دیبا؟ -

 .نباش منطق   اینقدر خدا

 یه الل زبونم شاید ای؟حامله که معلوم کجا از اصال -

ی مرض    .گرفت   چپ  

 حامله ویل باشم گرفته رسطان خوادیم دلم فقط االن -

  .نباشم

 بوها به داری؟ استفراغ و تهوع .دخپ   جونت از دور -

 حساش؟

 اما .داشته استفراغ و تهوع صبح امروز فقط کندیم فکر

 و پفک خصوصا .روزها آن شده اشتها خوش حسات  

  هایآشغال و آت و لواشک
 

  .رنیک

 .امروز فقط -
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  مردم این شهر حسودند 
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؟ .بدیم آزمایش بریم اول .بدونم چه -  ناشتات 

اشیک یه نه -  باال روت به گالب اونم خوردم، مونده پپ 

 .آوردم

 حتما شاید .بدی آزمایش بریم .بیاد مهراج بزن زنگ حاال -

 .باش   ناشتا نباید

 

 

 

 

 رسدیم رس نازسلت   تلفن با مهراج بعد هدقیق پنج و چهل

ی از که حایل در  .ندارد خپ   چپ  

 حاال و داده آزمایش نازسلت  

 تا منتظر اندنشسته آزمایشگاه نزدیک کوچک پاریک در

 .بشود آماده آزمایش جواب

 .ایستدیم فورا مهراج دیدن با دیبا

 .اومد بچه بابای .سلت   برم دیگه من -
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  مردم این شهر حسودند 
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 .خوردیم حرص نازسلت  

  یه هم تو گمشو -
 

 قشنگ .بچه بابای بچه بابای مییک

 .بدیا دق چجوری بلدی

  .حقته -

یم سالم و شود یم نزدیک نگران و گرفته صورت   با مهراج

 .دهد

 خانوما؟ شده چ   جان؟سلت   خوت  .خانوم دیبا سالم -

 .کندیم سفت گلویش بیخ را چادرش های لبه دیبا

ه که ایشاال .واال بگم چ   .مهراج آقا سالم -  سلت   .خپ 

 .مهد برگردم باید .دیرمه من .میده توضیح براتون خودش

 .اجازه با

 

دیم را هایشقدم رد تعجب با مهراج  خواهش لب زیر و گپ 

 .گویدیم کنیمیم

 از نازسلت   صورت .نشیندیم نیمکت روی نازسلت   کنار

 .است خراب حالش و شده رسخ رسما
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ - ؟ سلت   شدی؟ مریض .پریده گترن خوت 

 .چرخاندیم رس قهر حالت با نازسلت  

 کردنیم نگاهش پرتمنا همه آن و نبود هایشکش  ناز اگر

 .افتادنیم اتفاق این

 :زندیم غر رسش توی صدای باز

 ".خانوم پررو نبودی مایل اصال که تو !یه برم رو رو "

 :زندیم صدایش مهراج

 .سلت   منو کن گاهن جریم؟ چه به آخه کردی؟ قهر -

  .چرخاندیم رس نازسلت  

  برم؟ قربونت شده چ   -

 .دوزدیم او صورت به را اش ابری چشمان نازسلت  

 !مهراج -

 جونم؟ -

 .امحامله من ...من -

 .زندیم لبخند و کندیم گرد چشم مهراج
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  مردم این شهر حسودند 
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  .سلت   نکن شوچ   خدا رو تو !جان؟ -

 ..مهراج میگم جدی دارم -

 .نداره امکان جدی؟ جدی   واقعا؟ -

 .داره .مهراج داره -

 .کندیم خوش جا مهراج هایلب روی گشاد گله لبخندی

 .ریزدیم صدایش لحن در وافر شوف  

 شدم؟ بابا من یعت   ...سلت   وای .دلم جون   ای -

گونه  نازسلت    :کشدیم جیغ رسزنش از پر و ترس 

  داری چ   !مهراج -
 

 ت    رفت شدیم بدبخت بابا تو؟ مییک

 .کارش

 :چیندبریم لب مهراج

  فرشته اون خاطر به میاد دلت -
 

 بابا شدیم؟ بدبخت بیک

  .مونهبچه

 خشم از و کشدیم نفس بیت   راه از تند تند نازسلت  

 .کندیم قروچه دندان
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  مردم این شهر حسودند 
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 تو و من .بنداز کار به عقلتو کم یه خدا رو تو مهراج -

 بابام رو؟ عموت رفته یادت یعت   .نکردیم عقد هنوز

  .رو جفتمون هر کشهیم بفهمه

 .دهدیم تکان رس مهراج

  راست دیگه اینو-
 

  .مییک

 .توئه تقصپ   شهمه بریزم؟ رسم تو خایک چه مهراج وای -

 .شودیم دلخور کیم مهراج

؟نیم اصال تو اینکه نه حاال -  .خیالت   خواست 

 .میشم حامله زارت دونستمیم چه من -

؟ رسما این تو اینجا اومدی چ   واسه اصال -  نشست 

 .نیست آماده جوابش هنوز .دادم آزمایش اومدم -

 خودتو داری اینجوری نیست قطیع هنوز پس !بابا ای -

؟ کت  یم اذیت  دخپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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 .قطعیه حتما که منه شانس اگه -

 .داشته حکمت   شاید اصال .باشه خب -

زنان عی    -  کار چ   باید االن من .راجمه زت  یم حرف پپ 

 دقیقا؟ کنم

ا به باید -  .بگیم بزرگپ 

 !بکشمش فرصت اولی    در خوامیم .نزن حرفشم اصال -

 .اندازدیم اشپیشات   به گزنده اخیم مهراج

؟ چ   نشنیدم -  گفت 

  !مهراج -

 طفل اون به دستت !هانکت   سیم فکرای این از اصال -

 .تو نه من نه بخوره معصوم

 بیاد دنیا به بچه این اینکه از قبل .مهراج خیل تو داخ به -

 .رسیدم قتل به من
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  مردم این شهر حسودند 
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 چشمان .را او خراب حال کندیم درک خوب مهراج

 فکرهات   چنی    دهدیم حق و ستنگرات   از پر زیبایش

 .بکند

دیم بزرگش و گرم دستان در را دستانش  .گپ 

 .کرده یخ چقدر دستات -

وع   .کردنشان ها به کندیم رس 

 خوشگلت چشای اون فدای .مهراج دل عزیز نازم،سلت   -

  خوادنیم هیچ   تو .آخه من بشم
 

یم گردن خودم من .بیک

م  تو .جون به خرمیم خودم باشه فحش   و حرف هر و گپ 

 باشه؟ .میدم من رو بقیه جواب .بکت   کاری خوادنیم اصال

  چ   آخه -
 

 .خونه برم کنمنیم جرات اصال من مهراج؟ بیک

هب -  بابات انگشت نوک خوامنیم .عرفان یخونه بری هپ 

  .بخوره بهت

وع نازسلت    .ریخی    اشک به کندیم رس 

  .دونمیم کشهیم منو بابام -

دیم را او اشک نم مهراج   .گپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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ی یه بریم پاشو .شه رد من یجنازه رو از مگه -  .بخور چپ  

 مثبت و گرفتیم جوابو که ظهر تا بعدم بده حالت خییل

 از ت  ت  مامان قراره امروز .کنیم کار چ   میگم بهت بود

 باشه؟ .بشه مرخص بیمارستان

 در دست و شودیم کم اشدلهره از کیم  مهراج پشتگریم   با

 .شوندیم خارج پارک از حالشخجسته پرسعموی دست

 

 

 

  .بردیم زری دهان نزدیک را قند آب لیوان دیبا

  .اشب آروم خدا رو تو مامان، وای -

 به شده، رسخ خشم و اشک فرط از صورتش که زری

 .کشدیم نازک جییع   .کوبدیم لیوان

 این کرده درست مصیبت   چه ببی    ؟باشم آروم رو چ   چ  -

ه آخه .شعورت    چه این بگم؟ چ   تو به من !نفهم یدخپ 

 کردی؟ بود کاری
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  مردم این شهر حسودند 
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 .ریزدیم اشک زار زار و نشسته ایگوشه نازسلت  

 .زندیم پایش روی زری

 !خدا وای .رفت آبروم خدایا -

 چطور داندنیم و گذاردیم مپ    روی را لیوان دیبا

 است، گدازه از پر آتشفشات   چون که را مادرشوهرش

 .کند خاموش

   شما .بگپ   آروم کم یه خدا رو تو !جان مامان-
 بزرگپ 

 کنیم؟ کار چ   بگو .نیست گریه وقت االن .مات  

؟ کار چ   -  تا بیخ رسشو یارس .بکت   خوادیمن کاری کت 

ت بشه کوچه تو ذارهیم ُبرهیم بیخ ای عپ    .مردم دخپ 

 روی کندیم پرت را کوسن هوات   زری و کندیم نچ   دیبا

   به رو رس  
 پذیرات   یگوشه زانو دو که نازیسلت   پایی  

 .نشسته خانه

 خواهدیم دلش مهراج برخالف او و است مثبت جواب

د  .بمپ 

 و ت  ت  مامان .رودیم کردن باز برای دیبا در دایص با

 .هستند در پشت گیسو
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  مردم این شهر حسودند 
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،ت  مامان سالم -  .تو بفرمایید .گیسو عموزن سالم ت 

 مثل ت  ت  مامان و دهدیم جواب گرفته صورت   با گیسو

و همیشه  .زندیم لب خورس 

 .ماهت روی به سالم -

یم با نازسلت   و گذارندیم خانه در پا  سمت به زیاد رس 

 .دودیم اتاقش

 .کندیم زمزمه یهللا اال اله ال لب زیر و کندیم نچ   گیسو

 .کندیم نشسی    به دعوت را هاآن افتاده رسی با زری

خانه به میوه و چای آوردن برای دیبا  هنوز .رودیم آشپ  

 مانده هنوز .مانده خانه به یارس آمدن تا و نشده غروب

  .خانه به سونایم آمدن به

 :گویدیم ت  ت  مامان

 اشکاتو نبینم پره؟ توپت اینقدر چرا عروس؟ خپ   چه -

  .مادر

 :زندیم لب گیسو

  .دراومد شاخام شده چ   گفت مهراج وقت  -
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  مردم این شهر حسودند 
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 :گویدیم زری

 از تقصپ   .جانمامان ببخشید .جون گیسو سیاه روم -

 نادون دخپ   این مراقب و نکردم جمع حواسمو خوب .منه

 .نبودم احمق و

 .نکردم تربیتش درست که منه قصپ  ت

 :گویدیم ت  ت  مامان

ت .چیه حرفا این -  .دیگه شده حاال .ماهه هم خییل دخپ 

 اینهمه که عاشق جوون تا دو از داری توقیع چه بابا

 همو؟ دارن دوست

 :زندیم لب گیسو

  .نبود وقتش االن .نیست درست ...جانمامان آخه -

 .خنددیم ت  ت  مامان

  چ   دونمیم آره -
 

 اتفاق ،دیگه شده میگم دارم ویل .مییک

  .کنیم دعواشون که تونیمنیم .افتاده

 دوتا این به اونقدر .زری نه یارسه از قصور ضمن در

 اینجا میاد وقت   .این شد که گرفت سخت جوون
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ایمت   تا هزار و کنهیم اخم یارس ببینه نامزدشو  این به احپ 

 جای برن باید که این میشه نتیجه کنه،یم طفلک تا دو

 .ديگه

 :گویدیم زری

یه خوب هم حیا ذره یه .کردن بیجا خییل -  .مادر چپ  

 عاشق آدم اصال شناسه؟یم حیا عاشق   و عشق !زری -

 فقط چشماش عاشق آدم .خدا به نه کنه؟یم کار عقلش

شو  کلهت   خوادیم فقط عقلش و بینهیم دلپ 
 
 حاال تا .کنه یک

 س؟دیوونه عاشق دمآ میگن نشنیدی

 :گویدیم گیسو

 و سلت   رسزنش .بکنیم فکری یه باید االن جون زری -

  .نداره فایده مهراج

 .کشدیم آه زری

 این ذارهیم اصال جون؟ گیسو بگم یارس به چجوری من-

 بمونه؟ زنده دخپ  

 :گویدیم ت  ت  نماما
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 کنهیم زیادی غلط هم  یارس .خودم پیش برمیم رو سلت  -

  .کنه بلند مبچه روی دست

  بهش آروم خییل
 

 گیسو حضور در هم اون .شده چ   مییک

  .صادق و

 تا دو این واسه زودتر بذاریم جلسه یه تا پایی    میاین بعد

 شدی متوجه .بندازیم راه رو عروش و عقد جوون

 عروس؟

ایط میشه؟ مگه آخه !عروش؟ -  مادر؟ بینیدنیم رو رس 

 :شودیم دبلن جا از ت  ت  مامان

م من .کنیم چه دونمیم من .نباشه کاریت تو -  اتاق مپ 

  .طفلک شده قایم ترسیده موش عی    .سلت  

 :زندیم داد و رودیم نازسلت   اتاق سمت سالنه سالنه بعد

 !نازسلت   -

 

  حسودند_شهر_این_مردم#
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 48_قسمت#

 

یم پتو زیر فورا خواندیم را نامش که ت  ت   مامان صدای با

 .دخز 

 تخت سمت به را رنجورش تن   ت  ت  مامان و شود یم باز در

 .کشاندیم

 جا همان خواهد یم دلش نازسلت   رود،یم پایی    که تخت

م و خجالت از  .بشود ناپدید رس 

 پاشو ننه خوابه؟ وقت چه االن خوابیدی؟ ننه؟ سلت   -

  بری بپوش   زره باید
 

 .تبچه واسه بجنیک

 .خنددیم خودش حرف به خودش

 :نالدیم پتو زیر از نازسلت  

 .ت  ت  مامان ببخشید -

  من؟ چرا ببخشم؟ من -

وع باز نازسلت    .ریخی    اشک به کندیم رس 

 .گذاردیم نحیفش قلب روی دست ت  ت  مامان
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 باال سخت گهگایه نفسش و نشده خوب کامال هم هنوز

 .آیدیم

 به آنقدر اما بود زود بیمارستان از شدن مرخص برای

 مجبور معالجش پزشک فهمیم، دکپ   که زد غر شکشپز 

 .کند مرخص را او شد

 همی    اما است آسوده دیگر برسد خانه به وقت   کرد فکر

 را اول دست و داغ خپ   گیسو گذاشت، خانه در پا که

 .گذاشت دستش کف

ون سینه از آیه  .دهدیم بپ 

ت   و شق کله پرس العملعکس دلواپس و است نگران

 .منطقش

 است، سخت همه برای آمده پیش موضوع هضم هگرچ

  .بود خواهد ترسخت مراتب به یارس برای اما

 کردی چرا کردی بدی کار اگه ننه؟ ببخشم رو چ   -

واسه االن درسته کارت کردییم فکر موقع اون اگرم اصال؟

 قول .نیومده بابات تا بریم پاشو شدی؟ قایم پتو زیر چ   
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

م جلوشو تونمب خرابم قلب این با نمیدم یم خودت .بگپ 

  .اژدها عی    میشه بفهمه اگه دوت  

ون پتو زیر از نازسلت    .نشیندیم کنان فی    فی    و آیدیم بپ 

 کنم؟ چه من ت  ت  مامان -

 .شدی حامله تنهات   خودت انگار زت  یم حرف جوری یه -

دند کور چشمش .مقرصتره تو از پدرسوخته مهراج اون

ش  .باشه جوابگو باید حاالم  .نهنک خواستیم نرم ِ 

 .گرفتمیم جلوشو باید من .اینو نگو مامات   نه -

 .ننه نشو جزئیات وارد دیگه پاشو -

 یم کاری کتک و دعوا میاد بابا .که بدتره پایی    بیام من -

 .خوامنیم اینو من اما .باز بشه بد شما حال ترسم

 کار خواییم شناش؟نیم باباتو مگه .خواینیم بیخود -

 بدی؟ بچه اون و خودت دست

 

دیم دیوار به دست .شود یم بلند جا از ت   ت   مامان  .گپ 

 .شدیا حارص   بخورم، رو چاییم من تا -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .نمیشه روم عمو زن جلوی -

؟ که بالخره -  .کت   فرار ازش نمیتوت   که که ابد تا چ 

 .ببینم باش زود پاشو

 

 کوله و شیدهپو  لباس پایی    بارسی ناز سلت   بعد دقایق   

 .دهدیم سالم دست به

 .کندیم نگاهش گیسو

   این تواندنیم ویل .دهدیم را جوابش گرم چندان نه 
 دخپ 

 خودش مهراج   از قصور .کند شماتت را پا و دست ت  

 .را مهراجش شناسدیم خوب .کرده عمل فکر ت   که است

یم  .بدهد دستش کار هایششیطنت که آمده پیش خییل

 :گوید

 بیان عموت و بابات تا ت  ت  مامان یخونه پایی    برو  -

 .بکنیم باید کار چ   ببینیم بزنیم حرف

 :زندیم لب نوشدیم چای دارد که ت  ت  مامان به رو هم بعد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ه نظرم به -  بزنید زنگ نمرده ذلیل مهراج اون به بهپ 

 پدری یه باباش حقشه گرچه .نشه پیداش اینجا امشب

 .اساش دربیاره ازش

 .گذاردیم مپ    روی را چایش خایل   لیوان ت  ت  مامان

 گوشمایل سن از االن دیگه .عروس نزن غر بابا ای -

  .میشه بابا داره .گذشته دادنش

 س؟بچه مگه .کنید ولش

 :گویدیم کفری گیسو

  .خام   و بچه هنوزم .من مادر   سبچه -

  برن کجا تا دو این کی    عروش االن آخه
 
؟ زندیک    کی  

 جون، زری دونیدیم .مونده خودشم خرج تو مهراج اصال

شون که ماست تقصپ   اصال یم نباید .هستیم بزرگپ 

 .عقد سفره رس بشیی    فکری و برنامه هیچ بدون ذاشتیم

  اشتباه یارس آقا
 
 اشتباهش سکوتمون با ماهم و کرد بزریک

  .کردیم پررنگ رو

 :گویدیم گرفته خش صدات   با  زری
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .کنهنیم گوش هم رو هیچکس حرف قه،ش کله یارس -

  .کنیم جمع گندو این باید چجوری دونمنیم واقعا

 .شتابدیم کمکش به دیبا و شودیم  بلند ت  ت   مامان

و این دل   تو اینقدر دیگه بسه -  حالش .نکنید خایل دخپ 

  .نیست خوب اصال

 بیشپ   را خودش .کنندیم نگاه نازسلت   به زری و گیسو

 .کندیم پنهان جایش میان

 .زندیم لب شود بلند چاه ته از صدات   گوت   بعد

 .ببخشید .متاسفم من -

یم زبانه چشمانش از خشم هایشعله هم هنوز که زری

یم پرت او سمت و آوردیم در پایش از را اشدمپات   کشد،

 .خوردیم بازویش به درست دمپات   .کند

 .مکن لهت نزدم تا گمشو چشمم جلوی از -

 .گذاردیم زری بازوی روی دست گیسو

؟یم داری کار چ   .زری باش آروم -  کت 

 .زندیم ترس   ت  ت   مامان
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 یارس از که تو .بخور کن دم گاوزبونگل یه عروس -

 !بدتری

وع نازسلت   یم خروچ   در   سمت   و گریه به باز کندیم رس 

 .دود

 :گویدیم دیبا و پوشاندیم را صورتش دست دو با زری

ه .میام اومدن عمو و بابا وقت   منم برید شما -  تنها بهپ 

 .اومده موقع اون تا هم عرفان .باشن

 .بنددیم را در دیبا و دهدیم تکان رس ت  ت  مامان

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 49_قسمت#

 

 

 شده روت چجوری .مهراج تو کار تو موندم من واقعا -

؟ زنده االن  باش 

 .کشدیم دراز مبل روی مهراج
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .ندارم حوصله شجاع گمشو -

؟ قایم من یخونه تو خواییم یک تا -  جرات اصال ش 

 برگردی؟ داری

ه گفت مامانم .اینجا نمیومدم بود خودم به اگه واال -  بهپ 

 .خونه نیای

 !نازی !شدی کن گوش حرف تو چقدر !آچ   -

 .ننما زرزر اینقدر بده شام پاشو -

ه گلوت از شامم مگه - ؟پای مپ   ی  

 .کنمنیم پشت شکمم به من حالت   هر در -

 .زندیم قهقهه شجاع

 توسط  قراره نگرانم االن من .شکمت اون به بخوره کارد -

، آویخته دار به عموت  گشنته؟ تو وقتاون بش 

 .کندیم نگاه شجاع به و چرخدیم پهلو به مهراج

 بیاد پاشه نکنه کنه؟یم کار چ   عموم االن نظرت به -

 لم؟دنبا

؟ دونهیم مگه -  اینجات 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

خونه تموم ندارم شک .توت   من رفیق تنها دوننیم همه -

 .کنهیم پیدام گردهیم تهرونو های

  .ندارن اینجارو آدرس شکر خدارو

 آچ   !نگرات   کیم یه .نیست   خجسته پس هم خییل -

 وقت؟ یه نش   خسته

 به امیدم فقط وسط این .نیست خوب حالم شجاع -

  ت  مامان
  .ت 

  بدونم خواستیم دلم همیشه .باحاله اسمش چه -

 س؟دیگه چپ    یا تیه،ت   اسمش

 اوله، بچه که یارس عمو همی    .تاراس اسمش بابا نه -

 همون دیگه .ت  ت  مامان گفتهیم بهش کرده وا که زبون

مامان گفی   یم بهش هم معمه و عمو بعد .زبونش رو موند

 .همیشه کردیم داشص اینجوری هم ما .ت  ت  

 برات؟ کنه کار چ   قراره !جالب چه -

 مرخص امروز تازه .قلبشم نگران فقط .شجاع دونمنیم -

 .شده
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 مادر جلوی که رسهیم شعورش عموت نمپ   حاال خب -

 .نکنه پا به خون مریضش

  .نداره عموم خب ویل خوبیه چپ    شعور؟ -

 بدم؟ سفارش چ   !بیامرزدت خدا پس -

 .کندیم روشن را یونتلویز  مهراج

  .خورییم خودت چ   هر -

ا آخرته شام -   خوبه؟ پیپ  

 .کندیم نگاهش چپ چپ مهراج

 !روات   -

 

 حوصله .نخوانده را نمازش .کندیم پایی    و باال را هاکانال

 اما جوشدیم رسکه و سپ   مثل دلش .بخواند ندارد هم

 کمکش داده قول ت  ت  مامان .نیاورد رویش به دارد سیع

 دلش کهدرحایل کرده آماده چپ    همه برای را خودش .کند

 اوقات دارد بیچاره دخپ   داندیم .ست نازسلت   پیش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

س همه آن بی    تنها را او کاش .گذراندیم را سخت    اسپ 

 .بود نگذاشته تنها

 

* 

 

 وارد عرفان که است برنج کردن آبکش حال در دیبا

خانه  .شودیم آشپ  

 یخچال از را آب بطری .است درهم ربدجو  هایشسگرمه

 .کشدیم رس را آب بطری همان با و داردبریم

 شدت از صورتش حاال و داده او به پیش دقایق   را خپ  

 .گرفته گر خشم

 .زندیم رس کرفس خورشت به و گذاردیم را قابلمه در دیبا

  .دارد دوست را خورشت این شدت به یارس

 .کندیم صدا را عرفان

 ن؟عرفا -

 :کندیم اشاره عرفان
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .دارم کارت اتاق تو بریم بیا -

 

 :گویدیم دیبا به رو خودش قدییم اتاق در

 درست دیوونه تا دو این وضعیه چه این .دیبا نگرانم من -

 کردن؟

 دعواهاشو بیاد زودتر بابات کاش .عرفان بدترم تو از من -

 .حلقمه تو قلبم .بره شه تموم بکنه

 کجاس؟ سلت   -

 .ت  ت  مامان پیش پایی    -

نیم .روات   مرتیکه .نرسه بزمجه مهراج اون به دستم مگه -

ش؟ نداره عقل کنه؟یم پا به خون بابا فهمه  خپ 

  .باش آروم الاقل ییک تو .خیالت   عرفان وای -

 دخپ   این .کنهیم سکته داره مامان باشم؟ آروم چجوری -

 بیفتم کمربند با وادخیم دلم آخ .خدا به نداره عقل ذره یه

 .کنم کبودش و سیاه جونش به
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 سلت   ویل  .میده ترتیبشو میاد االن بابات نباش نگران -

 .نخورده هم آب قطره یه صبح از .بده خییل حالش

ی یه برو .دیبا پایی    برو-   .بخوره بهش بده چپ  

 .نباشه تنش به رس خواست  یم االن .کنا نگاش -

 .زندیم چنگ را موهایش عرفان

 .کن رحم خودت خدایا .میشم دیوونه دارم خدایا -

 شودیم باعث مهرسا نام .خوردیم زنگ مپ    روی دیبا تلفن

 .بدهد جواب فورا دیبا

 مهرسا؟ جانم -

 .آیدیم دلهره از پر مهرسا صدای

  .اومدن عمو و بابا بگم زدم زنگ جون دیبا -

 .گفت   که گلم مرش !وای ای -

 :پرد یم جا از عرفان

 شده؟ چ   -

 .اومدن -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 به چشیم زیر گیسو و پیچدیم هم به را دستانش زری

 .کندیم نگاه شوهرش و یارس

 .هستند چای نوشیدن مشغول حرفت  

 رسخ دماغش و چشمان که زری به مشکوک نگایه یارس

 :گویدیم دیبا به رو  و اندازدیم است

؟ بار چ   .عروس میاد خوت   بوی -  گذاشتی  

 :زندیم لبخند دیبا

 .جونبابا کرفس خورشت -

 داداش؟ زن کجان هابچه پس !به به -

 .گزدیم لب گیسو

 کار جات   مهراج .مامانه پیش سلت   .داره درس مهرسا -

 .داشت

 .بیان همه بزن زنگ .شام چسبهنیم که تنهات   !بابا ای -

 .بروند است بهپ   کندیم اشاره عرفان به رو دیبا
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :گویدیم عرفان

  .کنیم صداشون بریم دیبا و من پس -

 :گویدیم صادق

 .گشنمه خییل .هااومدین بخونیم نماز ما تا -

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 50_قسمت#

 

 

 :گویدیم گیسو روند،یم که دیبا و عرفان

 یارس؟ آقا بعد واسه بذارید نمازو میشه ببخشید -

 .کندیم نگاهش سوایل یارس

 زری .نیست خوش حالتون تا دو شما انگار شده؟ چ   -

  کردی؟ گریه خانوم

 :گویدیم گیسو و کشدیم آیه زری
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ی یه بله، راستش -  شده؟ چپ  

 :گویدیم صادق

  خوبه؟ حالشون هابچه گیسو؟ -

ی .نباش نگران بابا آره -  چجوری ...فقط نیست، چپ  

 ...بگم

 :کندیم اخم یارس

 .افتاد شور دلم نه؟ یا میگی    -

 :زندیم لب گیسو

 !سحامله ...سلت   -

 تواندنیم را دهانش و کندیم نگاه گیسو به مات صادق

  .ببندد

 گوت   .کندیم ریز چشم و لبانش روی کشدیم دست یارس

ه گاوبازی میدان در رسخ یپارچه به که ستگاوی  خپ 

 .دارد حمله قصد و شده

 :لرزدیم صدایش

  !حامله !هه س؟حامله سلت   -
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 بلند جا از .کوبدیم مبل هایلبه روی کممح دست دو با

ه او به پریده روت   و رنگ با گیسو و زری .شودیم یم خپ 

 .شوند

یم راه قدم چند .کندیم شلوارش جیب توی دست یارس

 .نشیندیم مبل روی باز و رود

 تررسخ لحظه به لحظه صورتش و کشدیم نفس تند تند

 .شودیم

 حال در است مشخص کامال و شودیم بلند جا از دوباره 

  .ستخودخوری

 :کندیم استفاده سکوت از گیسو

 با ...میگم چ   بدین گوش خدا رو تو ...یارس آقا -

 ...نمیشه حل هیچ   عصبانیت

؟ خواینیم هیچ   تو صادق
 

 بیک

 .کشدیم پوف   صادق

 کدوم کجاس؟ پدرسگ یپرسه این .گیسو شدم شوکه -

 گوریه؟
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 :گویدیم گیسو

 راه دعوا خواییم تو باشید آروم میگم من !بابا ای -

 بندازی؟

 :گویدیم زری

 یارس؟  -

 :گویدیم برنده و تپ    اما خفه صدات   با یارس

 !بگپ   خون خفه ...زری نزن حرف تو -

 :گویدیم گیسو

 .بزنیم حرف بذارین نشی    عصبات   یارس آقا -

  .آوردیم رد را هایشجوراب  .دهدیم دیوار به تکیه یارس

  ...نیستم عصبات   که من -

وع ناگهان   .کمربندش کردن باز به کندیم رس 

 .کشدیم هیت   زری

 :زندیم داد زده هول گیسو

 !یارس آقا -
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 :شودیم بلند جا از صادق

؟ خواییم کار چ   داداش -   بکت 

قدم با و پیچاندیم مچش دور را شلوارش کمربند یارس

 .دودیم در سمت به بلند هات  

 :زندیم فریاد دقصا

 !داداش -

 روی از را کلید فورا یارس اما دوندیم در سمت به سه هر

 خودشان به خواهندیم سه آن تا و داردبریم در قفل

 .رودیم و کندیم قفله دو را در یارس بجنبند،

 :زندیم فریاد و کوبدیم در به زری

 نای کن وا یارس خدا رو تو .یارس نکن خدا رو تو یارس؟ -

  .درو

دیم را دیبا یشماره فورا گیسو  .گپ 

 :گویدیم فورا دیبا صدای شنیدن با

 درو زودباش .دستشه کمربند پایی    میاد داره یارس دیبا -

 .زودباش .کن قفل
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 :زندیم داد صادق

 .بیار زاپاس کلید داداشزن -

 با را کلید .دودیم اتاقش سمت و زندیم رسش توی زری

 باز را در دارد سیع صادق و دهدیم ادقص به لرزان دست  

 .گذاشته در پشت را کلید یارس اما کند

 :کوبدیم در به مشت

دست داداش زن .قفله تو کلید !لعنت   -  .زود .بیار انپ 
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 یحوله با کهحایل در و بنددیم کمرش دور راحوله بند

ون حمام از کند،یم خشک را رسش کالهش  .زندیم بپ 

خانه به که حیت   در  :گویدیم بلند رودیم آشپ  
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 مهراج؟ نرسید غذا این -

 رسک نشیمن به و داردبریم یخچال از را معدت   آب بطری

ی مهراج از اما .کشدیم  .نیست خپ 

ون  .زندیم پوزخند ندیدنش با و آیدیم بپ 

 تمدونسیم .بیاری طاقت نتونست   آخرشم !احمق ای -

تت  .ذارهنیم غپ 

 

 

 .کند قفل را در تا دودیم در سمت دست به تلفن دیبا

 :زندیم داد عرفان

 دیبا؟ شده چ   -

 از یارس بلند فریاد صدای اما بدهد، را جوابش خواهدیم

یم زده وحشت را او در به محکمش هایمشت و در پشت

 .کند

یم رد سمت عرفان و اندکرده هول نازسلت   و ت  ت  مامان

 :گویدیم تند تند دیبا .دود

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .عرفان باباته -

 .شکنمایم خدا به کن باز .مامان درو کن باز -

 .کندیم بقیه به رو عرفان

 .اتاق تو بپ   مامانو و سلت   دیبا -

؟ کار چ   خواییم -  گفت عموت زن .هانکت   باز درو کت 

 .کرده قفل روشون درو بابات

 .زندیم فریاد وقفه ت   یارس

 :زندیم داد عرفان

؟یم اینجوری چرا .باش آروم .نزن داد بابا -  کت 

؟ !مهراج - ون بیا کجات   !عوض   یپرسه بپ 

 .نیست اینجا مهراج بابا -

 کن وا .کردی قفل درو چرا نیست اگه .خوردی گوه تو -

 .بشکنم نزدم تا درو این

 اون فرستمیم رو تجنازه امشب بگو خواهرت اون به 

  .دنیا
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 از اما نازسلت   .بماند ساکت تواندنیم دیگر ت  ت  امانم

 حال در شدت به خونش قند و است رسدش .لرزدیم ترس

 .سقوط

 .دودیم سمتش دیبا

؟ - ؟ سلت   خوت 

 :گویدیم کنانپته تته سلت  

 .بکنید کار یه خدا رو تو .تو میاد االن .ترسمیم من دیبا -

 :گویدیم ت  ت  مامان

ش دیبا - ین چپ    یه اتاق تو بپ   نخورد اگر .بخوره بده شپ 

  .حلقش تو بریز زور به

 .جونمامان چشم -

دیم را نازسلت   رسد دست دیبا  .بردیم اتاق سمت و گپ 

 و آورددریم جا از را قفل هست که ترتیت   هر به صادق

 .دوندیم اول یطبقه به عجله با سه هر

  .برداشته را ساختمان تمام یارس امان  ت   فریادهای

 :توپدیم او به رو صادق
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  َمرد؟ چته .دیگه بسه !یارس -

 :زندیم ترس   گیسو

 .کنهیم سکته مادرت االن .خدا رو تو نکن یارس آقا -

  .شده مرخص امروز همی   

 :کوبدیم در به محکم را کمربند یارس

 چه نفهم دخپ   این بینیدنیم مگه باشم؟ آروم چجوری -

 خورده؟ گویه

 :کشدیم پوف    دقصا

  چرا تو .کردن اشتباه جوونن .یارس بیا کوتاه -
 

یم بچیک

؟  .کت  یم اذیت هوارت و داد این با داری رو همه بابا کت 

ه صدات .خدا به زشته  کی   یم فکر همسایه و در تو مپ 

ه چه  .خپ 

 زری به رو گرفته خون نگایه و ورشعله چشمات   با یارس

 :زندیم ترس  

 ندیدی بست   رو کورت چشم .زن توئه تقصپ   شهمه -

ت  .برسم ییک تو از حسات   یه .کنهیم غلظ چه داره دخپ 

ت جنازه کنار فرستمیم هم رو تو جنازه  .دخپ 
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 .زندیم لب کرده بغض زری

 کن تمومش خدا رو تو .کردم غلط من .کردم اشتباه من -

 .یارس

  .نگو هیچ   شو الل .شو خفه -

 .زندیم در به مشت دوباره

نداره کاری واسم شکستنش خدا به کن وا .عرفان کن وا -

 .ها

 :گویدیم سو آن از عرفان

 .ناراحته ت  ت  مامان .اینجا از بپ   رو بابا روخدا تو عمو -

 .نیست خوب حالش

 پشت از کند صحبت بلند خییل تواندنیم که ت  ت  مامان

 :گویدیم در

 بزت   داد بازم اگه خدا به .کن وا گوشتو خوب !یارس -

مو  .کنمنیم حاللت شپ 

 :کشدیم فریاد باز شده کر گوت   که یارس
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 چ   وفامیل فک به اینو؟ فهیمیم .رفت آبرومون !مامان -

 بگیم؟

ت رفته؟ آبرومون چ   واسه -  کار چ   کشته؟ آدم دخپ 

 با .هاتعربده این با برییم داری تو مارو آبروی کرده؟

 .دیگه وش ساکت .تنکره صدای اون

 در کردن باز برای زری .شودیم بلند ساختمان در صدای

 .رودیم

 .زندیم داد یارس

ه من کن وا درو مامان - م رو دخپ   که ایت   از نذار .بپ 

 .بره آبرومون بزنم داد بیشپ   هست

 اندآمده .اندایستاده شیده و توران و شکور در پشت

 .ت  ت  مامان عیادت

 .دهدیم سالم خجالت با زری

 .آبچ   سالم .شکور آقا سالم -

 .دادیم هول را در شکور
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ه چه-  رو محله کل صداتون خانوم؟ زری اینجا خپ 

 .برداشته

 .شودیم راهرو وارد جلوتر توران

 از صورتش که یارسی و در جلوی جمعیت دیدن با 

 :گویدیم کوبدیم در به کمربند و است رسخ خشم شدت

؟م داد چرا شده؟ چ   داداش- ت   پ  

 باز هایپنجره دیدن با زری و شوندیم وارد شیده و شکور

 آویزان هاپنجره از که رسهات   و رو روبه هایهمسایه

 .بنددیم فورا را در و گزدیم لب است،

ون پا خانه از که فردا از ندارد شک  جواب باید بگذارد بپ 

  .بدهد را هاهمسایه و بقال و چقال

 شکور و او .کندیم بیشپ   را اخمش شکور دیدن با یارس

 .ندارند باهم خوت   یرابطه

مدت و آیدیم بدش شدت به شکور عقاید و افکار از یارس

 .استکرده رابطه قطع او با هاست

 :گویدیم صادق به رو توران
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 بینیدنیم مگه دعواس؟ اینجا چرا داداش؟ شده چ   -

 شماها؟ چتونه نیست؟ خوب حالش مامان

  .اندازدیم رزی به رس صادق

  .نمیده گوش حرف .آبچ   کن آروم یارسو -

 شده؟ چ   مگه چرا؟ -

ی کش  .گویدنیم چپ  
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 :گویدیم شیده

؟ ایستادین اینجا چرا اصال -   دات 

 :زندیم در و رودیم در سمت
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؟ت  مامان -  .اومدیم ما کن وا درو ت 

 :شودیم بلندت  ت  مامان صدای

 !ننه جان شیده -

 جانم؟ -

 .رودیم در نزدیک توران

 خوبه؟ حالت مامانم -

یم پا به خون کنم وا درو خدا به .شخونه بپ   یارسو این -

 دیگه وقت اون میشه آلوده بچه این خون به دستش .کنه

  .بکنه برامون کاری تونهنیم هم خدا

 :گویدیم یارس به رو اخم با توران

 کرده؟ کاری یه سلت   باز نکنه شده؟ چ   داداش -

 :گویدیم شکور

 دعواس؟ جای اینجا .توران باشه کرده هم کاری اصال -

 شده؟ مرخص بیمارستان از تازه مادر وقت   اونم

 .زندیم ترس   شکور به رو یارس
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 من خصوض مسائل تو .باش ساکت خواهشا تو -

 .نکن دخالت

 خونه جلوی .خودت خونه برو خصوصیه مسئله اگه -

 کردی؟ معپ   سد وایسادی چرا مادرت

 .داردبریم خپ    شکور سمت حرف این شنیدن با یارس

 کار .ندارم اعصاب االن من شکور ببند .دهنتو ببند -

  .شکور نده دستم

 و کشدیم را او بازوی توران و کشدیم هوف   کفری شکور

 .راندیم عقب به

 یارس یگانهبچه کارهای از گیسو و شده کفری صادق

 .شودیم دیوانه دارد

 مشخص کامال .آیدیم ت  ت  مامان لرزان صدای دوباره

 :.ندارد زدن حرف نای است

ی یا  .موندن پا رس زشته .دارم مهمون من یارس -  خونه مپ 

 حرف کلوم دو بشینیم تو میای حرف بدون یا خودت

 .بزنیم حساب

 :گویدیم بلند یارس
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ون بفرست رو سلت   -   .برم تا بپ 

 مونهمه دست کار عصبانیت همه این با .یارس نمیشه -

 .میدی

 :زندیم فریاد .کوبدیم دیوار و در به را کمربند یارس

مه - م رسشو خوامیم اصال .دارم اختیارشو دخپ  پ ُ  چ   بابا .ب 

 شما؟ دارین کار

 :گویدیم زری -

 !یارس -

 :گویدیم توران

 کرده؟ کار چ   سلت   بگه من به ییک بابا -

 :گویدیم یارس

یم چرا فهمیدی حاال .سحامله من یهرزه دخپ   این -

 بکشمش؟ خوام

 .دهدیم رستکان تاسف با شکور و کشدیم پوف   شیده

 :گویدیم توران
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 شوهرش مهراج مگه کجاس؟ مشکلش .باشه خب -

 نیست؟

 حرف به اعتنات   و کوبدیم در روی کمربند دوباره یارس

 :زندیم داد نتورا ِ  حساب

ون بیا !سلت   -  رو بچه اون هم و خودت هم وگرنه بپ 

ون بیا سلت   .کشمتونیم باهم جفت    .بپ 

 با مهراج و شودیم باز ساختمان در لحظه همان در

 :زندیم فریاد گرفته صورت  

 هم بچه اون منه، زن سلت   .عمو ندارین حق   چنی    شما -

 .منه یبچه

 :کشدیم هیت   گیسو

 اومدی؟ چ   واسه .نیا نگفتم بهت مگه-

 روی محکیم سییل و دودیم مهراج سمت فرز و تند یارس

 .کاردیم اشگونه

 رفته فرو یکوچه تمام یارس فریاد صدای و است باز در

 .داردبریم را سکوت در
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 یپرسه خوردی گوه تو !جعلق یپرسه کت  یم غلط تو -

 !االغ

 .کوبدیم دیوار به ممحک را او و زندیم چنگ را اشیقه

یم دو آن سمت شکور و صادق و کشدیم جیغ گیسو

 .دوند

ه هم چشم در چشم یارس و مهراج  :گویدیم شکور .اند خپ 

 .بکش خجالت بسه یارس -

 :گویدیم ریخته صدایش در را خشم و التماس صادق

؟یم اینجوری چرا .کن ول یارس -  کن تمومش بابا کت 

  .کردی مونخسته دیگه

 :گویدیم یارس

 تنها باهم بودم نگفته من مگه نکشیدی؟ خجالت واقعا -

 هم پیش یواشیک بودم نکرده غدقن من مگه نمونید؟

 گرفتم دستتو کردی فکر .مهراج بهت دادم رو نباشید؟

 توت  یم بخواد دلت غلظ هر عقد، سفره رس نشوندم

؟  بکت 
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 :گویدیم مهراج

 سلت   به ویل .منه تقصپ   .درست کردم اشتباه من عمو-

هت   اون .باش نداشته کاری   .تقصپ 

 خوشم من دونست  یم که تو !خر یپرسه شو خفه -

 کردی؟ کارو این چرا نمیاد،

تو خواییم عمو؟ بکت   خواییم کار چ   - ؟ دخپ   خب بزت 

 ویل .بزن داری دوست چقدر هر .برن منو جاش به

  .نخوره من زن به دستت

 .آورده کم صادق

  .دهنتو ببند .مهراج شو کتسا  -

 :گویدیم بردارد یارس از چشم اینکه بدون مهراج

 قبول هم رو من پس نداری قبول روبچه اون اگه عمو -

 سفره رس بشی    گفت   من به چرا نداشت   قبول اگه .نداری

  عقد؟

 رفته؟ کجا گربه بازه،حیای دیزی در .نزن مفت حرف -
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 خواییم .دیگه کردم غلظ یه میگم دارم من آقاجان -

 .باش نداشته کاری من یبچه و سلت   به ویل .بزن بزت  

امت عمویم پدریم،  زن به نداری حق   هیچ اما واجبه، احپ 

 .بزت   آسیب من یبچه و

 :زندیم فریاد صادق

  .کن تمومش !یارس -

 و شودیم باز در بعد .آیدیم خانه داخل از جییع   صدای

 به انداخته کولش روی را نازسلت   کهحایل در عرفان

 :زندیم داد .دودیم در سمت

 .ُمرد دخپ   این کنید وا درو -
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 اما نازسلت   .کندیم مرتب را نازسلت   رس زیر بالش دیبا

 بزرگ اتاق هایتخت بیماران .است بیهوش همچنان

  اورژانس
 

 ای هستند کردن ناله حال در یا همیک

  همراهانشان
 

 رسو .زنندیم حرف بلند بلند ناپذیر خستیک

 .شده کالفه دیبا و است زیاد آمد و رفت صدای

ون مهراج و عرفان  .بیاید هوش به نازسلت   تا اندایستاده بپ 

ش پتوی زری  زیر را دستانش و کشدیم باال کیم را دخپ 

 .گذاردیم پتو

  .رسده هنوز شدستا مبچه .یارس نکنه کارت چ   بگم خدا -

 :گویدیم دیبا

؟ چه خونه از -  خپ 

م دونمیمچه -  دارن مامان و صادق گفت گیسو .دخپ 

 خوب حالش زیاد مامان گفت البته .زننیم حرف باهاش

ه کم یه بهش داده زبوت   زیر قرص یه .نیست  گفت .بهپ 

 با و کنهیم گریه رسه یه هم توران .گرفته رسدرد خودش

 .کارات از داریبرنیم دست نکش   مامانو تا که دعوا یارس
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 بیابون به بذارم رس ببندم چمدونمو خوادیم دلم خدا به

 .شدم خسته .نشی    بادیه بشم

 است گریسی    یآماده که را زری و شودیم بلند جا از دیبا

 .کشدیم آغوش در

ی  چند این تمام .ندارد مادرشوهرش به گفی    برای چپ  

ی تحقپ   و مهریت   جز سال  که ندیده پدرشوهرش از چپ  

  .بدهد زری به

 :گویدیم دم در .کندیم باز چشم نازسلت  

  .خودته تقصپ   مامان -

 :گویدیم فورا زری

 اومدی؟ هوش به یک خوبه؟ حالت شنیدی؟ حرفامونو -

  .نبودم بیهوش اصال -

 :کندیم اخم زری

؟ یعت   -  چ 

 .بود نقشه شهمه یعت   -

 :گویدیم دیبا
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 نمیشه، آروم بابا دید .جونمامان بود ت  ت   مامان قشهن -

 یه که مرییص   به بزنه خودشو نداشت دوست خودشم

 بزنه خودشو الیک گفت سلت   به بعد .بیمارستان نیاد وقت

  .مردن به

 :خنددیم نازسلت  

 !خل ُمردن؟ -

 .ُمردی گفتم شدی بیهوش همچی    خدا به واال -

 :گویدیم زری

  .جونش از ورد دیبا؟ وا -

 :زندیم لب نازسلت   به رو

 کرده؟ یخ اینقدر دستات چرا پس -

 کرده بازی فیلم دیرتر اگه خدا به .بود پایی    فشارم -

  .بودم مرده راست   راست   بودیم،

 .نشیندیم صندیل روی زری

  .کردم سکته .دخپ   نکنه تخفه خدا -

دیم را مادرش دستان و نشیندیم نازسلت    .گپ 
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نشونه خدات   زد؟ منو دمپات   با بود یک .مامان نگو الیک -

یت  .هاخوبه گپ 

  .خنددیم دیبا

 .بوسدیم را نازسلت   دستان زری

 .عزیزم سالیم که خداروشکر ویل کتک، اون حقته گرچه -

 .تو بیان بگو مهراج و عرفان به -

  .شودیم خارج اتاق از رسعت به دیبا

 را نازسلت   دست و نشسته ختت کنار مهراج بعد دقایق  

ه او به و گذاشته صورتش روی  .شده خپ 

 برم؟ قربونت خوت   -

 :گویدیم قهر حالت در نازسلت  

  !نه -

 چرا؟ -

 بری بذاری منو اومد دلت چجوری !معرفت  ت   خییل -

  دوستت؟ یخونه
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 ت  ت  مامان درضمن  .کرد ارصار خییل مامان ویل ببخش -

ه نباش   گفت  سکته ببینه خوردنمو کتک ترسیدم .بهپ 

 ویل رفتم منم .امنه ت  ت  مامان پیش جات گفتم .کنه

 خوابوند ییک  عمو رسیدم تا خایل جات .بمونم نتونستم

  .بودین خونه تو ت  ت  مامان و تو که خداروشکر .گوشم تو

 .جونت نوش -

؟ -  زبونت .گرفتیا جون خوردی قندی رسم اینجوریاس؟ ا 

 .شده وا

 .مهراج برخورد بهم خییل -

یم فقط .بمونم خواستمنیم اولم از که گفتم بهت -

 نگفتم بهت پارک تو مگه .کنم ساکت مامانمو خواستم

  .دیگه هستم یعت   هستم میگم وقت   پشتتم؟ خودم من

 از نازسلت   .شودیم ساکت مهراج پرستار ورود با

  و شودیم مرخص بیمارستان
 

 .دگردنبریم خانه به همیک

 جرات که چرا سپاردیم ت  ت  مامان دست به را او مهراج

 .بفرستد عمویش پیش را او ندارد

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 همه صبح ده ساعت راس فردا که دهدیم خپ   ت  ت  مامان

 .بشوند جمع او یخانه در
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 نه .کنید کمک جوون تا دو این به باید شماها میگم من -

 .پاشون جلو ندازینب سنگ اینکه

 .باهم نیستی    که هم غریبه .شمان هایبچه اینا بابا

 .برادرین

 :گویدیم نشسته مادرش کنار که صادق

 من پرس .مادرم عجوالنه و بود زود اولشم از ازدواج این -

  .کردیمیم گوش یارسو حرف نباید .اندازپس نه داره کار نه

 این وگرنه .ینکرد تحریک مارو شما .مامان نیاد بدتون

 .بود تا دو این شدن داربچه هم دوم حماقت .بود حماقت
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 جو و نکند بروز خشمش دارد سیع سخت   به که یارس

وع از قبل چون بماند، آرام  داده قول مادرش به جلسه رس 

 :گویدیم بماند، آرام

  اون کن ول بابا .صادق رسم تو بزن منو خریت یه حاال -

 کنیم؟ کار چ   النا بگو .عقدو سفره و روز

 بیاد؟ دنیا من یخونه تو بچه بمونن همینجوری بذاریم

  بدیم؟ چ   مردمو جواب

 .کندیم پرت هوا توی را دستش صادق

 من .نیستم مردم حرف نگران من .مردم حرف بابای گور -

 .دوتام این نگران

 پذیرات   سالن پایی    مهراج و دیبا و نازسلت   و عرفان

 شدت به و هستند هم کنار گیسو و زری .اندنشسته

پیش را یارس رفتار شودنیم اصال .شود متشنج جو نگرانند

 .کرد بیت  

 به را او قبل روز دعوای .ندارد رو به رنگ ت  ت  مامان

 کم خیال، و فکر از هم قبل شب .کرده خسته شدت

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 برود، و بگذارد زمی    روی رس اگر است نگران .خوابیده

 .کندیم مدیریت را آرام نا یهخانواد این کش چه

 به قادر هم لحظه یک حت   اما است، بزرگش پرس یارس

 خوب را کردن دعوا فقط او .نیست  خانواده از مراقبت

 .را خانواده هایمونث برای کردن قلدری و است بلد

 با .کشدیم تپ   گاهت   و گاه دردهای از اشسینه یقفسه

 ابرو به خم کندیم سیع ونگهداشته پا رس را خودش قرص

  .نکند نگران را بقیه تا نیاورد

 .کوبدیم زمی    روی آرام را عصایش

 .بزنید بیخود و تکراری حرفای نکردم جمع رو شماها -

 مشکل این واسه فکری یه زودتر خوامیم .تنگه وقت االن

 چه بود، تو تقصپ   و نبود من تقصپ   بگیم یه .بکنید

 داره؟ فایده

 :یدگو یم یارس

 نمیده قد عقلم دیگه که من .ت  ت  مامان گوشم رساپا من -

 .احمق تا دو این گندکاری   کردن جمع واسه
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 همه این که داشت   عقل اگه تو " :نالدیم دل در گیسو

 " .نداشتیم مصیبت

نیم جرات اما بزند فریاد را فکرش خواهدیم دلش گرچه

 .کند

یم حرص بشود یدهنام احمق باید مدام اینکه از هم مهراج

  .خورد

 هایدهات  بد از شده کلفت پوستش دیگر که هم نازسلت  

  .پدرش

 .گرداندبریم مجلس به را همه حواس ت  ت  مامان صدای

 اندازپس چ   هر شماهم .دارم انداز پس مقدار یه من -

 کوچیک عروش و عقد مجلس یه وسط بذارین دارین

یم براشون  هیچ کنید، اجاره تونیدنیم هم خونه .بگپ 

 اتاق یه من مال اتاق یه .بمونن من پیش بیان .نداره اشکایل

  این به خونه .جوون تا دو این برای هم
 
 خوامیم رو بزریک

ید هم رو مهراج کنم؟ چه  تا مغازه تو خودتون پیش بپ 

  .کنه پیدا کار وقت  
 
 .ننه مونهنیم همینجوری زندیک
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 و حرفا اما .میان هم خوب روزای میشن، حل مشکالت

 .موندگاره ذهنتون تو االنتون رفتارهای

ایمت   هم به  .باشی    داشته همو هوای .نکنید احپ 

 .زندگیم ت   برم راحت خیال با ُمردم وقت   الاقل بذارین

اض صدای  :گویدیم مهراج و شودیم بلند همه اعپ 

هیم دلش آدم .ت  ت  مامان نگی    اینجوری -  .گپ 

  .دیگه میگم راست -

 :کندیم یارس به رو

 .ننه باش   داشته صدر یسعه کن سیع .ایبقیه بزرگ تو -

 .کی   نیم ریست و راست کمربند و دعوا با که رو چ   همه

 .داره االغم که بزنو دست .ننه کن استفاده عقلت از

یم سیع گیسو و صادق و مادرش به رودیم غره چشم یارس

یم حسات   حرف .دندنخن ت  ت  مامان آخر یجمله به کنند

  .بس و است االغان کار پرات   جفتک .او زند

اد به خدا هم را عقل  آن از هاوقت همی    تا داده آدمپ  

 .کند استفاده
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 .زندیم لب صادق

 نداشته آنچنات   حقوق توقع ویل .ت  ت  مامان موافقم من -

یم داره هم دالر .کساده بازار اوضاع مهراج به بدین باشی   

  .باال کشه

 :گویدیم ت  ت  مامان

 و مهراج خدای .رسونه روزی خدا .پرسم نباش نگران -

  .بزرگه خییل سلت  

 :گویدیم زری

  و خونه رس برن بخوان وقت   تا میدم قول -
 
 زندیک

یه خودشون  یارس؟ آقا نهمگه .کنیم آماده رو جهپ  

 :کشدیم پوف   یارس

یم سی   خوا هم خودمون خونه البته .موافقم منم .بله -

  .بمونن تونن

 :گویدیم فورا ت  ت  مامان

 پشتمون هفت واسه بارم دو ییک همی    .ننه قربونت -

ه باشن خودم پیش .بسه   .بهپ 
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یم حس .شودیم بلند جا از کاشته، خیط حسات   که یارس

 کشیده خون و خاک به مجلس بماند بیشپ   کیم اگر کند

  .شودیم

 یای؟نم داداش .مغازه برم باید من -

 .ایستدیم هم صادق

 .بریم .میام -

 :گویدیم فورا مهراج

 اشکایل .دکپ   برمیم رو سلت   امروز من .عمو ببخشید -

 نداره؟

 :زندیم لب رسسنگی    یارس

؟ واسه دکپ   -  چ 
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 خودمون عموتزن و من .مغازه برو شما جانمامان نه -

ت شد الزم اگر .ریمبیم  .کنیمیم خپ 

  و کندیم خداحافظ   نازسلت   از ابرو و چشم با مهراج

سید نازسلت   و او از کش چرا کندیم فکر  یا موافقید نپ 

 .بودند داماد و عروس رسشان خپ   مثال نه؟

  .است زیاد هم رسش از ت  ت  مامان لطف این کرد فکر بعد

دیم تصمیم لحظه همان   از زودتر چه هر کند یکار  گپ 

  .بشوند دور خانه این
 
 دوست را عمویش نزدیک زندیک

 ".ناقابل یطبقه دو یفاصله به حت   .ندارد

 

ون که دکپ   مطب از  و رنگ به نگایه گیسو آیند،یم بپ 

 :گویدیم .کندیم نازسلت   یپریده روی

؟ نیست خوب حالت -  هنوزم روت و رنگ چرا سلت 

 زرده؟

دیم را او دست زری  :گپ 

  .رسده هنوز دستاشم -
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 :گویدیم گیسو

  .جونزری بدیم بهش جیگر سیخ دو جیگریک یه بریم -

 چطوره؟ هوم؟

 :گویدیم حالت   نازسلت  

 بذارین .میشه دیرم .عموزن دارم کالس دو ساعت من -

 .دیگه وقت یه واسه

 .زندیم ترس   مادرانه زری

این خدا به .کنیایم غش باز .مادر بری امروز خوادنیم -

  .کنمیم سکته دفعه

  .خیابان سوی آن ایکافه به کندیم اشاره گیسو

 .نیفته قندت بخور داغ شکالت و کیک یه بریم بیا الاقل -

تت میگم مهراج به شب   .بخورین جیگر بپ 

 و خیابان سوی آن به سه هر و کندیم موافقت نازسلت  

 .روندیم کافه

 رسما آن توی که دهندیم سفارش داغ شکالت و کیک

 .نشینندیم انتظار به بعد و چسبدیم خییل
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 :گویدیم گیسو

؟ چندمته هفته االن نگفت دکپ   -  سلت 

دیم گر صورتش .کشدیم خجالت نازسلت    .گپ 

ه -  .هشتمته یهفته گفت ...چپ  

 رس بر خاک "زندیم رسش توی محکم گوت   ذهنش صدای

 ".کی    هولت

سلت   اما .شده حامله او یک کند حساب هدخوایم گیسو

وع فورا ناز  .حواسش کردن پرت به کندیم رس 

چه تو بیا دیگه هفته سه گفت دکپ   -  آزمایش دفپ 

 .بنویسم

 :گویدیم زری

؟ چه -   آزمایش 

 ببینیم بدی باید حتما دوازدهم هفته گفت .غربالگری -

  .باشه نداشته مشکل بچه

 :پرسدیم زری

؟ میشه تموم یک کالست -  سلت 
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  چطور؟ .پنج -

 دنبال برین دنبالت میان مهراج با گفت زد زنگ بابات -

 .تاالر

 :گویدیم گیسو

 و عروس لباس دنبال بریم تات   سه باید هم فردا از-

 باش   داشته جون برس خودت به حسات   پس .خریدات

 بریز هم رو روز چند این اتفاقات .بدو بدو همه این واسه

 .شکمته تو که کن فکر ایبچه اون به .کن موشفرا .دور

احت و بخور خوب  واسه باش   داشته جون که .کن اسپ 

  .کار همه این

 :گویدیم زری

 .باشن داشته دیگه هفته دو برای خایل جای امیدوارم -

 .اندازدیم باال ابرو گیسو

 .باشن داشته کنسیل اینکه مگر .نکنم فکر نه -

 انجام کارو همه این هفته دو تو چجوری موندم فقط -

 .جان گیسو بدیم
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م از .کشدیم راحت   نفس سفارشات رسیدن با نازسلت    رس 

  مورد  در صحبت و
 
 .شودیم معذب سخت حاملیک

 کارهای و خرید یدرباره صحبت گرم سخت زری گیسو

 .بخوابد خواهدیم دلش او اما .هستند عروش به مربوط

 .گرفته او از زیادی انرژی یارس و است خسته

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 56_قسمت#

 

 

 برای که زمستات   .زمستان رفی    و بهار به مانده روز پنج

س از پر نازسلت    که زمستات   .بود عصت   فشار و اسپ 

 که زمستات   .خورد رقم مهراج کنار اشآینده و رسنوشت

ی و شد مادر  هایزوج که نامزدی دوران از نفهمید چپ  

  گایه و ذوق با دیگر
 
 .زنندیم حرف آن از دلزدیک
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 او برای شبش و روز که بود کشدار و طوالت   زمستات  

  .گذشت سال چندین

یم آرایش را او دارد آرایشگر و نشسته چریم صندیل روی

 .کند

 .است گوشش دم صدایش

 دارم خودم از نکت   فکر حاال .عزیزم شدی ناز خییل-

 نکنه غش نامزدت .شدی معرکه واقعا ویل .کنمایم تعریف

 روز واسه گذاشتم رو اصیل آرایش البته .خوبه واست

 کنید؟یم عقد فقط گفت   امروز .عروش

مون تاالر متاسفانه .جون مهرناز بله -  عروش .نیومد گپ 

 .نوروزه عید وسط

 اون .کنهیم بیداد شلویع   و ترافیک االن .خوبه بازم خب -

 سفیدت شال .باشه مبارکت .گرفی    عروش خوبه موقع

 وقت دیگه که بپوش هم رو سفیدت مانتوی و کن رس رو

 .رفتنه

  آرایش از و پوشدیم لباس رسعت به نازسلت  
 

 که کمرنیک

 .کندیم رضایت احساس نشانده صورتش روی مهرناز
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یم رسش روی هم را ریز اینقره هایگل با سفید چادر

ونب سالن از مهرناز دستیار اعالم با و اندازد  دیبا .رودیم پ 

 .هستند منتظرش شجاع و مهراج و عرفان و

 .شده خواستت   و برازنده سفید شلواری و کت در مهراج

 چند آن است قرار .خوشحال اما است خسته شدت به

 که زت   با ابدی پیمات   و عقد با لعنت   سال   آن و ماه

 نیست دلش توی دل .بشود تمام دارد دوستش سخت

ع شوهر بشود   .نازش و خجالت   مویدخپ 

 دور از ایبوسه دیبا و عرفان دهد،یم سالم که نازسلت  

یک گرم هم شجاع .فرستندیم برایش  .گویدیم تپ 

 گوشش نزدیک و دهدیم نازسلت   به را گلدسته مهراج

 .زندیم لب

 .خوشگیل تو اینقدر که دلم ناز مبارکه -

 .کشدیم مشام به را او خوشبوی عطر نازسلت  

  .میاد بهت خییل سفید کت .خان خوشتیپ مرش -

 :گویدیم شجاع

ای -   .شد دیر بریم !بغو بغ بسه !عاشق کفپ 
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 خوش نازسلت   با کیم دیبا و عرفان .زندیم لبخند نازسلت  

 یزده گل ماشی    سوار را نازسلت   مهراج و کنندیم بش و

  .کندیم شجاع

 :گوید یم نشیندیم فرمان پشت وقت  

؟ نیست تگشنه -  سلت 

  .روندیم زودتر دهدیم خپ   کوتاه بوف   با عرفان

 .زندیم استارت و دادیم تکان دست   مهراج

 :گویدیم نازسلت  

  بیت  یم منو وقت هر که هم تو -
 

 نیست؟ تگشنه مییک

 فکر که هم تو .باشه شگشنه مونبچه ترسمیم شهمه -

 .اندامت  

 .نمیشم زنت من اصال -

 :گویدیم خنده بی    جمهرا 

  میاد؟ دلت -

 باش   داشته دوست من از بیشپ   رو بچه این بگم بهت -

  .مهراج کندم رو تکله
 

 .نگفت   نیک
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  .رسیم تاج .کردم غلط .چشم -

 .بشه خراب جووت   اول هیکلم بشم چاق ترسمیم  -

ی بعدش .مهراج بگرده دورت نمیشه -  درست باشگاه مپ 

 نه؟ یا آره نگفت   باالخره .میشه

 تونمنیم هیچ   زنهیم شور دلم ویل .مهراج گشنمه -

 .نخوردم هیچ   تقریبا صبح از .بخورم

س این - س .طبیعیه عروش هر واسه اسپ  ساده عقد یه نپ 

؟ نه منم به خواییم نکنه .خودمونیم هم فقط .س
 

 بیک

 :کوبدیم بازویش روی مشت با نازسلت  

 چیه؟ وستتد سلیقه ببینم کن روشن ظبطو -

 است حد باالترین در صدا .کندیم روشن را پخش مهراج

  و
 

 .کندیم کر را دو هر گوش خارچ   و راک آهنیک

 .کندیم خاموش را ظبط فورا مهراج

 .شد کر گوشم اهنگات این با شجاع مخت اون تو خاک -

 !اه

 :گویدیم نازسلت  
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  .عزیزم برسیم خودمون بغوی بغ همون به بیا -

  خواندن به کندیم وعرس   مهراج
 

 .عاشقانه آهنیک

 

 

 قراری ت   بگو نگامو کن بغل عزیزم

  با باز کن نگام حایل چه عایل چه

  نگامو کن بغل عزیزم داری که حایل

  حایل چه عایل چه قراری ت   بگو

 داری که حایل با باز کن نگام

 

  نفس نفس نفس
 
 برام شدی زندیک

 بخوام نفس ازت آخرش تا میخوام

 زدم بهم همه با دیدمت وقت   از

 زدم حدسشو که عاشق   قدر همون
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 که نباشه نمیشه تو چپ   بارون تو

 که نباشه نمیتونه تو ِ   عطر دستام رو

 عشقه نوازش برام تو نگاه

 عشقه بشه چ   هر من برای تو با

 

 

 کوچک منقل با گیسو و زری رسند،یم محرص   به وقت  

  هاینقل و اسپند
 

یم استقبالشان به بقیه کنار در رنیک

 ها،آن عقد اندک هایمهمان غمگی    عضو تنها .آیند

 اش رفته دست از عشق عزادار هم هنوز که است شیده

 نفرین را دو آن قبل شب از چقدر او داندنیم کش .است

 و کرده رخنه قلبش در سیاه دیوی چون حسادت .کرده

 .نشوند خوشبخت هرگز دو آن دارد آرزو

یک و خنده یانم در داماد و عروس یم محرص   وارد تپ 

 .شوند

 شده، پهن محرص   کوچک سالن در که عقدی یسفره

 نشینندیم اینقره یآینه روی روبه .است نوازچشم و زیبا
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یم ست،دلواپش در غرق که نازسلت   برخالف مهراج و

 .کندیم پرات   مزه گوشش کنار شجاع و خندد

وع عقد مراسم تا منتظرند همه  .شود رس 

 هر سالمت از نشان هاآزمایش .رفته پیش خوب چپ    همه

 و است محرص   منش   دست کنار هاشناسنامه .دارد دو

یت   ظرف  .است عقد از بعد پذیرات   برای آماده شپ 

 برای شیده امتناع از بعد توران و دیبا با و دارد ذوق مهرسا

 .سابندیم قند و اندایستاده رسشان باالی ها،جوان همرایه

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 57_قسمت#

 

 

 از برداریفیلم برای کرده آماده را همراهش تلفن گیسو

ندیم فیلم هم شجاع و عرفان .عقد   .گپ 
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وع گیسو تلفن  دیدن با گیسو .خوردن زنگ به کندیم رس 

وع خواهدیم عاقد .دهدیم تماس رد ناشناس یشماره  رس 

  .کند

وع عاقد و شوندیم ساکت همه آیه خواندن به کندیم رس 

 .دائم عقد مخصوص های

 و بنددیم نقش صفحه روی دوباره ناشناس یشماره

 .کندیم پرت گیسو سمت را بقیه حواس

 صدای باز کشدنیم طویل و دهدیم تماس رد باز گیسو

 .پیچدیم هاآیه و عاقد صدای میان در گیسو تلفن زنگ

 :گوید یم ایستاده کنارش که زری

ه بدی جواب کنم فکر نجو  گیسو -  .بهپ 

 .شناسمنیم آخه -

 .خواهر داره باهات واجب کار ییک شاید -

 سالن از و کندیم قطع را ارتباط و کشدیم پوف   گیسو

ون عقد  .رودیم بپ 

 :گویدیم و ایستدیم خیابان به رو پنجره نزدیک
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 بله؟ -

 :آیدیم خط سوی آن از زت   صدای -

؟ پرتوی مهراج مادر شما .سالم -  هستی  

 شما؟ .هستم خودم -

 عقد نباید دوتا اون بدون اینو فقط .کیم من نیست مهم-

 .کی   

 .شودیم نگراندل گیسو

؟ یک شما اصال ؟!چ   -  هستی  

 شکم تو یبچه .نیست مهم من رسم و اسم که گفتم -

  .داره مشکل عروست

یم را توران صدای .شودیم حبس گیسو یسینه در نفس

 "بچینه گل رفته وسعر  ":شنود

  پرت و چرت چرا -
 

؟ یک تو میگم بهت خانوم؟ مییک   هست 

 زن ییک تو مشنگ، آدم   همه اون بی    کردم فکر ببی   -

 چه هر .زدم زنگ بهت همی    واسه .هست   ایمنطق  

  .بخوره هم به باید عقد این زودتر
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  .میدی من تحویل وری دری مشت یه فقط داری ببی    -

س آزمایشگاه بزن زنگ کت  نیم باور اگه -  تو یبچه .بپ 

 حالیته؟ .داره مشکل نازسلت   شکم

 ".بیاره گالب رفته عروس "

 :زندیم لب عجز با گیسو

 آخه؟ مشکیل چه ...چه-

 .کرده قطع را تلفن خط سوی آن زن   اما

ون عرفان  :آیدیم بپ 

 نمیاین؟ چرا !عمو زن -

  .دهدیم فشار مشتش توی را تلفن گیسو

 .میام النا -

ه آخه -  ...رو لفظ   زیر میگن ...چپ  

  .میام دیگه دقیقه یه .ببخشید وای ...اومدم اومدم -

د تماس باید  .گویدیم دروغ زنآن بفهمد باید .بگپ 
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 برای را نازسلت   خودش .دارد را آزمایشگاه یشماره

 .برده آزمایش

 باز هم هنوز آزمایشگاه و است بعدازظهر چهار ساعت

 .است

 :گویدیم فورا گیسو شود،یم وصل که تماس

 رو تو .داشتم سوال یه .هستم پرتوی من ببخشید خانوم -

 .بدین جواب خدا

؟ در -  مورد 

 .غربالگری آزمایش جواب-

 .خانوم تونمنیم که تلفت   -

  من .بیام حضوری تونمنیم .هستم محرص   تو من خانوم -

  .حیاتیه واقعا قضیه .مادرشوهرشم

 ...شماره باید شما کنم؟ کمکتون جوریچ من -

 من ینوه بگی    بهم فقط .کنمیم التماس ازتون خانوم -

ان براتون خدا به .همی    .نه یا داره مشکل  .کنمیم جپ 

 :گویدیم که شده کمکش به راض   زن چطور داندنیم
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 ...اسمش .لحظه یه -

 .پرتوی نازسلت   -

 .آیدیم صادق بار این و افتدیم وقفه لحظه چند

؟ گیسو -  .دیگه بیا زدنه؟ تلفن وقت االن کجات 

 خط پشت از زن بدهد، جواب صادق به آیدیم تا گیسو

 :گویدیم

  .داره مشکل جنی    ...متاسفانه بله -

 :دهدیم قورت ترس با را دهانش آب گیسو

 مشکیل؟ چه -

 !داون سندرم -

  .زندیم ترس   باز صادق .کندیم قطع لرزان دست   با را تلفن

 نه؟ یا میای .منتظرند همه !گیسو -

 دارند، پیچیدن هم به قصد که زانوات   با

 .چرخدیم سمتش رسها تمام و شودیم عقد سالن وارد
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یم حسات   دستانش .آوردیم در ایجعبه کیفش توی از

 .لرزند

 دست به را دستبند خواهدیم و ایستدیم مهراج نزدیک

 :گویدیم گرانن مهراج .بیاندازد نازسلت  

 لرزن؟یم دستات چرا شده؟ چ   مامان-

 :گویدیم حواست   گیسو

 هان؟ -

 اما آوردیم جلو را دستش .است متعجب هم نازسلت  

 خوردیم رُس  دستبند .ببندد را دستبند قفل تواندنیم گیسو

 .دارند گیسو به چشم همه .افتدیم زمی    روی و

 .داردبریم زمی    روی از را دستبند و شودیم خم مهراج

 .جانمامان بندمیم من -

قل داغ آب یحوضچه مثل اما دلش .ایستدیم کنار گیسو

  .ریزدیم حلقش توی اسید کش گوت   .جوشدیم قل

 که همی    و خواندیم را خطبه سوم بار برای بلند عاقد

 :زندیم فریاد گیسو بگوید، را بله خواهدیم نازسلت  
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 !نه -

 

  حسودند_رشه_این_مردم#

 58_قسمت#

 

 

 :پردیم جا از مهراج

 !مامان -

دیم در همهمه اندشوکه که کوچیک جمعیت بی     هر و گپ 

ی کس  .گویدیم چپ  

  کارهای جزو دادزدن که یارس
 

 روزها،آن شده اشهمیشیک

 :گویدیم

 نه؟ چ   یعت   !داداشزن -

 :گویدیم نگران زری

؟یم اینجوری چرا جون گیسو -  کت 
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 دلم اینقدر که همینه همینه،" :زندیم زار دل در ازنسلت  

   سیاه   بخت این .دیگه زدیم شور
 " .منه کوفت 

  .کوبدیم زمی    روی را عصایش ت  ت  مامان

 !ساکت -

 :گویدیم ت  ت  مامان .شوندیم ساکت همه

ید دهن به زبون - ه چه ببینم بگپ   اینجا؟ خپ 

  چرا گیسو؟
 

 شده؟ چ   نه؟ مییک

ی یک .نه گفته ناگهان چرا داندنیم هم ودشخ گیسو  چپ  

  .نه بگوید کرد مجبور را او

ا و شما به باید من .جانمامان - ی یه بزرگپ   لطفا .بگم چپ  

ون بیاین  بیاید لحظه یه جون زری صادق، آقا آقایارس، .بپ 

ون  .دارم کارتون بپ 

  .ببخشید خدا رو تو آقا حاج

 دادن تکان به صلهحو ت   هم است متعجب هم که عاقد

 .کندیم اکتفا رس

 .دودیم جلو مهراج
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  .خب بگو ما به اول شده؟ چ  مامان -

 .تو برگردیم ما تا بمونید جا همی    .پرسم نمیشه -

 اتاق از گیسو اتفاق به ت  ت  مامان و زری و صادق و یارس

ون  وا صندیل روی مهراج و بنددیم را در گیسو .روندیم بپ 

 .رودیم

 :گویدیم نازسلت   به رو ادیب

؟ سلت   -  خوت 

دیم را دستش مهراج  :گپ 

ی -   .نباش نگران .جانسلت   نیست چپ  

 لب به زوریک لبخندی و دهدیم قورت را بغضش نازسلت  

 ندارد، رو به رنگ دلواپش از خودش که مهراچ   .نشاندیم

 .دهدیم دلداری را او دارد

یم عقد تو میان االن .نیستم نگران .مهراج خوبم من -

ه میشه تموم کنیم  من .کاغذ رو بره مونده بله یه فقط .مپ 

  .بله گفتم تو به پیشا وقت خییل که

 .کشدیم بلندی نفس مهراج
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 .کرد اینجوری مامان چرا دونمنیم -

 :گویدیم شجاع

 ویل بود؟ یک دونمنیم .مهراج زد زنگ خاله به یه ییک -

 .هخودش رس زیر زنمیم حدس

 .کندیم نچ   مهراج

 :گویدیم دیبا گوشنزدیک عرفان

 رس اصال ازدواج این کنم فکر .ندارم خوت   حس من دیبا -

ه  .نگپ 

 :کندیم ریزی اخم دیبا

 سکته داره همینجوریشم خواهرت .عرفان نکنه خدا وای -

 آره بگه چه عموزن .سحامله سلت   ضمن در .زنهیم رو

  .کی    ازدواج همبا باید دوتا این نه، چه

ه خواهرش به سینه به دست و کشدیم اه عرفان یم خپ 

 .شود

 .کنه قبول رو حرفت لعنت   حس این کاش -

 ...عرفان نباش سیاه سقه حاال خب -
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ون، از یارس فریاد   صدای با  سمت به عرفان و مهراج بپ 

 .دوندیم در

ر صورت به زده وحشت و کندیم باز را در مهراج
ُ
 گرفته گ

 .کندیم نگاه یارس رسخ و

  دروغ داری ...دروغه -
 

 این خواییم .داداش زن مییک

ه، وصلت  میدی؟ ما تحویل پرت و چرت رسنگپ 

ون اتاق از هم بقیه  که زری دیدن با نازسلت   .آیندیم بپ 

 .رودیم سمتش به کندیم گریه و نشسته صندیل روی

؟یم گریه چرا شده؟ چ   مامان؟ -  کت 

چشمان به را خیسش نگاه عجز با و کندیم بلند رس زری

ش ناامید ِ    .دوزدیم دخپ 

 !سلت   -

 :گویدیم مهراج

 .خدا به ُمردم بابا .بگی    منم به خدا رو تو شده؟ چ   آخه -

 :گویدیم گیسو
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 وصلت این بخوام نباید چرا .یارس آقا نمیگم دروغ من -

ه؟ رس  رباو  ...داره مشکل بچه گفت زد زنگ ییک ویل بگپ 

 که .بشه راحت خیالم فقط تا آزمایشگاه زدم زنگ .نکردم

 ...گفی   

 .چرخاندیم نازسلت   مات چشمان به را نگاهش

 :کشدیم فریاد مهراج

؟ گفی    مامان -  چ 

 .داره داون سندرم جنی    ...گفی    که -

  .زندیم زل گیسو دهان به ایمجسمه چون نازسلت  

 !نه وای ...نه مریضه؟ من یبچه ...من یبچه -

 .زندیم زمی    روی را عصایش ت  ت  مامان

 میدن؟ جواب اصال تلفت   مگه .ننه شده اشتباه شاید -

  .بدن جواب گفتم .کردم التماسشون من -

 :گویدیم صادق

 گیسو؟ زد زنگ بهت که بود یک آدم اون -
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 خوب رو ما ویل .نداد جواب پرسیدم چ   هر .دونمنیم -

  .شناختیم

 سمت دیبا و عرفان .چرخدیم خودش دور فهکال مهراج

 .روندیم زری و نازسلت  

دیم را خواهرش دست عرفان .کندیم بغل را زری دیبا  گپ 

 .کند درست قند آب لیوان یک خواهدیم مهرسا از و

، مپ    روی قندان   از قند چند لرزان دستات   با مهرسا  منش 

 یک او به خواهدیم منش   از و ریزدیم آب لیوان یک توی

 .بدهد قاشق

 :گویدیم مهراج

 .ببینم رو آزمایش برگه خودم باید .نمیشه باورم من -

 عقد نباید چ   واسه ...راسته کنیم فرض اصال ...اصال

  مامان؟ کنیم

 :گویدیم گیسو

 اصال ببینیم باید .دکپ   پیش بریم اول باید .پرسم نمیشه -

 .شده اینجوری چرا

 :گویدیم دیبا
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 ندادین؟ ژنتیک آزمایش چرا .مهراج آقا فامیلید تا ود شما -

 :نالدیم نازسلت  

ا چ   هر .دیبا دادیم -  نیومدن چرا .دادیم انجام گفی    دکپ 

 داریم؟ مشکل ما بگن

 باید .میگه راست عموزن ویل .ندارین مشکل اصال شاید -

 بفهمیم هم بعد .نه یا داره صحت قضیه اصال ببینیم اول

  .داره لمشک بچه چرا

 :گویدیم یارس

یم جا همی    ما .آزمایشگاه برید عرفان با االن همی    -

 این تو .خواینیم آزمایش جواب االن چرا اصال .مونیم

 کردین؟یم غلظ چه روزه چند

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 59_قسمت#
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 :گویدیم زری

 بعد .نکردیم وقت هیچکدوم .رسمون بود ریخته کار کیل -

 میاد؟ در اینجوری آزمایش جواب دونستیمیم چه هم

 :گویدیم صادق

  .بدین خپ   ما به جاهمون از و برید شما جان دیبا -

 :گویدیم مهراج .کنندیم قبول عرفان و دیبا

 .میام منم -

 :گویدیم صادق

 .نیست خوب حالش .سلت   پیش بمون -

 شجاع و ایستدیم شجاع کنار و گویدیم چشیم مهراج

و   .دادنش دلداری به کندیم عرس 

 تلفن دقایق   از بعد باالخره و گذرندیم کندی به لحظات

 .خوردیم زنگ گیسو

ه گیسو به همه یم هم هنوز گیسو دستان .شوندیم خپ 

 .لرزد

 .فهمیدم ...باشه ...خب؟ ...آهان ...بله -
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 :گویدیم طاقتت   مهراج

 گفت؟ چ   مامان -

 گفی    .داره مشکل نی   ج .گفی    که همونه جواب گفت -

ید تررسی    ع چه هر  .پزشکش پیش بپ 

به با   کند،یم وارد نازسلت   به گیسو هایحرف که ایرص 

  .رودیم حال از و افتدیم صندیل روی

 

 و است اورژانس تخت روی باز کندیم باز که چشم

  .سوزدیم انژیوکت سوزن خاطر به دستش پوست

 .نداایستاده رسش باالی زری و دیبا

 :گویدیم زری

م؟ شدی بیدار -  دخپ 

 :کندیم نوازش را دستش دیبا

 خواهری؟ خوبه حالت -

 .آنجاست چرا آیدیم یادش فورا نازسلت  

 شد؟ تموم چ   همه -
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 :کشدیم آه زری

 .دکپ   بریم شد قرار .آره که فعال -

 :گویدیم دیبا

ت زدم زنگ من -  گوش   به .نبود کش که مطب .دکپ 

 رفته کرده تعطیل ساله آخر گفت زدم زنگ خودشم

 .مسافرت

 :دهدیم تکان رس نازسلت  

 من !مامان وای کنم؟ صپ   عید وره اون تا باید من یعت   -

 .تونمنیم

ا یهمه .نباش نگران -  شاید اصال .سفر نرفی    که دکپ 

  .بده آزمایش برو باز صبح فردا .شده اشتباه

 :گویدیم دیبا

ایدک االن جانمامان -  .کردن تعطیل همه متخصص پ 

 .بنویسه دکپ   باید .نمیشه که همینجوری آزمایشگاه بعدم

؟ یعت   خب -  وال و هول تو باید عید وره اون تا چ 

 بمونیم؟
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 .کنندیم سکوت اتاق به توران و گیسو ورود با

 .نازسلت   صورت رسو روی کشدیم دست توران

 نداری؟ که رسدرد جان؟ عمه خوت   -

 :گویدیم و ترکدیم بغضش

 بدبختم؟ من چقدر بیت  یم  خدا؟ رو تو بیت  یم عمه -

  .شده اشتبایه حتما .عمه نگو اینجوری -

 :گویدیم زری

 کنیم کار چ   .نیست که خودشم دکپ   االن بدبخت   -

 آخه؟

 :گویدیم گیسو

 سال تا .کنمیم پیدا خوب دکپ   یه شده جور هر من -

 .مونهمه میشیم پپ   دیگه

 :گویدیم توران

م ساله چند من -  دوست   خانوم .خوب دکپ   یه پیش مپ 

 آزمایش یه بتونه باشه شاید .بزنم زنگ یه بذار .شکوره

 .بنویسه
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 امید نا هایحرف فقط روز آن است قرار گوت   دیبا

 :گویدیم فورا بزند کننده

 بده آزمایش بخواد هم صبح فردا حت   جونعمه آخه -

  .نمیشه آماده االن جوابش

 چرا؟ وا -

 .میشه انجام مخصوص آزمایشگاه یه تو غربالگری چون  -

 جواب زمان هم بعد .ندارن رو امکاناتش آزمایشگایه هر

 که من .نمیشه اصال که االن .کشهیم طول روز چند دیه

  .خودش دکپ   پیش بریم عید از بعد تا کنید صپ   میگم

 :گویدیم گیسو

ر بریم میگه توران هک هم دکپ   این پیش حاال -  نداره رص 

  نیست؟ بهپ   بکنیم اون با مشورت   یه الاقل .که

 :گویدیم توران

 .مطبش میاد ببینم شنبه واسه س،جمعه که فردا -
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 این زودتر کندیم دعا نازسلت   و کنندیم موافقت همه

 .بشود تمام زهر از ترتلخ و بیخود روزهای

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 60_قسمت#

 

 

 شدت به مادرش از مهراج .است ریخته هم به چپ    همه

 دست به دست همه کندیم حس دیگر حاال .است دلگپ  

 به عشق این تا .باشد نداشته را نازسلت   او تا اندداده هم

 شودنیم که حالش ستخاض جوریک .برود قهقرا

  و خشم .کرد بیانش
 
س و رسخوردیک  دست از حس و اسپ 

یم نه .کندیم احساس قلبش در را ارزش اب چپ    یک دادن

  .بریزد اشک نه بکشد فریاد تواند

 بدشانس همهاین نازسلت   و او باید چرا داندنیم فقط

 چنی    باید دو آن پرس و دخپ   همه این بی    چرا .باشند

 .بگذرانند را روزگاری

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 دو آن خاطر برای فقط دکپ   .نیست هیچکس مطب توی

ایم و  .آمده مطبش به است قائل تورانعمه برای که احپ 

ون دکپ   خانم اتاق از منش    .آیدیم بپ 

 :گویدیم توران به رو

  .داخل بفرمایید -

دبریم توران  کندیم اشاره مهراج و نازسلت   به و خپ  

 .شوند داخل همراهش

  پنجاه یآستانه در زت   مناف   دکپ  
 
 موهات   با ستسالیک

 پهن لبخندی سه آن سالم با .معمویل صورت   و شده رنگ

 .نشیندیم باریکش هایلب روی

 و یکدیگر احوال زن دو و دهدیم دست توران با

 .پرسندیم گرم را شوهرهایشان

 بیای و بزت   سال آخر روزای از کردم مجبورت ببخش -

 .جون منصوره مطب

  شده؟ چ   حاال .بخواه جون فقط شما .جون توران نگو -
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 جواب متاسفانه .عزیزم دمتتخ گفتم که تلفن پشت -

 مشکل بچه اینکه مثل و اومده برادرم دخپ   غربالگری

  .داره

 .ببینم بده -

 داده روز آن تا که آزمایشات   تمام که ایپوشه نازسلت  

 .گذاردیم دکپ   مپ    روی

 .زند یم گرم لبخندی او به مناف   دکپ  

   نبینم -
 .خوشگله خانوم ها ناراحت 

  .نشیندیم جایش رس نازسلت  

 .دکپ   خانوم ممنون -

 را چپ    همه و گذاردیم صورتش روی کوچک عینیک مناف  

سلت   از سوال چند بعد .گذراندیم نظر از دقت با و خوب

 .پرسدیم مهراج و ناز

 .نیست نازسلت   و مهراج دل توی دل

 و بوده معتپ   آزمایشگاه توی که هم هاآزمایش این خب، -

 .ناقصه شما ژنتیک آزمایش .داره کلمش جنی    متاسفانه
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 رو تکمییل هایآزمایش مشاور اون چرا کنمیم تعجب

  .ننوشته براتون

 :گویدیم مهراج

؟ چه -  آزمایش 

  .نمیده نشون رو مشکیل هیچ شما هایآزمایش ببینید -

 رو کنید ازدواج هم با تونیدیم تا دو شما اصال اینکه اما

عمو شما .دونیمنیم  جنی    اینکه و هستید عموپرس  دخپ 

 ممکنه علت تا هزار .طبیعیه شده نقیص چنی    دچار

  .باشه داشته

 هات  بیماری به مربوط هایآزمایش معموال ازدواج از قبل

، هایبیماری مثل  ...و تاالسیم سیفلیس، ایدز، مقاربت 

 بیماری آمار ایران در که جات   اون از .شهیم انجام

وفورز آزمایش تحت معموال زوجی    باالست تاالسیم  الکپ 

نیم قرار هموگلوبی     تاالسیم هاآن هردوی مبادا تا گپ 

  شونجنی    ممکنه صورت این در که  باشن داشته مینور

 هم ژنتیک هایبررش انجام .بشه ماژور تاالسیم به مبتال

 
 

 بیماری شوهر یا زن خانواده در آیا اینکه به داره بستیک
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 شده مشخص بیماری آن ژن اآی و داشته وجود خاض

 .خپ   یا است

 :گویدیم مهراج

ایط -  موقت ازدواج از بعد که بود جوری ما ازدواج رس 

 مادربزرگم بیماری خاطر به هم اون هاآزمایش واسه رفتیم

  اشتباه .افتاد عقب کال
 
 و دکپ   خانوم شدیم مرتکب بزریک

 .بود نامزدم شدن باردار اون

 رو اشتباه این تاوان خانواده دو ره باید حاال .دیگه بله -

  .بدن

 :گویدیم نازسلت  

؟ خانوم کنیم کار چ   حاال -  دکپ 

 .شودیم جابهحا اشصندیل روی کیم دکپ  

 و شما ازدواج ممکنه .بدین آزمایش دوتا باید اینکه اول -

 
 
 اصال ممکنه .کنه بروز مشکل همی    هم باز بعدی حاملیک

 .کنید ازدواج باهم نشه

یچ  افتادن مثل .ریزدیم فرو نازسلت   و مهراج دل در پ  

 زیر عاشق گنجشک دو رس روی دیوار باالی از گلدات  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم یکدیگر نوک به نوک عاشقانه و اندنشسته دیوار

 .نابودگر همانقدر هوا،ت   همانطور .سایند

 .کشدیم آیه نازسلت  

 مشکل یه اما .نیست قطیع .احتماالته اینا .نباشید نگران -

 با میشه گایه داره مشکل جنی    اگر .وقته داریم االن که

 در .نیست قطیع هم اون که کرد برطرف رو مشکل دارو

 نباید جنی    سن البته و .بشه سقط باید جنی    اینصورت

 داده سقط یاجازه باال بره سنش اگر که .باشه زیاد

  .نمیشه

 از دبع جوابش ویل .نویسمیم رو مربوط هایآزمایش من

 هم تخصیص خییل آزمایش یه .میشه آماده تعطیالت

 مونهیمکه .بشه انجام جنی    آب  کیسه از باید که هست

 رفع مشکل دارو با بفهمیم خوایمیم .تعطیالت از بعد

  .بودین اومده زودتر کاش .بشه سقط جنی    باید یا میشه

 با و گذاردیم لرزانش زانوهای روی را دستش مهراج

 :نالدیم دل در .دهدیم فشار را اش شات  پی دستانش

 "!کردما خریت   چه خدایا"
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 خودکاری و کندیم نگاه دکپ   دستان به سکوت در نازسلت  

  .چرخدیم نسخه روی که

 :گویدیم

 اشتباه آزمایش و باشه سالم جنینم ممکنه دکپ   خانوم-

 باشه؟ شده

 :دهدیم تکان رس مناف   دکپ  

؟ ویپرت نازسلت   تو مگه -  نیست 

 .هستم -

 نیست؟ معتپ   آزمایشگاه این مگه -

 .هست -

 اونم داری دوست اگر ویل .درصده یک احتمالش پس -

 .بنویسم

 

  حسودند_شهر_این_مردم# .

 60_قسمت_ادامه#
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 

 

 .دکپ   خانوم بنویسید -

 میلیون چند هم جاش همی    تا .هازیاد خییل خرجشون -

 میشه مشخص تمنوش که آزمایش   تو بعدشم .پولشه

 .نباش نگران .نه یا داره مشکل جنی   

 :گویدیم مهراج به رو نازسلت  

 !مهراج -

 .دهدیم تکان رس مهراج

 کارش دکپ   خانوم بذار .سلت   کرده هنگ مخم که من -

  .بکنه رو

 هات  صورت و متشنج اعصات   با شودیم تمام که کارشان

 .گردندبریم خانه به آویزان
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 برگردد خانه به یارس وقت   تا و رودیم اتاقش به نازسلت  

 .نگونش اقبال و بخت برای ریزدیم اشک

 موقعشت   آمدن به داشت تازه تازه که جنینش برای

 .کردیم عادت

 به مهراج که جنینش برای خواندنش الالت   شب هر برای

ده او  .دهد انجامش شب هر نرود یادش بود سپ 

 .بزت   خوب خوب فایحر  باهاش شب هر نره یادت "

 مونبچه بذار .شاد و خوشگل شعرای .بخون الالت   براش

ه دلش تنگ و تاریک جای اون تو  ".سلت   نگپ 

 

 هایحرف توران زبان از وقت   و بود او از بدتر حالش زری

 در پشت تا نازسلت   کردن آرام برای بود شنیده را دکپ  

 .بگذارد نهایشت بود خواسته او از نازسلت   اما .بود آمده

 پر روزهای به تبديل باشد، شادی روز بود قرار که روزی

  .بود شده ناامیدی و یأس از

 که شکمش روی دست و نشسته اتاقش کنج در هاساعت

 .است کشیده است صاف و تخت هنوز
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 آورده، رسدی خودش با که یارسی و آیدیم که در صدای

 .شده شب فهمدیم تازه

 .پردیم جا از یارس صدای نشنید با بعد دقایق  

؟ - ؟ گوری کدوم سلت  ون بیا یاال هست   ...بپ 

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 61_قسمت#

 

 

یم هوار و داد داشت نیامده پدرش که بود شده چه باز

ون اتاق از و کندیم پاک را هایشاشک زد؟  .رودیم بپ 

یم اشک دارد باز کنارش زری و  نشسته مبیل روی یارس

 .ریزد

 .نیستند خوت   ینشانه یارس هایسگرمه و زری هایاشک

ی دیگر گرچه  ناامید هایفحر از ترکننده ناراحت چپ  

 .باشد افتاده اتفاق توانستنیم مناف   دکپ   یکننده
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 شده؟ چ   .سالم -

 :گویدیم عصبانیت با یارس

 میگه؟ چ   مامانت -

 .نشیندیم دو آن از دورتر مبیل روی

 گفته؟ چ   .دونمنیم -

ه خواست  یم همینو شد؟ خوب - ه یدخپ   احمق؟ رس   خپ 

 پدر که شکمت تو بچه یه با بکت   غلظ چه خواییم حاال

 .شوهرت بشه بتونه نیست معلوم و نداره

 .چرخاندیم زری سمت را نگاهش

 راسته بفهمیم ذاشت  یم الاقل .مامان بهش گفت   زود چه -

 .نه یا

 .زندیم داد باز یارس

؟ خواییم غلظ چه تو االن احمق آخه -  فقط اگر بکت 

،نیم نه حامد به و داشت   عقل ذره یه  همه این االن گفت 

 بیشعور؟ اون، بود چش آخه .نداشتیم آبروت  ت   و فالکت

 .کندیم مشت را دستش نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 رو مرد اون من بابا؟ کش  یم پیش رو گذشته چرا -

  .نداشتم دوست

 االن تا نکشتمت روز همون منه تقصپ   .منه تقصپ   -

 .نشیم خوار اینجوری

 !بابا -

 رست رو مو بزت   حرف دیگه بار یه خدا به .شو ساکت -

 .مونهنیم

 :گویدیم زری

 .نیست خوب حالش بچه این .بسه یارس -

 نبایدم کرده درست که وضعیت   این با االن .جهنم به -

 خواب صبح تا شب خوبیم؟ ما مگه .باشه خوب حالش

م هم روزا .خیال و فکر از ندارم ی با مغازه مپ   دعوام مشپ 

  آدم عی    چرا آخه .میشه
 
  تو؟ کت  نیم زندیک

 نه داری، حامدو نه .دادی دست از رو دوشون هر حاال

 ایآینده و داری منگل بچه یه فقط .خرو کره یپرسه این

 ازدواج مهراج با نتوت   اگر کردی فکر هیچ .شد خراب که

 بهش اومد واست خواستگاری هر باید میشه؟ چ   کت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 
 

 آخه .زاییدم شکمم یه داشتم بچه نکردم شوهر من بیک

  بگه؟ چ   تو به آدم

 .منگل نگو بهش خواهشا بابا -

 .اندازدیم وسط را خودش باز زری

 جلو جلو تو .ندادن آزمایش که هنوز .کن تمومش یارس -

 ُبری؟یم دوزییم داری

 .کوبدیم مپ    روی محکم مشت با یارس

 کن قبول .نبودی خوت   مادر کن قبول .کن بس تو -

تو  .نکردی تربیت درست دخپ 

 مثل است، شده طاق مشکل همه آن از طاقتش که زری

 .بردیم باال را صدایش یارس

ت گذاشتم؟ کم چ   مگه؟ کردم کار چ   -  چشه؟ دخپ 

ی نزاکت و ادب از چشه؟ نجیبه؟ نا س؟هرزه  کم چپ  

ت؟ داره کم چ   داره؟   دخپ 

 او با فریاد با دارد که زری از مانده واج و هاج که یارس

 .شودیم بلند جا از زری .زندیم حرف
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 ایبچه این حال رعایت ذره یه .یارس زت  یم داد شهمه -

  .تو و من دست   امانته اون .بکن رو شکمش تو که

ییک خواهدیم باز یارس  سمت به فورا زری که بگوید چپ  

قدم سمت آن به یارس و کندیم قفل را در .رودیم اتاقش

 .کوبدیم در به مشت چند .داردیم بر بلند های

؟یم داد من رس باشه آخرت دفعه -  فهمیدی؟ زت 

 :آیدیم اتاق از زری صدای

م خودم درد به بذار برو .بذار تنهام .دیگه بسه -  .بمپ 

 کم درد   .مسئولیت   ت   درد   .توئه درد   آره .خودت درد   -

  .تبچه واسه گذاشی   

دعوا این تمام باعث   را خودش .شودیم بلند جا از نازسلت  

 .ندارد غذا به مییل اما است اشگرسنه .داندیم ها

 .کندیم کج پا اتاقش سمت

 فضای در هنوز مادرش و پدر فریاد و بحث و جر صدای

 .پیچدیم خانه خایل و رسد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 ساعت یک .رودیم حمام به و کندیم قفل را اتاقش در

یم شکمش زیر درد وقت   .ایستدیم گرم آب دوش زیر تمام

ون و پوشدیم حوله پیچد  خشک یحوصله .آیدیم بپ 

 .ندارد را موهایش کردن

 از پیایم هیچ .اندازدیم نگایه تلفنش به و پوشدیم لباس

 .آمده رس اشصبوری دیگر هم او حت   .نیامده مهراج

دیم لشد  گشتند،بریم خانه به مطب از وقت   عرص .گپ 

.نبود گرم رفتارش .نزد حرف او با هم کلمه یک حت   مهراج

 اشدلداری و کند درک را او نداشت انتظار هیچکس از 

یک مشکیل چنی    آمدن پیش برای که او از اما بدهد؛  رس 

 دلگرم یکلمه چند شده حت   داشت انتظار بود، جرم

  .بشنود کننده

 .بود نداده هم خایل و خشک پیامیک حت   عرص از اما

ه سقف به و کشدیم دراز تخت روی  بلند با .شودیم خپ 

 طرف از پیام اما .کندیم ذوق تلفنش صدای شدن

 .کندیم باز را پیام شود،یم کور که شوقش .دیباست

 ".دارم کارت .سلت   اینجا بیا فردا "
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 "داری؟ کارم چ   ده؟ش چ   ":کندیم تایپ حایلت   با

 ".باهات دارم مهیم کار ":رسدیم جواب

 ".میام اونجا از .آزمایشگاه برم باید صبح "

 ".میای ناهار بگو مامان به باشه "

  شدت از .کندیم پرت مپ    روی را تلفن
 

 ضعف گرسنیک

ون اتاق از خواهدنیم دلش اما دارد  با خواهدنیم .برود بپ 

 .بشود رو در رو یارس

 .کشدیم شکمش روی ودست خزدیم پتو زیر 

 یه فردا میدم قول .بیا راه باهام و شو ساکت امشبو یه -

  .بخورم خوب چپ   

   از
 

 با شبنیمه .رودیم حال از ضعف و زیاد خستیک

 .سوزدیم گلویش .شودیم بیدار خواب از شدید رسدردی

خانه به تارییک توی باف   غذای از خواهدیم و رودیم آشپ  

 غذا اصال افتدیم یادش که بخورد قبل شب یدهمان

 .نداشتند
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 
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 کندیم سپ   را خودش آب لیوان یک و کوچک موز یک با

 .گرددبریم اتاقش به و

 داغ کیم رسش و سوزدیم گلویش شودیم بیدار که صبح

  .است

یم درد بدنش و است رسخ چشمانش .ایستدیم آینه جلوی

 ".کندیم زمزمه لب زیر .گذاردیم شکمش روی دست .کند

 ".رسماخوردم بدجور کنم فکر .بچه شدیم بدبخت

 .شودیم اتاق وارد زری .چرخاندیم رس در به تقه دو با

 .رسخ چشمانش و است گرفته همچنان صورتش

ی - ؟ حارص   سلت 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ .مامان سالم -  خوت 

ون را مپ  ش کشوی  زری   .شدکیم بپ 

چه -  کو؟ تدفپ 

 .رودیم او سمت نازسلت  

 .ببی    منو مامان؟ -

چه زری   .یابدنیم را دفپ 

؟ تو ایشلخته اینقدر چرا این؟ کجاس -  نظم چرا سلت 

 نداری؟

دیم را بازویش نازسلت    .گپ 

  مامان؟ -

وع زری  تخت روی را او نازسلت   .کردن گریه به کندیم رس 

 .کندیم بغل را او و نشاندیم

 شده؟ چ   -

 .میشم روات   دارم خدا به .بابات منو کرد خسته -

  همیشه مگه .مامان کن ولش -
 

  اخالقشه؟ نمییک
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 گفت؟یم چ   بهم دیشب دوت  یم .سلت   دیگه آوردم کم -

 گفت؟یم چ   -

 .زندیم چنگ مپ    روی از را آن نازسلت   تلفن، صدای با

؟ سالم ":داده پیام مهراج  .بریم بیا زودتر .یینمپا من خوت 

" 

 :گویدیم زری به رو و دهدیم را جوابش مخترص

 .مامان بگو -

 :شودیم بلند جا از زری

  .دیره شو حارص   پاشو .نیست مهم .کن ولش هیچ   -

 نمیای؟ تو -

 پیش برم باید بعدشم .نیست خوب زیاد حالم بیام؟ -

  .نداره حالش .ت  ت  مامان

 .باشه -

سلت   .کشدیم خمیازه تند تند و نشسته ماشی    توی مهراج

 .زندیم استارت بیندیم که را ناز

 .آیدیم نظر به دمغ و پریده رنگش نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 مجبور اما .آیدنیم خوشش اوضاع این از هیچ مهراج

  .کند صبوری است

 .شودنیم بدل و رد شانبی    دیگری حرف سالم جز به

 که آورده کم جمهرا  کندیم فکر و است حساس نازسلت  

یم نهیب خودش به هم باز اما .است رسد او با همه این

 است بهپ   آیدیم فشار همه به که اوضاع این در زند

 .نباشد خودخواه

 اوج در هاخیابان و است ماه اسفند هشتم و بیست

  .نباشد تعطیل آزمایشگاه کندیم خدا خدا .شلویع  

 ناگهان .دانشده متوقف طوالت   و عظیم ترافییک پشت

   به محکم عقب از اتومبییل
به مهراج ماشی     .زندیم رص 

 دست اما شودیم پرت جلو به نبسته کمربند که نازسلت  

 اتفاف   گذاردنیم و نشیندیم اشسینه روی موقع به مهراج

 .بیفتد برایش

وع مهراج  نگاه عقب به آینه از و هوار و داد به کندیم رس 

 .کندیم

 .یابو ببی    جلوتو ؟کوری مگه اوی -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 همی    و کندیم پرت هوا در را دستش خایط یراننده

 فورا .بیاید جوش به خونش مهراج شودیم باعث حرکت

 کوتاه خواهدیم او از که را نازسلت   صدای و شودیم پیاده

 .شنودنیم  بیاید

 ...نرو .بشی    .خوبم من خدا رو تو مهراج !مهراج -

یم کاری کتک به کارشان راننده ردم و مهراج ثانیه چند در

ه صحنهآن به ناباوری با نازسلت   .کشد  جرات و شده خپ 

 و بریده را امانش گلودرد .بشود پیاده ماشی    از کندنیم

  .شودیم آتش کوران دارد تنش کندیم حس

  .رسدیم نظر به آشنا برایش صحنه آن چقدر

 چند هر .است یارس دعواهای شبیه درست دعواها این

  .شودیم درگپ   کش با یارس بار یک وقت

ی وقت    وحشت هاوقت اینجور بود، سال و سن کم دخپ 

  بکشد؟ را شخص آن بزند بابایش نکند شد یم زده

 و دهدیم تکان رس .شودیم جمع چشمش یگوشه اشک

 باورم اینجوریه؟ هم مهراج !نه خدایا ":نالدیم دل در

 ".نمیشه
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 که آستیت    با مهراج .شودیم تمام ادعو  مردم وساطت با

 گردنش پوست روی مرد ناخن جای و شده پاره اشدکمه

 .نشیندیم فرمان پشت انداخته خط

وع برسند وقت   تا و زندیم استارت اه و بد به کندیم رس   بپ 

ی هاوقت اینجور که مادرش مثل نازسلت   .گفی    نیم چپ  

 به وقت   .کندیم سکوت بشود، آرام یارس تا گوید

 دلم ":گویدیم ذهنش توی صدای رسند،یم آزمایشگاه

 سلت   بش   مامانت مثل هم تو نکنه که سوزهیم واست

 بده فحش یه آقا که وقتا اینجور کت   سکوت یه .خانوم

 ".مردم به

 .است موافق ذهنش صدای با باراین و

 به .لرزدیم دستانش هنوز او و شوندیم آزمایشگاه وارد

 شدت به باشد، ناشتا باید اینکه و غذا ردننخو  خاطر

 دارد مدام که هم تبش .رودیم گیج رسش و دارد ضعف

 .رودیم باال

یخون اتاق وارد زود خییل و است خلوت آزمایشگاه یم گپ 

 .شوند
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 که را کش .بزند باال را آستینش گویدیم او به جوان زن

 .کندیم اخم بنددیم بازویش دور

 داری؟ تب خانوم؟ یع  دا اینقدر چرا -

یخون اینکه ترس از نازسلت   یم دارد، منافات او تب با گپ 

 :گوید

 .پوشیدم لباس عالمه یه که اینه واسه نه -

یم رسنگ و پنبه کردن آماده مشغول و دهدیم تکان رس زن

  .شود

یم زن .چرخدیم رسش دور دارد دنیا کندیم حس نازسلت  

 در نازسلت   ناگهان که زندب پوستش روی را پنبه خواهد

 .رودیم هوش از او آغوش
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 حالت این با کمه؟ عقلت اینقدر چرا تو دخپ   آخه -

 رست زمی    بیفت   یهو نگفت   بدی؟ خون رفت   پاشدی

؟ بخوره  بیاد؟ تبچه رس بالت   یا جات 

 .دهدیم تکیه بالش به رس نازسلت  

 .ترکهیم داره رسم .یباد نزن غر -

 رسماخوردی چرا .بیابون به بذاریم رس باید تو دست از -

 حاال؟

 قبلشم .نبود کشیدن سشوار حس حموم رفتم دیشب -

 مامان .هم به ریخت اعصابمو کرد، پا به قشقرف   یه بابا

ی نه بودم خورده شام نه .اتاقش تو رفت کرد قهر هم  .چپ  

 زری مامان عجیبه ویل .بابات این دست از !خدا وای -

 .کردنیم کارا این از وقتهیچ .کرده قهر

  .گشنمه چقدر .اصال کرد کپ بابا خود آره -

   دیبا
 .گذاردیم جلویش را گرم شپ   و کیک سیت 
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 شبیه بچه اون کنه خدا .بشه آماده سوپم تا بخور اینو -

ون باشه زده هاشدنده .نشه آفریقات   هایبچه  !اوووف .بپ 

م سوزن جای اینقدر چرا .تو زت  یم غر امروز درچق - ُ  رس 

 .بدم تکون دستمو تونمنیم سوزه؟یم

 .خدا به تو ایدیوونه کردن؟یم پیدا رگتو مگه  .خانوم بله -

 .عید از بعد واسه افتاد آزمایش دیبا؟ کنم کار چ   حاال -

ل تو کردم گپ   خر عی    .موقع اون تا میشه دیر خییل   .گ 

ون سنگی    را شنفس دیبا  .دهدیم بپ 

 نمیشه دیگه بشه بزرگ بچه .توئه بیخود شانس اینم -

 تا مریضو بچه یه خواییم چجوری بعد .کرد سقطش

 .سخته خییل دوش؟ به بکش   عمر آخر

 .نداره مشکل شاید معلوم؟ کجا از -

 مثل ویل .نه یا گفته بهت زری مامان دونمنیم ببی    -

 .بوده اینجوری بچه یه بابات یخانواده تو قبال اینکه

؟ - ؟ راست !وای !چ 
 

 بهمون؟ نگفی    حاال تا چرا مییک
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 گیسو عموزن به داشت شنیدم ت  ت  مامان از اتفاف   منم -

 .گفت یم

 گفت؟یم چ   -

 .بود مریض شبچه داشت داداش   یه آقاجون گفتیم -

 من چراشو حاال .ُمرد گرفت عفونت .نکرد عمر خییل ویل

 .نفهمیدم

 ای؟مرییص   چه -

 سلت   و مهراج بچه مثل گفتیم که شنیدم فقط .نگفت -

 .بود

 رو ذارنیم عیب دارن نشده هیچ   هنوز !ببینا حاال !وا -

  .مبچه

 .باشه مریض واقعا جنینت که زیاده احتمالش میگم دارم -

 که کن آماده رو خودت .نشه خوب دارو با مثال یا

 .نکت   غش باز فهمیدی

 !سیاه سقه .موت  یم شمر مثل که هم تو -

 .زندیم چشمک دیبا
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 .ببی    .نپوشیدما قرمز .نارنجیه که لباسم کو؟ -

 .کندیم نگاهش چپ چپ نازسلت  

 خوابیدی؟ نمک آب تو دیشب .ایمزهت   خییل -

 تبچه ایشاال .بزرگه خدامون نباش نگران .کردم شوچ   -

  .سالمه

؟ بهم خواست  یم چ   حاال -
 

 منو کردم ارصار هراجم به بیک

 خوادنیم دلم اصال که بابا کارای خاطر به ییک .اینجا بیاره

  خواییم چ   بودم کنجکاو هم ییک .اونجا بذارم پامو
 

 .بیک

 این آخرش میده، حرص منو که اینقدری بابا این ترسمیم

 .بشه منگل باشه، سالم اگرم بچه

 .میام االن کن صپ   .مهم چپ    یه -

ون اتاق از دیبا  روی را آن .گرددیم بر پاکت   با و رودیم بپ 

یم است شپ   و کیک خوردن مشغول که نازسلت   پای

 .گذارد

 چیه؟ این -

 .کن بازش -
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یم پایش روی که پاسپورتش .کندیم باز را پاکت نازسلت  

 .کندیم خایل را پاکت محتویات یبقیه افتد

 ...این -

  .خانوم اومده ویزات .بله -

 نوشدارو حاال؟ خورهیم دردم چه به دیگه؟ االن .پوف -

 سهراب؟ مرگ از بعد

  آسونه؟ مجرد دخپ   یه واسه گرفی    ویزا کردی فکر -

 اون از حیف .دستم رسیده ویزا سال یک تقریبا از بعد -

  .کردم خرج که پویل همه

  .سلت   کشتمت .هامیدی منو پول -

 .خسیس میدم پس بهت کار رس برم وقت   -

ی تو داشت ذوق چقدر مانیسا طفلک -   .پیشش مپ 

  این از رفتمیم داشتم که خودم طفلک -
 
 کوفت   زندیک

 مخالفت همچنان حامد اون با بابا اگر فقط .بشم راحت

 .کردیم
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 که شمبچه .دیگه رسیدی عشقت به تو؟ برای شد بد -

 .شکمت تو نشسته محکم و قرص

 .کنهنیم که کارا چه رسنوشت بازی ببی   

 از و بری ایران از خواست  یم پیش ماه چند همی    تا که تو

، فرار بابات دست  به امیدی نا اوج تو طالت   لحظه یه کت 

  .رسیدی مهراج

 .ریزدیم پاکت توی را مدارک نازسلت  

 .شودیم خوردن مشغول دوباره

 :گویدیم دیبا

نیم نبود، نامزدت مهراج و بودی مجرد اگر هنوزم البته -

 .سلت   بری تونست  

 چرا؟ !وا -

 .نداری باباتو نامهرضایت .ناقصه مدرک یه هنوز چون -

 .کردم خرج پول همه اون بیخودی چرا کنمیم فکر دارم -

 بدون بتوت   کنه کاری نتونست جوری هیچ گفت وکیلت -

  .بری بابات رضایت
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 دست از که اونقدر .رفتمیم قاچاف   میشد اگر کن باور -

 .بودم شده عاض بابا

 که جا یه کن قایم مدارکو گفت عرفان .کن ولش حاال -

 .جاهمی    بذار خواییم .نبینه بابات

  .باشه خودم پیش نه -

 سوپ پاش   کنم صدات ظهر تا بخواب حاال خب خیله -

  .اینجا میاد بعدازظهر گفت زری مامان .بخور

ون اتاق از که دیبا  اب .رودیم پتو زیر نازسلت   رود،یم بپ 

 دستش به زودتر لعنت   ویزای این اگر کندیم فکر خودش

 مانیسا کنار داشت حاال بود، کامل مدارکش و بود رسیده

 .گذراندیم را غصه و گریه و جوش و حرص بدون روزهای

   توی که افسوس صد اما
 
 و جایش رس   چپ    هیچ او زندیک

 .افتادنیم اتفاق موقعش به

 .کردنش فرار حت   شدنش، مادر ازدواجش،
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یم روحت   و رسد هاپرتوی یخانه در بهار زیبای روزهای

 بهار بانوی گوت   اما گذشته، فروردین از روز پنج .گذرد

 یخانه از که نیست شت   .نکرده گذر خانه این از از هرگز

 هر و روز هر یارس .نشود بلند بحث و جر صدای یارس

مایه را جنینش .داندیم اوضاع این مقرص را نازسلت   شب

ش حایم دارد سیع زری ميان این و داندیم بدبخت   ی  دخپ 

 .باشد

 اول روز .شود آفتات   عمویش جلوی ندارد جرات مهراج

 آوردن جا به برای خواهرش و صادق گیسو، با عیدنوروز

 رسد مهراج با یارس .رفتند دیدنشان به رسومات و رسم

س مدام نازسلت   و کرد رفتار  دعوا باز نکند داشت اسپ 

 .آوردیم در پا از را او داشت هانکند این .بشود

ایم ت   و مشاجره منتظر مدام باید اینکه از بود خسته  احپ 

 آب تنش گوشت و برود تحلیل روانش و اعصاب .بماند
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 و مادرش و او سمت بکشد کمربند یارس نکند که بشود

  .مهراج حت  

 نسبت بدتری حس شده، بیدار خواب از که صبح امروز

دلشوره این و زندیم شور دلش باز .دارد قبل روزهای به

 .هستند بدی اتفاقات درآمدپیش همیشه هایش

 آسمان از جدید بالی یک است قرار امروز ندارد شک

 .بشود نازل برایش

 کندیم درازی دست اتاقش داخل به پنجره از آفتاب نور

 .بدزدد را اتاق رسمای زا کیم شاید

 و اوست دلتنگ   .است مهراج .خوردیم زنگ تلفنش

 با سپ   دل یک و ببیندش خوب روز چند این در نتوانسته

 .گذاردیم گوشش روی را تلفن .بزند حرف او

 .مهراج سالم -

رگه هیچ .است قبل روزهای مثل مهراج یخسته صدای

 .نیست آن در شادی از ای

 بیداری؟ .ماهت روی به سالم -

 .شدم بیدار تازه .آره -
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ون؟ بریم امروز میگم -   .ندیدمت بس از پوسید دلم بپ 

 .نشیندیم تخت وسط

  راست -
 

  مهراج؟ مییک

 گردش؟ یا ندیدنت کدومش؟ -

 :زندیم لب هوا ت   نازسلت  

 .هردو -

؟ نشده تنگ برات دلم کت  یم فکر چرا -  سلت 

 بریم امروز دارم دوست جدی ویل .کن ولش هیچ   -

ون  .خونه برگردیم شب آخر تا بپ 

 :کشدیم آه مهراج

 .اعصاب جنگ یه شدیم خسته .خدا به آره -

 دعواس؟ هم شما خونه تو مگه -

 .مامان و من داریم بحث بخواد دلت تا ویل .نه که دعوا -

 میگه .زنهیم غر من جون به مامان پایی    میاد عمو صدای

  .گرفتنت زن این با رست اون تو خاک
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 :گویدیم مهراج کند،یم سکوت که نازسلت  

ی یه پاشو .خودت تو بری باز خوادنیم حاال -  بخور چپ  

 س؟خونه عمو .پایی    بیا دیگه ساعت یه

  .آره -

 دونمیم چه یا ت  ت  مامان دیدن میای بگو نذاشت اگه -

ی   .عرفان خونه مپ 

 .فعال .باشه -

 

ی به کندیم سیع   نگفته مهراج به اینکه به .نکند فکر چپ  

 با اوایل آن مثل روزها این چرا که است ناراحت دستش از

  .نیست همراه و همدل او

 از هم هنوز .کشدیم شانه را بلندش گیسوان تند تند

 
 
 به رو و رنگ هم هنوز و مانده تنش در رسماخوردیک

 برای دلش و خوردنیم غذا خوب هم هنوز .ندارد صورت

 توان که شده نصیبش مادری که سوزدیم ایچارهبی جنی   

 .ندارد را او از مراقبت
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خانه توی زری یم مپ    روی را صبحانه بساط دارد آشپ  

 .چیند

 .خپ   به صبح .مامان سالم -

 .گذاردیم مپ    روی را چای هایلیوان زری

م سالم - یه؟ .رسیدی خودت به چه .دخپ   خپ 

ون برم مهراج با خوامیم -  .بپ 

 کجا؟ -

ون بریم باید شده جور هر امروز .دونمنیم -   .بپ 
 
 افرسدیک

  .خدا به گرفتم

  بابات جلو حاال -
 

 و جنگ یحوصله اصال خدا به .هانیک

 .شام بیان بقیه و صادق عمو قراره راست   .ندارم دعواشو

  .برگردی زود باید پس

یه؟ -  خپ 

 بدتر داره یه وضعیت این .بذاریم جلسه خوایمیم آره -

 .میشه
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 شده؟ چ   باز مامان؟ چیه منظورت -

  .بگم بهت تا بخور رو تصبحونه -

 .شودیم وارد یارس که کند ارصار باز خواهدیم نازسلت  

 .دهدیم پاسخ رسدتر یارس و دهندیم سالمش رسد دو هر 

 زیر گایه از هر یارس .شودیم رصف سکوت در صبحانه

 .دهدیم انتک رس و کندیم نگاه او به چشیم

 به که یارس و کندیم جمع را صبحانه بساط نازسلت  

 .اتاقش به برود گویدیم زری به رود،یم حمام

 :گویدیم او به رو و کندیم قفل را در

 رس کردیم نگاه منو یه چرا بابا .شده چ   بگو مامان -

 داد؟یم تکون

 .نشیندیم تخت روی زری

 .نکت   دبیدا و داد بده قول فقط .بشی    -

 .نشیندیم کنارش نازسلت  

 .درنیاد حرصم نمیدم قول ویل .بگو -
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ه میگه زده زنگ دیشب عموتزن -  چه هر بچه این بهپ 

 .بشه سقط زودتر

 :گویدیم اخم با زده وحشت نازسلت  

؟ -  کنم؟ سقطش !چ 

 که ما .میگه راست دیدم ویل برخورد، بهم خییل اولش -

 بچه این بذاریم نباید داشتیم، رو ایتجربه همچی    قبال

  .کرد کاری نشه دیگه که بشه بزرگ اونقدری

؟ چ   هست معلوم هیچ !مامان -
 

 مییک

 شخانواده .داشت ذهت   معلول پرسعموی یه بابات -

 .موقع اون کشیدن مصیبت خییل

؟ چ   فهیمیم واقعا تو .مامان نمیشه باورم -
 

 ما مییک

 تکلیفش بشه تموم عید نبذاری بابا .نیستیم مطمی    هنوزم

 همچی    اومده عمو زن یهوت   چرا اصال .میشه مشخص

ی  میگه؟ چپ  

 .کن فکر کم یه !من یبیچاره دخپ   .من یساده دخپ   -

 .گفته چرا ببی   

 .بگو بهم دوت  یم که تو .احمق من ساده، من -
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 و دارن پرس یه .بش   عروسشون تو خواننیم که معلومه -

 .براش آرزو تا هزار

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

  65_قسمت_ادامه#

 

 

 

 چرا؟ آخه ...آخه !خوان؟نیم -

م نداره چرا -  سالم هاینوه که خوانیم عروش اونا .دخپ 

س تو اینکه نه .بیاره براشون  که باشن وال و هول و اسپ 

 .نشه اویل مثل هم دویم

 حرفا؟ این چ   یعت   ...یعت   -

مستقیم دیشب عموتزن -  این کال خوانیم گفت غپ 

 همینو میان دارن فقط امشبم .بزنن هم به رو وصلت
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 باهم تا دو شما بشه اصال دارن شک بگن خوانیم .بگن

 .کنید ازدواج

 .زندیم نیش نازسلت   چشمان یگوشه اشک

 دونه؟یم هم مهراج ...مهراج -

م دونم نیم -  مهراج به اینکه بدون گیسو نکنم فکر .دخپ 

ی ه تصمییم همچی    بخواد شهبا گفته چپ     .بگپ 

ون بریم گفت زد زنگ که بود همی    واسه پس ...پس -  .بپ 

ی هیچ روزه چند   راست ...نبود ازش خپ 
 

 من ...مامان مییک

 .امساده و احمق خییل

  رس از آیه زری
 
 .زندیم بغل را او .کشدیم بیچاریک

م - م برات بمپ   .نکن گریه اونجوری بگردم دورت .دخپ 

  .ندارن رو تلیاقت

  .زندیم زار خفه صدات   با مادرش آغوش در نازسلت  

 آخر تا گفت بهم .داشت دوستم خییل مهراج مامان ویل -

 من از غپ   خوادنیم دلش گفت بهم .بمونیم هم کنار عمر

  .بشه زنش کش
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 برو باهاش امروز .سلت   نزن زار اینقدر و باال بگپ   رستو -

ون  .براشون کیم تو کی    فکر که ننک رفتار جوری یه .بپ 

  .عروسشون میش   ساده خییل هم تو که

 برایش مهراج .را هاحرف این کندنیم هضم اما نازسلت  

 همی    به تواندنیم .دارد ارزش هاحرف این از بیشپ   خییل

 
 
 کشیده، سخت   همه آن خاطرش به که مردی از سادیک

   .بکشد دست

 

 خانه از برادرش یخانه به رفی    یبهانه به بعد ساعت  

ون  زده تکیه او انتظار به خیابان انتهای مهراج .زندیم بپ 

 .رودیم او سمت به لرزان هات  قدم با نازسلت   .ماشی    به

 بفهمد و نیاورد رویش به .بماند دار خود کندیم سیع

  .چیست قصدش مهراج

 موهایش .نرسیده خودش به گذشته خالف بر مهراج

 گود چشمانش زیر .شده بلند هایشریش و است ژولیده

 او به قبل مثل دیگر حت   بیندیم که را نازسلت   .افتاده

 .زندنیم لبخند
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 .شکندیم تغیپ   همه این از نازسلت   دل

 صندیل روی نازسلت   و دهدیم پاسخ را سالمش مهراج

دیم جای جلو  به رو جات   و روندیم چیتگر دریاچه به .گپ 

 دریاچه لرزان امواج سمت از خنیک باد .نندنشییم دریاچه

ه مردیم به نازسلت   .وزدیم صورتشان به  گوت   که شده خپ 

  .ندارند ایدغدغه هیچ

 هم هایشغصه که .بود بچه دخپ   هنوز کاش کندیم آرزو

یم کندیم فکر که خوب اما .بودند خودش،کوچک مثل

ی وقت   حت   بیند نیم رسیا بود که هم سال و سن کم دخپ 

 .برود پایی    گلویش از خوش آب گذاشت

 روی آفتاب نور رقص تماشای به اندنشسته سکوت در

یم بیشپ   لعنت   سکوت این از نازسلت   اما .دریاچه امواج

 مرگ از برایش جدات   و مهراج دادن دست از هراس .ترسد

 .است ترسخت

ه  :زندیم لب .اش خسته اما جذاب نیمرخ به شودیم خپ 

 هراج؟م -

 .کندیم نگاه او به مهراج
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 جونم؟ -

؟ هیچ   چرا -
 

ون اومدیم نمییک  مردم؟ به بزت   زل بپ 

 .سلت   خورده اعصابم -

ی -   شده؟ چپ  

ی دیگه مگه - ؟ بشه قراره هم چپ    تا کاف   حد به سلت 

  .رفتیم فرو مشکل تو خرخره

 .کندنیم رو و دارد خپ   هم شاید یا .داندنیم پس

ون زدیم که االح .کن ولش - ای از بیا بپ   حرف خوب چپ  

 .بزنیم

؟ از مثال -   چ 

 هر از .بردنیم جات   به راه فکرش و کندیم فکر نازسلت  

 .هایشانبدبخت   به رسندیم آخرش بزنند حرف چه

 :گویدیم مهراج

 مهمونیم؟ خونتون شام امشب داری خپ   -

 ...دوت  یم پس -

 رو؟ چ   -
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 .داری خپ   هم شبقیه از داری،پس خپ   مهموت   از اگه -

 .شودیم کنجکاو مهراج

 .دیگه مهمونیه یه مگه؟ داره بقیه -

 .کندیم شک نازسلت  

ی یه سلت   -  آره؟ .شده چپ  

 نداری؟ خپ   تو یعت   -

  .شده پس -

 نه؟ یا آره -

  .شما یخونه بیایم قراره شام دونمیم فقط من -

 .دوت  نیم پس -

  اگر .نپیچش .روزا این شدم تحمل کم من ببی    -

ی  .مطلب اصل رس برو راست دوت  یم چپ  

 بسازن، رو بچه این کار قراره که بدوت   ...بدوت   شایدم -

 کار در ازدواچ   که .خوریمنیم هم درد به تو و من که

 .نیست
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 دو بی    نشسته هایسگرمه و شده گرد چشمات   با مهراج

 .پردیم جا از ابرویش

؟ چ   تو -  !سقط؟ !گفت 

ی عموزن چرا کنمیم تعجب -  .نگفته بهت چپ  

 دو آن به نفر چند زمان هم و رودیم باال مهراج صدای

 .کنندیم نگاه

 گفته؟ چ   مامانم شده؟ چ   ببینم بزن حرف درست -

 .کندیم نگاه اطراف به نازسلت  

؟یم داد چرا .بشی    بگپ   -  .زشته زت 

 .چرخدیم خودش دور کفری مهراج

ون جیب از را شتلفن یم را مادرش یشماره  و کشدیم بپ 

د  یم پر هایشگوش توی که گیسو گفی    الو صدای .گپ 

 :زندیم داد شود،

؟نیم ...کردی کار چ   تو .میگه چ   سلت   مامان؟ -  دوت 

 به ....بگو میگم بهت ...آره ...شنیدم؟ من چیه حرفا این

 ...؟گرفتی    تصمیم  من یبچه واسه نشستی    حق   چه
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 ...نیست حالیم حرفا این من ...کن گوش شما نه

 دو آن به نگاهشان که مردیم دیدن از گزدیم لب نازسلت  

 .شودیم بیشپ   و بیشپ   مدام

 یمسخره ما مگه ...خوامنیم ...بشه خب ...گفته؟ یک -

 !الو ...الو ...مامان زت  یم زور حرف داری شماییم؟

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 66_تقسم#

 

 

 

 

 آن و سو این به را چادرش باد .شودیم بلند جا از نازسلت  

 .کشدیم سو

؟یم داد چرا .باش آروم مهراج -  زت 
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 همی    میگن .شی    جدا باید میگه باشم؟ آروم چجوری -

نت قراره فردا یت بیمارستان بپ    .کی    بسپ 

 .رودیم وا نازسلت  

؟ -  فردا؟ !چ 

  .بدکو یم اشپیشات   توی مهراج

  .خدا میشم دیوونه دارم -

 مهراج؟ -

 مگه .بزنن بچه این به دست ذارمنیم من .خونه بریم بیا -

 به .آقا خوامنیم بدم؟ امضا نباید من مگه اصال الکیه؟

 چه؟ کش

 :نالدیم نازسلت  

  ...تو یعت   -

؟ تو -  چ 

ون بیام گفت   بهم همی    واسه و داری خپ   کردم فکر -  .بپ 

 .شودیم خوردل مهراج

 کردی؟ فکرات   چه دیگه .خانومسلت   نکنه درد دستت -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .خونه نریم -

 این چ   یعت   .بزنم حرف مامانم با برم باید من .نمیشه -

 .حرفا

؟ باشه راست حرفاشون اگه -  چ 

دیم را دستش نازسلت   .کندیم نگاه او به ناباور مهراج  و گپ 

 .نشاندیم نیمکت روی را او

؟ باشیم باهم تو و من نشه واقعا اگه .هراجم ببی    -   چ 

  .داشی    مریض بچه یه باباهامون عموی شنیدم

 گفته؟ یک -

؟نیم تو .دوننیم همه -  دوت 

  چه؟ ما به .باشن داشته اصال -

 میگم؟ چ   شدی متوجه اصال !مهراج-

 اینجا تونمنیم هم ثانیه یک حت   دیگه خونه بریم پاشو-

  .بشینم

 دعوا؟ بری خواییم -
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 شو مسخره .بیفت راه پاشو .دعوا برم خوامیم آره -

  .اینا میارن در بامبویل یه روز هر .درآوردن

 کیم دلش اما .شودیم بلند جا از .بیندنیم ایچاره نازسلت  

 هم هنوز .دارد دوستش هم هنوز مهراج که شودیم قرص

 .کرده اشتباه شاید .بجنگد او برای تواندیم

 

  حسودند_شهر_این_دممر #

 67_قسمت#

 

 

 خسته و کرده رایه پیش دقیقه چند همی    را هایشمهمان

ی .کندیم ساعت به نگایه .است  عرص پنج ساعت به چپ  

احت خواهدیم و آیدیم خوابش .نمانده مهمان .کند اسپ 

 .گرفته انرژی او از حسات   نوروز هایبازی

ینبیش به دوم یطبقه از مگو بگو صدای اما  ممکن حد پ 

 .آیدیم
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یم باز کیم را در و رودیم خروچ   در سمت سالنه سالنه

 .پیچدیم ساختمان تمام در مهراج صدای .کند

 را کلمات تمام تواندنیم و است سنگی    هایشگوش

  .بشنود

 لباش چوب از بافت شایل مغموم صورت   با و کندیم نچ  

 در پشت از را یدکل .اندازدیم هایششانه دور و داردبریم

 .برسد دوم یطبقه به تا کشدیم طول کیم و داردیم بر

 .کندیم باز برایش را در آلود اشک صورت   با مهرسا

 !ت  ت  مامان -

؟یم گریه چرا ننه؟ شده چ   -  کت 

 .رودیم کنار مهرسا

 .ت  ت  مامان شده دیوونه داداش -

دیم قاب را آلودشاشک صورت در جلوی ت  ت  مامان   گپ 

دیم را هایشگونه خیش   و  .گپ 

س -  .بزنه داد بلده فقط عموش عی    .دیگه مهراجه .نپ 

 .بنددیم را در مهرسا
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 .کی   یم دعوا دارن صبح از .مهراجه اتاق   تو مامان -

م خودم من .ننه درست رس برو باشه -  .مپ 

 :گویدیم لب زیر مهرسا

 باز هم خونهکتاب .شه تموم زودتر لعنت   عید این کاش-

 .اونجا برم الاقل نیست

 .دهدیم او به را کلید ت  ت  مامان

 جمع خوری؟ یم غصه اونجوری مردم من مگه .بگپ   بیا -

ه رو هم خورایک .بخون درس پایی    برو کن  بخور .مپ  

 .نیفته قندت

 .بوسدیم را او دست خوشحایل با مهرسا

 .جونم ننه بگردم دورت -

ی صادق از .رودیم اتاق سمت زنان عصا ت  ت  مامان  خپ 

 .خلوت جات   به کرده فرار آراَمش اخالق آن با البد .نیست

 :آیدیم مهراج فریاد صدای .کوبددریم به عصا با

 .یاهلل .کارت رد برو مهرسا -

 :گویدیم بلند ت  ت  مامان
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 .مهراج درو این کن باز -

 :گویدیم خجالت با گیسو و شودیم باز در

 .تو بفرمایید ببخشید -

ر و درهم ای قیافه با مهراج و شودیم وارد ت  ت  مامان
ُ
 گ

 .است دار خش و گرفته صدایش .کندیم سالم گرفته

 نکرده رو و داشت   بلندی صدای عجب .سالم علیک -

 بش   مون کوچه رس فروش پرتقال گمونم .مهراج آقا بودی

  .بلنده صدات که بس .باش   نداشته بلندگو به نیاز

 .ریزدیم هم به را موهایش کالفه مهراج

 .که آدم واسه ذارننیم اعصاب آخه -

 .نشیندیم تخت روی ت  ت  مامان

 پریشونه؟ اینقدر چرا بچه این گیسو؟ شده چ   -

 .دهدیم تکان رس گیسو

  .ت  ت  مامان شده دیوونه -

 .زندیم ترس   مهراج
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نیم من بگم؟ زبوت   چه به بابا شما؟ یا شدم دیوونه من -

 بکشید؟ شماها رو مبچه خوام

 .کندیم اخم ت  ت  مامان

 ببینم .کن بزرگش برو .تو مال .حاال نزن داد باشه، خب -

 عمل تا حرف از .مهراج بتوت   اگه خدا به اصال؟ توت  یم

  .راهه خییل

 ...ببی    !ت  ت  مامان -

 یبچه یه بچه این .جمع حواس یپرسه ببی    تو نه -

 مشکل بچه اون .نیست خواهرت و خودت ثلم معمویل

 بهش دیگه مشکل یه مدام یعت   دارمشکل یبچه یه .داره

 با اصال تو .میشن بیشپ   مشکالت یه .کنهیم اضافه

؟ سلت   زدی؟ رسوکله عمرت تو هابچه اینجور  اونم چ 

 کنه؟ بزرگش تونهیم خواد؟یم رو بچه تو مثل

 .کنم بزرگش نمیگم که من -

 دردت؟ چیه پس -

 سلت   با تو خوایمنیم اصال میگه مامان که اینه من درد -

 .کت   ازدواج
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 .داره حق .دیگه میگه راست خب -

 کند، حمایت او از ت  ت  مامان داشت انتظار که مهراج

 :گویدیم مأیوسانه

ی؟یم اینارو طرف هم تو .نمیشه باورم -  گپ 

م -   مهراج؟ نگپ 

 معلوم اصال که هنوز .نشده ثابت هیچ   که هنوز -

 .داره مشکل من یبچه نیست

م بود؟ چ   آزمایش اون پس -  آزمایش باز یه رفتی    که گپ 

 .شاید فروردین آخر .بیاد جوابش تا کو اونم .دادین

؟ کار چ   خواییم بعد  دست و داره جون که بچه یه کت 

؟ خواییم رو زنهیم پا و  بکشی  

 سلت   از خوامنیم من .خورمنیم حرفارو این گول من -

  .سلت   بدون   تونمنیم خدا به .تونمنیم نمیشه، .بشم جدا

مش خودم میدم قول بعد .کنم عقدش بذارین  بپ 

 .میگم راست خدا به .بیمارستان

 :گویدیم گیسو
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 بشه اینجوری هم دومتون بچه اگه پرسم؟ چ   بعدش -

؟ ی رو زنت خواییم باز چ   دیگه جنی    یه بیمارستان بپ 

؟ رو ؟ از میاد خوشت بکش   آدمکش 

؟ آدمکش شماها -  و من کردن جدا با شماها نیستی  

 آره؟ منطقه؟ اسمش این .مامان کشی   یم رو ما سلت  

 :گویدیم ت  ت  مامان

 عمر تموم سلت   بشه باعث ازدواج این اگر .منطقه آره -

س تو  داری دوست .آدمکشیه عی    باشه، نگرات   و اسپ 

نیم که باشه این نگران روز هر عاشقش   اینقدر که زت  

  آره؟ ننه؟ بشه سالم یبچه یه مادر تونه

 بمونید؟ هم کنار اینجوری بتوت   کت  یم فکر

 اینارو؟ پرسیدی سلت   خود از اصال

 .کشدیم آه و بنددیم چشم مهراج

سیده -  دوست منو چقدر سلت   که ت  ت  مامان دونمیم نپ 

  .داره

 :گویدیم و شودیم بلند جا از .کندیم باز چشم
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ین من از رو سلت   نمیدم اجازه من -  یه اگه خدا به .بگپ 

 برمیم رو سلت   بشنوم، رو حرفش خونه این تو دیگه بار

یم شهر این از و کنمیم عقدش  دیدنمون که جات   یه مپ 

 .براتون آرزو بشه
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ون اتاق از  در   محکم   شدن بسته صدای و رودیم بپ 

 .شکندیم را خانه سکوت خروچ  

 .کشدیم آه گیسو

  .نداره عقل اصال بچه این مامان؟ کنیم کار چ   -

 بود ایعقیلت   چه این آخه .یارس کنه کارت چ   بگم خدا -

 کردیم؟ مون همه
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 این طاقت هنوز مهراج .میاره کم مهراج این دونمیم من -

 .نداره رو مشکل همه

 گیسو؟ چ   یعت   -

 کرده تب جور چه حامد اون و سلت   عقد رس یادتونه -

 مریضو بچه یه تونهیم اون مثل نارنچ   نازک آدم بود؟

 کنه؟ بزرگ

 .کی   یم دیده آب رو مرد که مشکالتن همی    -

شونیم که ما -  بزرگپ   مشکالت به کار بذاریم نباید بزرگپ 

 .برسه

 .کنهیم خودشو کار آخرشم .لجبازه شقه، کله پرست -

 .نداره نفس به اعتماد .کمه سنش هم سلت   بدبخت  -

 یه به برسه چه کنه، جمع تونهنیم خودشم اون .ترسوئه

  .معلول یبچه

 کنید؟یم کار چ   باالخره امشب -

 .بگه خوادیم چ   یارس آقا دونمنیم .نداره حرف   که زری -
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 صپ   .گیسوجان کن راض   رو پرست تو .من با یارس -

 .کنهیم بزرگپ   رو بدبخت   فقط .مشکل این نداره کردن

 .زنمیم حرف باهاش دارم صبح از .مامان نمیشه راض   -

 کجاست؟ صادق -

  .رفت گذاشت آورد کم اونم -

 ؟بچه این رفت کجا حاال -

 .دیگه دوستش پیش رفته البد -

 

 

 

 به را سیگار دود و دهدیم پایی    کامال را شیشه شجاع

 .کندیم فوت ونبپ  

 َپر؟ نامزدت هم بچه هم یعت   پس -

 دو .کندیم نگاه خیابان طرف آن پارک فضای به مهراج

 حال در زنانخنده هم دست در دست جوان دخپ   و پرس

 .هستند زدن قدم
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 .اندازدیم جدی نگایه شجاع سمت به

 .نمیدم ایاجازه همچی    من !بیخود -

 .خدا به تو نداری مغز -

یم کاری هر .بدم دست از رو سلت   تونمنیم من .شجاع -

؛ بچه با خوان ن من از رو سلت   ویل بکی    .نگپ 

 اجازه بهت که دادگاه .کن عقدش بپ   بگپ   دستشو خب -

  .میده

 اون تو .ترسهیم باباش از سلت   ویل .دونمیم خودمم اینو -

 گندی اخالق یک .شحاع شناشنیم منو یدیوونه عموی

 .کنهیم پا به خون .هاداره

؟ غلظ چه خواییم پس -  دنیا به تبچه وقت   تا بکت 

؟ تخانواده با یه بیاد
 

 بجنیک

 با حت   خاطرش به که برام داره ارزش اونقدری سلت   -

  .بجنگم دنیا

؟ تا -  یک 
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یم نفس من و بزنه قلب این وقت هر تا .عمر آخر تا -

  .کشم

م -  یبچه و بود تدرس خاله حرف و کردی ازدواج گپ 

؟ وقت اون .شد اینجوری امبعدی  چ 

 .بشه اینجوری ذارمنیم .نمیشه -

؟ جدا اتاقای تو خواییم نکنه .آهان -  بخوابی  

 .شجاع نگو پرت و چرت -

 .زندیم سیگارش به دیگری پک شجاع

 تا کت   صپ   روز دو نتونست   الدنگ توی .دیگه واال -

 زنت زارت دیدناتون یواشیک و ببند و بگپ   وسط .عروش

 حامله زنت عروش از بعد خواییم وقت اون .شد حامله

  .خیالت   بابا نشه؟

 اما خوابیمیم هم جدا اتاقای تو باشه الزم اگر کن باور -

  .باشه زنم .باشه من مال سلت   فقط

 .قاراشمیشه اوضاع بدجوری -

  .دهدیم تکان رس مهراج
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 و مامانم به زد زنگ بود یک بیشعور آدم اون دونمنیم -

 سلت   گفی    بله موقع عدل .شکوند رو هامونکوزه کاسه

 زد؟یم زنگ باید

 بود؟ یک نفهمیدی -

کم -
َ
هیم انتقام داره دونمیم .حامد پرسه اون به رفته ش  .گپ 

م رو حالش کنم پیداش دنبالشم  .بگپ 

 .گرفت   ازش عشقشو تو بزنگاه رس .دیگه داره حق -

 سلت   و من .گرفتیم ازم منو عشق داشت ونا اتفاقا نه -

 .نداریم شانس منتها .همیم مال

ا حرف به بیا -   .کن گوش بزرگپ 

 سلت   و من کنه کاری تونهیم بچه همی    .عمرا .خوامنیم -

 کار در ایبچه دیگه کافیه فقط .نکی    جدا هم از رو

 ...نه .ببینم صورتشو حت   ذارننیم دیگه وقت اون .نباشه

میم سلت   بدون من .نزن حرفشم الاص  .مپ 

 گویدیم وقت   مهراج که داندیم .دهدیم تکان رس شجاع

  تواندنیم نازسلت   بدون
 
 یادش هنوز .چه یعت   کند زندیک

 مرز به داشت و سوختیم تب توی که روزها آن نرفته
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 از .داشت خپ   مرد این پاک عشق از .رسیدیم دیوانیک

  .پاکش قلب

 و رس مثل درست عاشق آدم یک با زدن حرف دکنیم فکر

 که افتدیم شعر بیت یک یاد .است دیوانه یک با زدن کله

 .است مهراج حال وصف

 

 بجو سامات   تدبپ   بگو، غم ترک گویند

 

 کجا سامان را دیوانه کو، تدبپ   را درمانده
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 فاصله صورتش از کیم را تلفن و کشدیم دراز تخت روی

 .دهدیم
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 شب نصف اونجا مگه .مانیسا باش   خواب باید االن تو -

 بیداری؟ چرا پس نیست؟

 تا دارم برنامه سیکشنبه فردا .یکه ساعت تازه بابا نه -

 کجاس؟ عرفان دیبا؟ خپ   چه .بخوابم ظهر لنگ

کته هنوز -  دور فقط اومدم مهد از ساعته دو منم .رس 

 .نداریم هم مشا .چرخیدم خودم

ه؟ هنوز کنه؟یم کار چ   سلت   .نباش   خسته -  درگپ 

 گپ   وسط اون طفلک .مانیسا شدیم دیوونه .بابا آره -

 .کرده

 یصفحه که همانطور دیبا .آیدیم خانه در زنگ صدای

 .آیفون طرف به افتدیم راه است صورتش سمت تلفن

 .زننیم در .مات   وایسا -

 .زندیم را کمهد  در پشت سلت   دیدن   با 

  .مات   سلبیه -

 زنگ بهش بار چند هفته این تو دوت  یم !زاده حالل چه -

 نزده؟ زنگ ویل زنه؟یم زنگ بعدا گفت زدم
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 اعصاب خدا به .بزن حرف باهاش خودت باال بیاد بذار -

 .نمونده دخپ   این به

ون آسانسور کابی    از سلت    بعد کیم و کندیم باز را در  بپ 

 .آیدیم

 .بوسدیم را صورتش و کندیم سالم دیبا به رو

؟ چطوری -  .رسیدی وقت   خوب که بیا بدو آچ 

دیم او سمت را تلفن یم لبخند مانیسا دیدن با نازسلت   .گپ 

 :زند

؟ مات   عه -  توت 

ت اینجا مگه !درد و مات   -  زنگ چرا .بیشعور بیارم گپ 

 نزدی؟

یم شانه یرو  را چادرش و شودیم ولو مبل روی سلت  

 .اندازد

 روزام بدوت   اگه ویل .مات   واست زده لک دلم خدا به -

 گذره؟یم چجوری
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خانه به اشاره با دیبا  تنها را او پذیرات   بساط آوردن و آشپ  

 .گذاردیم

ات   یه دیبا .سلت   بزن حرف -
 .گفتیم چپ  

 .کشدیم پوف   نازسلت  

 گفت؟ کجا تا -

  .بودیم اولش -

 مسخره وسط کردم گپ   من .مانیسا ارهند آخر و اول -

 .بارهیم برام دیوارم درو از .بقیه و مهراج بازی

 چیه؟ دردشون چیه؟ حرفشون -

 گذاشتنم انگار خدا به .کشمیم من فقط که دردو درد؟ -

  .میشم له دارم ترییل زیر

 باباهامون مامان وقت اون نیومده آزمایش جواب هنوز 

 .دردرسه که بشه بزرگ نذار .کن سقط رو بچه میگن

 عموم زن .ذارمنیم نکنیم عقد سلت   و من تا میگه مهراج

  .خوایمنیم رو سلت   اصال میگه

  .بزند جیغ سمت آن از خواهدیم دلش مانیسا
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 تو زدمیم بنفش جیغ یه وگرنه .شبه آخر که حیف -

 .بش   کر گوشت

 خب؟ چه من به -

 یا بگه رو بله مهراج نشست   نداری؟ نظری هیچ تو یعت   -

؟ عروسش تو بشه راض   عموت زن  بش 

؟ کردییم کار چ   بودی من جای تو اگه -  خدا به مات 

 .خوادنیم نظر من از اصال هیچکس .میشم دیوونه دارم

م عروس، بچه، مادر   آی که ی یه آدیم هم تو دخپ   چپ  

 .بگو

  .دیگه میگم همینو منم د   -

 .نشیندیم نازلت  س کنار مخلفات و چای سیت   با دیبا

چانه زیر دست و  کشدیم دراز تختش روی دمر مانیسا

 .گذاردیم اش

 :گویدیم دیبا

 یارسو؟ بابا شناشنیم تو مانیسا -

 .لجبازه و شق کله .دونمیم -
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 .بدتره اونم از مهراج خب -

 .فرستدیم رسی بر خاک دستش با نازسلت   برای مانیسا

 .کردنت وهرش این با رست اون تو خاک -

 .دهدیم تکان رس نازسلت  

 که دوت  یم خودت .خدا به نیست خوب حالم مانیسا -

 زنهیم خودشو زور داره اونم .دارم دوست مهراجو چقدر

 .کی    جدا هم از رو ما نذاره که

 .بزن حرف باهاش برو .کنهیم اشتباه داره خدا به بابا -

 شماها؟ نایبچه مگه .بکنیم حسات   فکر یه بیا بگو

 کیم .کرده گپ   اشحنجره الی بغض .کشدیم آه نازسلت  

د و بشوید را بغضش شاید نوشدیم چای  اوضاع اما بپ 

 اشهآماد همیشه چشمان   .هاست حرف این از تر خراب

 .بماند دار خود دهدنیم اجازه او به باریدن برای

گونه روی که اشک هایقطره و لرزدیم که صدات   با

 :زندیم لب خورندیم رُس  هایش

 اونقدر بینم؟نیم مهراجو اصال روزا این من میشه باورت -

 باهم هم تلفت   تونیمنیم دقیقه دو که داغونه اعصابش
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ی یه تا .بزنیم حرف  بدجوری .میاره جوش زود میگم چپ  

ا یه تو رفته جدیدا .کنهنیم پیدا کار .فشاره تحت  پیپ  

م میگه .پیک شده فروش    بهم یه بابات زه،مغا مپ 

 .ندارم تحملشو .کنهیم توهی    زنه،یم رسکوفت

 .اصال خوایمنیم عروس ما میگه مامانش ورم این از 

 .پردردرسو وصلت این کنید کنسل

 منو کردی، خوار خودتو که رسم تو زنهیم یه هم بابا

  .کردی حقپ  

 مامانم .عقد سفره رس نشوندی منو خودت تو میگم بهش

 به رست تو بودم زده ییک کاش زنهیم کوفترس  رسه یک

  .دادی دست از رو شوهری چه حیف .نه گفت  نیم حامد

 اشتباه دونمیم .مات   دارم حایل چه من فهمهنیم هیچکس

 دارم توقع من ویل .وسط کشوندیم رو بچه یه پای کردیم

ا از   .ندن زجرمون اینقدر بزرگپ 

 این از رو ما وننتنیم چرا عاقلن، کی   یم ادعا که اونا

ون بکشن مخمصه ؟ بپ   تجربه جاهلیم، جوونیم، ما مات 

 مهراج و من به چرا گذشته ازشون ست   که اونا .نداریم
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؟نیم کمک م خوادیم دلم .شدم خسته خدا به  کی    بمپ 

 .مات   ترکهیم داره دلم .بشم راحت
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اض کنان فی    فی    دیبا  .کندیم بغل را او و کندیم اعپ 

 .گرفت دلم سلت   نگو رو پرتا و چرت این -

اشک ندارد را نازسلت   هایاشک دیدن   طاقت که مانیسا

 .کندیم پاک را هایش

ه مات   -  بیام هوم؟ ایران؟ بیام پاشم .نکن گریه .برات بمپ 

 رفیقم؟ پیشت

 :زندیم هق نازسلت  

 عی    ذارننیم چرا .خوامیم آرامش سوزن رس یه فقط من -

  آدم
 
  کنم؟ زندیک
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 .فشاردیم خودش به بیشپ   را او دیبا

 .باش آروم برم قربونت -

 :گویدیم مانیسا

 برو الاقل .مونهنیم اینجوری خدا به .سلت   میشه تموم -

  .بگپ   مشورت ازش مشاور یه پیش

 

سلت   و دیبا .شودیم ظاهر صفحه باالی عرفان از پیایم

 .انددیداه را پیام از نییم همزمان ود هر ناز

 :گویدیم فورا دیبا

 .خطه پشت عرفان بزنیم؟ حرف بعدا میشه مات   -

 دهدیم قول و فرستدیم هردویشان برای ایبوسه مانیسا

 .بزنند حرف باهم باز فردا

 :گویدیم و کندیم باز را هاپیام صندوق قسمت دیبا

 شده؟ چ   سلت   وای -

 .کنندیم زوم صفحه روی را نگاهشان دو هر
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  مردم این شهر حسودند 
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 به .بیمارستانم تو االنم .شکونده مهراجو رس زده بابا "

 ".نکنه هول بگو آروم سلت  

 .گذاردیم دهانش روی دست و کشدیم هیت   نازسلت  

 :گزدیم لب دیبا

وا -  شده؟ چ   باز .بده مرگم خدا ا 

 :زندیم فریاد نازسلت  

 .بسه .کن تمومش خدایا !خدایا -

 

 

 تلفنش با و ایستاده روپیاده در بیمارستان جلوی فانعر 

 .کنندیم تند قدم دیدنش با دیبا و نازسلت   .رودیم ور

 :گویدیم آلود اخم .کندیم بلند رس دیبا صدای با عرفان

 اومدین؟ دیر چرا شما؟ کجایی    -

 :گویدیم دیبا

 شده؟ چ   .بود ترافیک -

 .است نگران نازسلت  
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 چ   بابا شده؟ چ   مهراج باز؟ افتاده فاف  ات چ   داداش -

 خوبه؟ حالش مهراج کرده؟ کار

 :گویدیم عرفان

 .بهتون بگم تو بریم بیاین .يیک   ییک .دخپ   بگپ   نفس -

ندیم پیش در را اورژانس راه سه هر  عجوالنه نازسلت   .گپ 

  گویدیم

  .دیگه بگو باش زود -

 و بابا پیش بریم بیا گفت زد زنگ من به صبح مهراج -

گفت .پایی    بیان شیطون خر از اینا شاید بزنیم حرف عمو

 باشه گفتم منم .بشه بد حالش برم سلت   با خوامنیم 

 گفت .بزنم حرف من گفت مهراج رسیدیم تا .میام عرص

  .چسبونهیم آمپ   یهو نداره اعصاب

 ساکی    دید که مهراج .نگفی    هیچ   اولش عمو و بابا 

 .نمیشه گفت عموصادق .کنم عقد ت  سل با بذارین گفت

 همون باید شماها گفت مهراج .غلطه ازدواج این اصال

 من .مهراج باش عاقل گفت بابا .دیره االن گفتی   یم اول

 حرفیه؟ .بدم تو به دخپ   خوامنیم اصال دیگه
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 سفره رس نشوندی منو خودت گفت کرد قایط مهراجم 

 .زیرش بزت   نداری عقد،حق

 همی    زد داد آخرش مهراج گفت، بابا ییک گفت این ییک

یم کنیمیم فرار فردا  ما به هیچکس دست که جات   مپ 

 .مهراج رس تو کوبید رب قویط با کرد قایط هم بابا .نرسه

 :گذاردیم دهانش روی دست نازسلت  

؟ االن -   خوبه؟ حالش چ 

دیگه مشکل ببیی    گرفی    عکس ازش .خورده بخیه چهارتا -

 .شهبا نداشته ای

 .کندیم مرتب را چادرش دیبا

 چارتا عی    شه تموم دعواها این قراره یک دونمنیم من -

ن مثال .بابا زشته .کی    چاره راه بشیی    عاقل آدم  .بزرگپ 

 :چسبدیم را عرفان آستی    نازسلت  

 هوشه؟ به االن مهراج دیگه؟ گفت   راستشو داداش -

 کما؟ تو باشه نرفته
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  دحسودن_شهر_این_مردم#

 71_قسمت#

 

 

 

 

   .است کالفه عرفان

س بابا آره -  .چپیه سمت اتاقه اون تو اوناهاش .نپ 

 پایی    رسی با یارس .کندیم تند پا سمت آن به نازسلت  

ون  دور انداخی    تسبیح حال در صادق و ایستاده اتاق بپ 

 .زده دیوار به تکیه یارس از

ون همان از نازسلت    شده بانداژ رسی با را مهراج اتاق بپ 

 ایستاده تخت طرف دو گیسو و زری .بیندیم تخت روی

 .ریزدیم اشک برادرش رس باالی مهرسا و اند

 :گویدیم یارس به خطاب .شودنیم اتاق وارد

 چرا؟ آخه کردی؟ کار چ   تو بابا -
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  مردم این شهر حسودند 
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 مخالف   اینقطه به و کندیم نگاهش چپ چپ یارس

ه نازسلت   به نگاهش مسپ     .شودیم خپ 

 :گویدیم گوشش زیر رفانع

یت .نمیده رو کش جواب االن بابا .سلت   تو برو -  کپ 

 .میشه منفجر نکش

 

 پایش صدای شنیدن با مهراج .شودیم اتاق وارد نازسلت  

 .شده پنهان باند زیر تقریبا چشمش یک .چرخاندیم رس

 .ستخوت   لباسش و گردن و یقه

  .کندیم باز رس بغض باز .رودیم جلو نازسلت  

 

؟ !مهراج -  خوت 

 :گویدیم مهراج از قبل گیسو 

 پیش جوری این .مبچه خوبه خییل حالش .سلت   خوبه -

م بریم   .میشه بهپ 

 .مادرش به زندیم ترس   خشک لبات   با حالت   مهراج
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؟یم سلت   بار   کنایه تیکه اونجوری چرا !مامان -  مگه کت 

 سلبیه؟ تقصپ  

 که منه تقصپ   .منه صپ  تق .نیست سلت   تقصپ   نه -

 .نگرفتم اول همون از مشکلو این جلوی

 :گویدیم کالفه مهراج

 .مامان کن بس -

دیم راه نازسلت   اشک  .اشگونه روی گپ 

 میون این .نپاش نمک من زخم رو خدا رو تو .عمو زن -

 .کشمیم عذاب دارم بیشپ   تونهمه از من

 .ذارب راحت مهراجو و برو کش  یم عذاب اگه - 

 :توپدیم بلند بار این مهراج

 !مامان -

 روی زخم شودیم باعث و است تند زیادی حرکتش اما

 .بیفتد زق زق به شدت به رسش

 .رسم !آخ -

 .گذاردیم اششانه روی دست نازسلت  
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  .نگو هیچ   کن ول .خوامیم معذرت من .مهراج ببخشید -

 .برم قربونت کت   خوایه معذرت چرا تو -

 

 .دادیم رستکان تاسف با و کندیم جمع را هایشلب گیسو

 چه اما .آیدنیم خوشش هیچ کننده خوار جو   این از زری

 .بسته را دهانش شاهکارش آن با یارس که کند

دیم را برادرش دست مهرسا  .گپ 

ی باید تو االن .مهراج نزن حرف اینقدر -  چرا .بخوات   بگپ 

 .رستو دهن تکون اینقدر میاری؟ فشار خودت به

 است خون دلش دیبا .کنندیم نگاه هم به عرفان و دیبا

یم هم از دارد که خانواده توی محبت یرشته این برای

 .پاشد

 

 او تیم توی دیگر هم مهرسا .زندیم پوزخندی دل در سلت  

 راحت بگذارید بروید .کنید خایل را اتاق یعت   این .نیست

تان کالم یک .باشیم   .کنید کم را رس 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی یک خواهدیم لشد  کننده خفه حس آن از تا بگوید چپ  

 داد درونش صدای .چسبیده کانش به زبان اما .شود رها

 :زندیم

ه چجوری بچه جقله یه ببی    "  تو بزن .ها اعصابم رو مپ 

ه .پایی    بیاد فکش دهنش
َ
ه ا

َ
ه!ا  "!لوس یدخپ 

 :گویدیم مهراج

؟دا نگهم اینجا چ   واسه .مامان خونه بریم -   شتی  

 یک به را نازسلت   نرم خییل و زندیم دور را تخت گیسو

 پس و شدن گرفته نادیده این از نازسلت   .راندیم گوشه

 
 
دیم  حرصش زدیک  .گپ 

 گیسو این ".خوردیم جوش و حرص دهنش صدای باز

 ".کردا عوض رنگ زود چه خانومم

 

 راحت خیالم ببینه دکپ   .بیاد اسکنت سیت   جواب بذار -

یم بعد بشه  .خونه مپ 

یم -  .خونه بریم .خوبم من .مامان نیست چپ  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :گویدیم ریزدیم اشک صدا ت   که نازسلت   به رو بعد

 اشک اونجوری داری تو ُمردم من مگه .سلت   نکن گریه -

 ریزی؟یم

 .کندیم شماتتش گیسو

 !بابا ای .جونت از دور -

 :نالدیم مهراج

 رسده؟ دراینق اتاق این چرا .رسدمه -

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 71_قسمت_ادامه#

 

 

 باز و کند مرتب را مهراج پتوی تا آیدیم جلو فورا نازسلت  

د را دستش  تا را پتو و کندیم دست   پیش گیسو که بگپ 

 :گویدیم و کشدیم باال مهراج یسینه

 .رفته ازت زیاد خون .میش   خوب بشه تموم که رسمت -
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 که مهراج .کندیم نگاه حرکتش و گیسو به اخم با نازسلت  

یم دو دو نازسلت   یگرفته گر صورت و گیسو بی    نگاهش

 :کندیم اخم مادرش به زند،

 !مامان -

 بیشپ   را اتاق آن در ماندن .کندیم قروچه دندان نازسلت  

 برای نیست کشیدن نفس برای هوات   .آوردنیم تاب آن از

 .او

ی اینکه بدون  ون اتاق از قهر حالت با دبگوی چپ   یم بپ 

 .زند

 و داردبریم بلند هایقدم او اما زندیم صدایش مهراج

 عرفان و دودیم دنبالش به دیبا .کندنیم نگاه هم را پشتش

ون اتاق از ناراحت   با زری و   .زنندیم بپ 

 

 .کشدیم را بازویش و رسدیم نازسلت   به دیبا

ی داری کجا .سلت   کن صپ   -  ؟مپ 

 .زندیم هق خیس صورت   با نازسلت  
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م خودم درد به برم بذار .دیبا کن ولم -   .بمپ 

 .کردیم صدات داشت مهراج آخه؟ شد چ   -

 زد؟یم پس منو چجوری عمو زن ندیدی دیبا؟ ندیدی -

 دور مهراج از گفتیم زبوت   ت   زبون با چجوری ندیدی

 ...خدا قلبم آخ .بمونم

 خود اصل .کن ولش اونه؟ حرف به مگه .بزنه خب -

 خورییم رو چ   حرص .دراومد مادرش جلوی که مهراجه

 تو؟

 

 بیمارستانو بمونم االن .نیست خوش حالم برم بذار دیبا -

 خوادیم دلم فقط االن .کنمیم خراب عمو زن و بابا رس رو

  .کنم شتیکه تیکه باشه دستم جلو ییک

  .رنخو  حرص اینقدر .شم فدات باش آروم باشه -

 :گویدیم عرفان .پیوندندیم دو آن به زری و عرفان

 

؟ بری خواییم کجا -   .برسونمت بذار سلت 
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  مردم این شهر حسودند 
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  .باشم تنها خوامیم .عرفان خوامنیم -

 :گویدیم زری

ی کجا - ؟ حالت این با مپ   .خونه بریم بیا دخپ 

یم دور سه آن از تند هات  قدم با .ایستدنیم نازسلت   اما

یم فقط .کجاست مقصدش داندنیم و رودیم .شود

حرف و هاآدم که لحظات   این تمام از بشود دور خواهد

 شهر   این در شاید رودیم .کندیم ترشآشفته هایشان

 و گرفته آتش که قلت   گرفی    آرام برای باشد جات   بزرگ

 .را پودش تارو کرده خاکسپ   و سوزانده
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 شودیم مانند حباب ایهاله اشک و داردبریم قدم ندت تند

 داغ درون از او اما آیدیم رسدی سوز .هایشچشم روی

 با او و بیاید برف کاش دارد آرزو لحظه آن در .است

 گرمای از برف رسدی شاید .بخوابد هابرف روی صورت

 تمام و بود رفته زمستان و است بهار اما .کند کم تنش

  به ادهد را رسمایش
 
   .او زندیک

 

 اصال .داندنیم سو؟ کدام به .رودیم راه و رودیم راه

کوچهپس کوچه در روحش .نیست خیابان آن در روحش

 رهگذری .ندارد انتها که زندیم پرسه حال و گذشته های

  .خودش و است خودش فقط گوت   و نیست

 فکر و برود راه باید شاید .اصال نیست هم خودش نه اما

 .کجاست خودش ندک

ی دنبال   که بگردد دخپ 
 

انیک   .شد زن نکرده دخپ 

  که شده زت   شبه یک
 

 عجی    غم و درد با هایشزنانیک

 .گشته
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  مردم این شهر حسودند 
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 ایستاده کجا بلبشو این وسط کیست؟ خودش اصال

 نیست کش و داندنیم را سوال این جواب است؟

 .بدهد را پاسخش

 صدای کمک با و است ورغوطه افکارش هزارتوی در

اه و بد گیسو به هنشذ   .گویدیم بپ 

 دلشم خییل .درک به .نخواد که خوادنیم .سلت   کن ول "

 ".لیاقتت   زنیکه .بش   عروسش تو بخواد

 قیل آنقدر یارس ندارد شک .برگردد خانه به ندارد دوست

   آخر دست تا کندیم قال و
 گردن بیفتد مهراج رس شکسی  

ئه را خودش چطور بود بلد خوب پدرش .او  دیوار .کند تپ 

 .کوتاه خییل .است کوتاه او

 

 برود گرفته دلش همه آن وقت   که ندارد هم دوست  

 با را کوچه به کوچه خیابان، به خیابان .پیشش

 
 

ن چند وزن به که ایرسشکستیک
ُ
 قلبش و هاشانه روی ت

 و دیبا از بعد چرا کندیم فکر و کندیم گز کند،یم سنگیت  

 پناه آغوشش به هاوقت این که ندارد ت  دوس هیچ مانیسا
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

د  وسط آدم .مسخره چقدر .افتدیم خنده به مهابات   .بپ 

  شهر
 
 و مادر و پدر شود؟یم مگر .باشد تنها و کند زندیک

  .باشد کست   انگار اما باشد داشته ... و نامزد و برادر

 مانیسا وقت   از شده؟ تنها همه این یک   از کندیم فکر

 برادر زن نقش و عرفان به چسبید دیبا وقت   زا یا رفت؟

  پیاز   تا سپ   از سابق مثل را چپ   همه نگذاشت
 
 را اشزندیک

 نگرفت گرم کش با فاطمه جز دانشگاه توی بگوید؟ او به

 بشود را اسمش اگر هم آن .نشد دوست کش با او جز و

  .دوست گذاشت

 خارج بخواهد که کند پیدا دوست   اینکه .ترسیدیم همیشه

 هفت از گذر یقصه وقت آن .باشند باهم دانشگاه از

یم اذیتش آنقدر .شدیم تکرار دوباره باید یارس رستم   خوان

 و رودیم که با که کردیم جینش سی    بار صد روزی و کرد

 با دوست   عطای میشد مجبور شاید که آیدیم که با

  .ببخشد لقایش به را هایشهمجنس

 هایاکیپ آن از ییک وارد داشت وآرز  چقدر هاوقت آن

هات   شاد
 به را دانشگاه سخت روزهای که بشود دخپ 

 توی هم کنار .گذراندندیم رنگارنگ هایخاطره ساخی   
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم گاز قیمت ارزان هایساندوی    چ به خوش دل با سلف

  تمام قد و نوشیدندیم را بدمزه هایچای و زدند
 
 هایزندیک

 گذاشتندیم مدار و رارق .گذشتیم خوش بهشان الکچری

 شنبه پنج عرصهای و کوه بروند جمعه هایصبح باهم

  .بچرخند ول مجتمع آن و پاساژ این توی

های آن گروه توی داشت دوست  بابایش قول به دخپ 

یم بلند  که هاآن مثل و برود "بیکاره و ولگرد و خراب"

 .بزند قهقهه نداشتند، خوردن سییل از ترس و خندیدند

 صدایش نامحرم بخندد بلند اگر دخپ   اینکه از ترس مدام

یک .باشد نداشته جهنم، قعر رودیم راست یک بشنود را

  پای به که بندی از شود رها کالم ختم کالم
 

انیک دخپ 

یم حسادت چقدر که داندیم خدا فقط .اندبسته هایش

 و بود طبییع حق شانخوش   و خنده که هاآن به کرد

 .حالم آرزوت   او برای

 

ها، آن رساغ نرفت که او  با نیامد کش هم وقت هیچ دخپ 

ی کدام .بشود دوست او  آمدیم زورش حت   که او با دخپ 

 طرح آمد یم آسه رفت یم آسه وار گربه و بزند لبخند
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 را او مثل ساکت   و عنق دخپ   هیچکس زد؟ یم رفاقت

 .بزدل فراری   یک .بود فراری همیشه او .نبود خواهان

 خواستگارانش از که هم دانشگاه پرسهای از تا سه دو

 جز به .بودند ساکت و گپ   گوشه خودش مثل بودند،

 بود گرفته گاز خر را اشکله حتما دیبا قول به که حامد

 .بود شده عاشقش همه آن که

 اشنشسته خون به گلوی از سنگی    آیه حامد یادآوری با

ون   .دهدیم بپ 

 "!بد حامد، کردی نفرینم بد "

 

 خواهر دوستت، میشم، رفیقت" بود نگفته مهراج مگر

 برات و بابات میشم" بود نگفته بار هزار مگر" .تنداشته

، بگو بهم خواست   .کنمیم پدری  همه این عوض   بابات 

 کجاست کو؟ پس ".دربیار رو بابات به نگفتنش سال

 به چقدر .گرفتندیم او از هم را او داشتند مهراجش؟

 .رسآمده اشتنهات   روزگار دیگر که بود زده صابون دلش
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 ترزمستان .نشد اما .میشد بهار داشت اشزده خزان زندیک

 .بود بسته یخ دلش توی چپ    همه و بود مانده

 

 .سوزانندیم را اشخورده ترک هایلب شوَرش هایاشک

 
 

 پایات   که هات  تهوع حالت و خایل یمعده و گرسنیک

 .آورندیم فشار او به درد بدن و ندارند

 عشق   شکست که ستهات  آدم مثل ظاهرش دارد حتم

 تنهای و زخیم دل کار   دادن دست از را مهراج .اندخورده

 .نبود او
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 راه زیاد فهماندیم او به دارد پاهایش کف سوزش و درد

 .بیندیم دارد تازه تازه گوت   را تاریک آسمان .رفته

 و دور به .کندیم پاک را صورتش کیفش توی دستمایل با

  .را خیابان شناسدنیم .کندیم نگاه خوب برش

 فرق خودشان یمحله با هامغازه و خیابان شمایل و شکل

  .دارد

ون اشدوش   رو کوچک کیف از را تلفنش ده .کشدیم بپ 

 .دارد مادرش و عرفان و مهراج از رفته دست از تماس ها

یم خوب .بزند حرف مهراج با خواهدنیم لحظه آن در

 را مادرش بزرگ جرم   راحت   به بازی، زبان با مهراج که داند

 محو ذهنش از آخر دست که کندیم کوچک و کم آنقدر

 خواهدیم چه .بزند زنگ خواهدنیم هم مادرش به .بشود

 کفری دستت از بابات تا خونه بیا زود "اینکه جز بشنود

 ؟"نشده

دیم را عرفان یشماره  تلفن ناگهان که ماندیم منتظر و گپ 

 با هراسیده .شودیم قاپیده باد و برق رسعت به دستش از

یم نگاه رویشروبه به مانده، جا گوشش کنار که دست  
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 رسقت به را تلفنش پوشیده سیاه هودی   که پرسی .کند

پا غزایل مثل و برده  .شودیم دور او از دارد و دودیم تپ  

 

 ...تلفنم !دزد آی ":کشدیم فریاد بلند و آیدیم خودش به

 ...کن صپ  

وع .شده ناپدید شلوغ خیابان آن وسط دزد اما  کندیم رس 

د پس را تلفنش باید .دویدن به  تواندنیم زیاد اما .بگپ 

 .فایده اصال نه دارد، را توانش نه .بدود

 تابش پر قلبش شودیم باعث دویدن دقیقه چند همان

یم متوجه ناگهان .کندیم وجدانت   دزد نثار ایلعنت   .بتپد

 کیف یک اشهمه .رفته رسقت به هم کیفش شود

 هم پولش کیف که بود زنجپ   شکل به بندی با کوچک

 .بود کیف توی

 خواهدیم غلظ چه تلفن و پول بدون اینکه از وحشت

 .شودیم بدتر حالش بکند،

 داردیم وا را او دهانش سمت هب گزنده و تلخ ماییع هجوم

 .بدود جوب سمت  
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دیم دست  زانوانش .کندیم خم رس و تنومند درخت   به گپ 

 با .کندیم استفراغ رهگذران نگاه زیر و شوندیم خم هم

 .آورددریم بازی اشمعده اما ستخایل شکمش اینکه

 کنار و کندیم تمپ    را دهانش دور دستش توی دستمال با

 .دهدیم آن به تکیه و خوردیم رُس  درخت

  .آیندیم سمتش به جوان دخپ   دو

؟ اینجا چرا خوبه؟ حالت -   نشست 

 چادر، بال با زند،یم نفس نفس هنوز که حایل در نازسلت  

یم پاک را اشپیشات   روی نشسته عرق درشت هایدانه

 .کند

 :گویدیم ییک آن

؟ .آوردییم باال داشت   دیدم -   تنهات 

 .دادیم تکان رس نازسلت  

ی -  .اونه واسه .امحامله .نیست چپ  

 :گویدیم اویل

  خوای؟نیم کمک !آچ   -
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 .آوردیم در بزرگش کیف از معدت   آب بطری دویم

 باز هنوز درش .نیستا دهت   ببی    .بخور آب کم یه بیا -

 .نشده

 .شوندیم دور دخپ   دو و کندیم تشکر حایل ت   با نازسلت  

 به دقایق   .را دزد آن کندیم لعنت باز و نوشدیم آب کیم

 آنقدر .گرفته خوابش کندیم حس و دهدیم تکیه درخت

 ضعیف بدنش که خوابیده کم و خورده غذا کم روزها آن

 .شده

 و کندیم بلند رس پایش کنار کفش جفت دو دیدن با

ی لحظه همان  .شودیم پرتاب بغلش توی چپ  

 .نخواستیم .خودت مال .بابا بگپ   بیا -

 توی دردی شتاب همی    و شودیم بلند جا از تند حرکت   با

 .اندازدیم اشکوفته پاهای و کمر

 !آخ -

 چرا صدایش .کندیم نگاه کیفش و تلفن دزد به خشم با

  است؟ نازک اینقدر
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 بردی؟ چرا تلفنمو !عوض   دزد -

یم صورتش جلوی را تلفن و رودیم جیبش توی دستش

د  .گپ 

  .گوشیت ینما بگپ   -

دیم خشم با را آن نازسلت    در را او دست مچ فورا .گپ 

یم رو پیاده سمت به را او و کندیم گرفتار هایشپنجه

 .کشاند

ی یاد تا پلیس پیش بریم باید .بیفت راه -  .نکت   دزدی بگپ 

ون او دست از راحت   به را دستش جوان دزد  .کشدیم بپ 

 دور دادم پس بهت کیفتو و گوش   حاال !باو بینیم برو -

؟ یک کردی فکر .نداره برت  هست 

 .چرخدیم سمتش زده وق و گرد چشمات   با نازسلت  

 یک کت  یم فکر خودت تو .بردی که کردی غلط تو -

؟ ؟ خواست دلت کار هر هست   هرته؟ شهر مگه بکت 

؟ که خب .هرته شهر دقیقا آره -  چ 

 .شده جمع حواسش تازه گوت   نازسلت  
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ی؟ تو -  .پرسی کردم فکر من !دخپ 

ا به چیه؟ - ؟ دزدی نمیاد دخپ   کی  

 .نکن عوض حرفو -

 اون واسه دلم فقط ضمن، در .کردی عوض اول خودت -

ی عمرناش .برگشتم که سوخت شکمت تو بچه  که چپ  

 .برگردونم رو شدم کاسب

 .کشدیم شکمش روی را دستش چادر زیر از نازسلت  

 ...فهمیدی کجا از -

 بهش که یاروت   اون .نفهمیدم شکمت از باش ی   مطم -

 کت  نیم رحم خودت به گفت و کرد الو الو یه زدی زنگ

 نازسلت   اینجوریاس آره .کن رحم شکمت تو یبچه به

 .خانوم

؟یم کجا از دیگه اسممو -  دوت 

 برگرد .گفت آقاهه اون .خنگیا جدی جدی .بابا ای -

ه .خونتون
َ
  .مارو انداخت کاست   و کار از !ا
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 روی دست فورا نازسلت   برود که کشدیم را راهش دخپ  

 .گذاردیم بازویش

 .کن صپ   -

 .دستمو کن ول چته؟ -

 کجاست؟ اینجا -

 .زندیم نیشخند دخپ  

  مارو؟ گرفت   -

  .نیستم بلد اینجارو من -
 

 یانه؟ مییک

 صفحه روی عرفان نام .خوردیم زنگ تلفنش لحظه همان

 .افتاده
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 .بمون .نرو -

 :کشدیم را سپ    آیکون

 عرفان؟ الو -

 :شودیم فریاد عرفان نگران صدای

؟ -  آخه؟ زت  نیم حرف زت  یم زنگ چرا تو؟ کجات   سلت 

؟ مونهدیو خواییم  کت 

 .عرفان خوبم من -

؟ گفتم -  کجات 

  .دونمنیم -

  .کندیم نگاه دخپ   به بعد

 :گویدیم هایشجیب توی دست با دخپ  

  .فلسطی    میدون سمت بگو -

  .شده شوکه نازسلت  

؟ - ؟ !چ   !وای ای فلسطی  
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 :گویدیم خط سوی آن از عرفان

؟ رفت   چرا اونجا -  میام خودم وایسا جاهمون سلت 

  .بفرست لوکیشن واسم .دنبالت

ما خونه باشم گفته فقط .بیفت راه تو .باشه -  .نمپ 

  .خودمون یخونه بیا -

 

 .فرستدیم عرفان برای را لوکیشن و کندیم قطع را تلفن

  .کندیم  کج پا طرفش به .رودیم دارد دخپ  

؟ صپ   میشه خانوم؟ -  کت 

 .رودیم نزدیکش بدو بدو .چرخاندیم رس تند دخپ  

  بهم چرا شدی؟ دیوونه -
 

  خانوم؟ مییک

  نیستم؟ پرس بفهمن آدم و عالم خواییم 

 

ی که توت   ونهدیو  -  پوشیدی لباس پرسا عی    ویل دخپ 

 .کت  یم دزدی

 .گردوندم برش کردم خریت اصال .بابا گمشو -
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  .ممنون -

یم چشم وری یک او به غریب و عجیب نگایه با دخپ  

 .دوزد

 .دادی پس بهم کیفمو و گوش   اینکه واسه -

 تبچه خاطر واسه که گفتم .نداره ورت خام خیاالت  -

 جوب تو کردی رستو نشست   بدبختا عی    دمدی .آوردمش

 .برات سوخت دلم ،زت  یم عوق

  !هانه زدن عوق واسه ویل .دیگه بدبختم -

 ییک خواهدیم بیاید عرفان تا .برود او خواهدنیم نازسلت    

  .نکند ناله و اشک باز که بزند حرف او با باشد

 اژ،پاس یک ورودی در کنار .کندیم نگاه را برش و دور

 .انداخته راه مکزییک ذرت بساط ایپله زیر فضای در مردی

 :گویدیم دخپ   به رو فورا

 نیست؟ تگرسنه -

؟ که خب -  چ 
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 شهرک مونخونه .کشهیم طول خییل برسه داداشم تا -

  .من مهمون مکزییک ذرت بیا .غربه

سلت   .کندیم  ایزیرپله آن و پاساژ سمت به نگایه دخپ  

 .است گرسنه دخپ   ندارد شک ناز

  .گشنمه خییل من نه؟ یا میای -

  .کندیم قبول دخپ  

یم پیش دقه چند همی    تا .غریت   عجیب خییل خدا به -

 .که بدی پلیس تحویل منو خواست  

 عطر .دهدیم داغ مکزییک ذرت لیوان دو سفارش نازسلت  

 .برانگیخته کیم را اشتهایش آویشن و ذرت خوش  

 پلیس به حتما بعد دفعه ویل .ردمک گذشت دفعه این -

 .میدم لوت

 .زندیم پوزخندی دخپ  

 کش واسه دلم بعد دفعه منم .خدا به گرخیدم !آچ   -

 .سوزهنیم

 .نکنم فکر -
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؟ فکر چ   -  نکت 

 .نسوزه کش واسه دلت دوباره که -

 !دیوونه .هه -

 روی جلوتر کیم زنان قدم شود،یم آماده که سفارش

 .نشینندیم پارکینگ یک سکوی

یم دخپ   گذارد،یم دهانش توی که را قاشق اولی    نازسلت  

 :پرسد

 بیاد؟ نزدی زنگ شوهرت به چرا -

 .ندارم شوهر -

 شکمت؟ تو چیه بچه این پس -

  .مفصله شقصه -

  .شنومیم بگو -

 کور رو اشتهات فقط .زندگیم یقصه نداره جالت   چپ    -

 .کنهیم

  .نشده کوفتم ات بگو .کرده گل فضولیم -

  .خوردیم را دوم قاشق نازسلت  
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 چیه؟ اسمت -

ینم -   .شپ 
 

 نه؟ یا مییک

 بشه؟ چ   که بدوت   -

ه یک هر بیاد که داداشت .ایمغریبه تو و من -  سوی مپ 

ون بریز پس .بگم کش به برم که نیست قرار .خودش  بپ 

 .میدم گوش خوب من .ش   سبک

 حامله من و کردیم خریت .پرسعمومه .دارم نامزد من -

 عمومزن .داره مشکل بچه رسید خپ   عقد روز .شدم

 میگن االنم .کن سقط رو بچه گفی    .کنیم عقد نذاشت

 .همینه دومم بچه .نکنیم ازدواج کال

 اصال؟ داره دوستت میگه؟ چ   پرسعموت -

 کاری هر بعد کنیم عقد اول .بشه سقط ذارمنیم میگه -

 .بکنید خواست دلتون

؟ تو .پس داره دوستت -  چ 

 نداشته دوستم بود قرار مگه بعدم .میدم جون واسش -

 باشه؟
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  بعدش؟ خب -

 .اینجوری خوامنیم من  -

 چجوری؟ -

 که .کنه قبول بچه خاطر واسه منو مامانش آخرش که -

 زیادی هللابسم اول همی    ندارم دوست .کنهنیم اونم

 .هراجم زن بشم بچه رسی   صدقه از ندارم دوست .باشم

 مهراجه؟ اسمش -

  .آره -

 آخه؟ چه اونا به -

ین که نخورده را بعدی قاشق هنوز  را خایل لیوان شپ 

ین مثل هم او کاش .کندیم مچاله یم را غذایش خیالت   شپ 

 .خورد

 .شدن راض   هم بابام مامان .داره برو اونا حرف که فعال -

  .دارم مشکل خییل بابام با

 رسیدی رفت   راه تهرونو کل که یعت   کردی قهر االن -

 اینجا؟
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 .دیگه آره -

 چرا؟ خب -

 .شکست نامزدمو رس زد رب قویط با بابام چون -

ین  :زندیم قهقهه شپ 

  !باحایل بابای چه وای -

  .کندیم اخم نازسلت  

 منو همه جلوی حرصش از بيمارستان تو هم عمومزن -

ون زدم منم .کرد پول یه سکه  .بپ 

  چه؟ اون به .کردی خوب -

 .هستم اضاف   کنمیم حس .میشم دیوونه دارم -

 .وکییل خدا شومباییه شلم اوضاع   -

؟ تو -  چ 

  .پیچ   پیچ من -

؟یم دزدی چرا -  کت 

 دزدن؟یم چ   واسه دزدا بقیه .ندارم پول چون -
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ه خیابان و روروبه به نازسلت    به که همه .شود یم خپ 

  من بابای مثل هم رسی یه .دزدننیم نداری خاطر
 

 و بچیک

 .دزدید رو جوونیم و نوجووت  

 .فهممنیم من .بزن حرف دیپلم زیر -

؟ .کن ولش هیچ   -  نگفت 

 خوامنیم تو مثل من منتها .خودت مثل بدبختیم یه منم -

 .کنم دل درد

 چرا؟ -

را محض - ؟ کار چ   خواییم حاال .ا   کت 
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 اون .آوردی نیم پس رو تلفنم کاش کنمیم فکر دارم -

 .کنم گور و گم خودمو برم تونستمیم واقعا من شاید وقت

 .تونیایم االنم -

 .زندیم نیشخند

 دارم دوست   نه تازه .ندارم هاعرضه این از من .تونمنیم -

 .دارم رو جات   اصال نه پیشش، برم

.ندارن رفی    واسه کجا هیچ کی   یم فرار که اونات   ههمیش -

 .دارن آزادی حس که اینجوریه 

 .شودیم بلند جا از

 .چسبید .مرش غذا بابت .رفتنه وقت دیگه خب -

 نری؟ نمیشه حاال کجا؟ -

خاله یا رفیقتم کیم؟ من کردی فکر تو بینم -  ت؟دخپ 

؟یم اعتماد هاغریبه به همینجوری همیشه  کت 

ون سنگی    را شنفس   .دهدیم بپ 

مگوشه کال من .اتفاقا نه -  حرف کش با میاد زورم .گپ 

 .کنم درددل ییک با داشتم نیاز واقعا امشب ویل .بزنم
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 .نیستم خوت   صبور سنگ منم .تمومه پس خب -

 نچ   شودیم باعث نازسلت   ملتمس نگاه که برود خواهدیم

 .کند

ی نیست قرار خدا به -  .که بگم داشمدا به چپ  

؟ رو چ   -
 

 بیک

س -  .نمیگم هیچ   نپ 

سم؟ چ   از -  .نکردم کاری که من بپ 

 .بیاد داداشم تا بمون بیشپ   ذره یه پس خب -

ین   گشادش هودی   هایجیب توی را دستانش جفت شپ 

 یدرخچه چند که رو پیاده کنار سکوت   روی و کندیم

 .نشیندیم اندکاشته کوچک

 .سگرفته حالم نکردم کاست   امشب .کم یه فقط -

 .نشیندیم کنارش خوشحایل به نازسلت  

 .کن تعریف .توئه نوبت حاال -

ین  .کندیم نگاهش چپ چپ شپ 

 !دادیا پیچ سه گپ   -
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  .الاقل بگو کمیشو یه -

 اونقدری فقط .بگم کش به بدبختیامو نمیاد خوشم واال -

 .کردم زیاد مالف خالف قتل جز تاحاال که بدون

 سالته؟ چند مگه -

 .هشت و بیست -

 .سالمه سه و بیست من -

 پرسیدم؟ رو سنت من مگه  -

 .بگو شو بقيه منو؟ کت   ضایع دادی پیچ سه گپ   -

 فقط .خانوم سلت   نداره بقيه بعدشم .درنیار منو ادای -

 به واینست   رو پیاده وسط دیگه باشه یادت بگم بهت اینو

 دزدا همه .چادرت زیر بنداز کیفتم اون .زدن حرف موبایل

  .نیستنا خر من مثل

 .مونهیم یادم نصیحتت .باشه -

  .نکن اعتماد مردم به زود اینقدر ضمن در -

 پنج به دوزندیم چشم دو هر و کندیم خم رس نازسلت  

 نزدیک را شانخیابات   موسیق   بساط دارند که جوان پرس
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 نوای حوم دو هر کشدنیم طویل .کنندیم پهن ها آن

 .شوندیم ویالون و گیتار نوازگوش

وع پرسها از ییک  و خواندیم غمگی    .خواندن به کندیم رس 

 هایشاشک به حواسش و بزند پلک اینکه بدون نازسلت  

  .است شنیدن در غرق باشد

ین به نگایه شودیم تمام که آهنگ  او اما کندیم شپ 

 بسته کت را او و بیاید عرفان ترسیده البد .رفته .نیست

ند  حتما .نکن اعتماد کش به گفت خودش .پلیس پیش بپ 

 .نکرده اعتماد حرفش به هم او

وع که بعدی آهنگ  با .لرزدیم کیف در تلفنش شودیم رس 

 .کندیم اخم کرده سیو عزیزدلم را آن که مهراج نام دیدن

 روپیاده وسط خانه از دور خییل او بفهمد اگر مهراج

نمات   هب دارد و نشسته
 با کندیم نگاه جوان مرد چند هپ 

  .کندیم پرواز سمتش شکسته رس همان

ت    به گرچه .دیده حسات   را وقت چند این هایششدن غپ 

 تا کندیم کار همه لحظه آن اما دارد عادت رفتار نوع این

 .نزند داد او رس مردی هیچ
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  مهراج
 

 او و زندیم زنگ رسهم پشت و ناپذیر خستیک

یم عرفان ساعت یک از بعد .دهدنیم را وابشج همچنان

 .زندیم بوف   برایش ایستاده خیابان کنار .رسد

 .شودیم سوار رسعت به

 داداش؟ اومدی دیر چقدر -

 رسش پشت رانندگان مکرر های بوق صدای از عرفان

 .است کالفه

ه چه .دیگه کن صپ   بابا ای -  بوق؟ بوق یه خپ 

  .است کند حرکتش

 .برسم زود زدم ها کوچه از بدبخت   هزار با .ودب ترافیک -

؟ خوبه حالت  سلت 

  .نباش نگران .خوبم -

 گشنته؟ .دیوونه نگرانم-

 .زیاد نه -

  .توت   مادرش که بچه اون طفلک -

 .بغلش خوش دل یه با .خوادیم داغ چای دلم -
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 .اندازدیم او به معنادار نگایه عرفان

 از مهراج .آورد در ازیب بچه عمو زن .سلت   نخور حرص -

 بس خدا به سوخت تلفنم .کرده کالفه رو همه رفت   وقت  

 نمیدی؟ جوابشو چرا .زد زنگ که

 عمو زن زشت کار اینکه جز بگه خوادیم چ   .خوامنیم -

 .بیاره الیک بهونه یه .کنه توجیه رو

 .برنمیاد ازش کاری .مادرشه -

  که هم همیت   -
 

؟ بابا .سبهونه خودش مییک  چ 

 جواب بودم منتظر فقط عرص از .خونه نرفتم اصال -

  .دنبالت بیام بدی

؟ بگه نزد زنگ بار یه حت   -  مردی؟ یا ای؟زنده کجات 

 .نداره گوشیش تو منو یشماره اصال بابا کنم فکر عرفان

 این؟ مهمه -

 دلیل همیشه چرا پس ندارم اهمیت براش اگه -

 منم؟ عصبانیتش

  .سلت   خودتو کت  یم اذیت بیخودی داری -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 .نیست بردار دست مهراج .ایدیم تلفنش صدای دوباره

 مهراجه؟ -

 دستش از را گوش   عرفان کند،یم تایید رس با تا نازسلت  

یم بلندگو حالت روی و کندیم وصل را ارتباط و کشدیم

 .گذارد

 ...مهراج الو -

 توئه؟ دست سلت   گوش   عرفان؟ توت   -

  .آره -

 از ُمردم بابا نمیده؟ منو جواب چرا ه؟چطور  حالش -

 .خدا به ترکید دلم .غصه

 نباید مرد این بغض پر صدای برای .کندیم بغض نازسلت  

 مرد؟یم
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یم دیگه ساعت یک تا .خودمون خونه برمشیم دارم -

 .اونجا بیا .رسم

 شنومن صداشو تا .عرفان خودش به بده رو گوش   -

 .نمیشه راحت خیالم

 نیست؟ معلوم .باهات قهره -

ی یه مامان حاال س؟بچه مگه -   .گفت چپ  

یم پوزخند و اندازدیم عرفان نیمرخ به نگایه نیم نازسلت  

 دیدی که را پوزخندی معت   داندیم ندیده عرفان .زند

ه؟یم مادرشو طرف گفتم؟  گپ 

  .اونجا بیا .فرمونم پشت مهراج -

یم دلواپس منو که بدی خییل بگو بهش فقط .میام باشه -

 .کت  

 .کندیم قطع را تلفن عرفان

 پرسیدی؟ نظر من از اونجا؟ بیاد گفت   چ   واسه -
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 بود مونده کم .نگرانته طفلک .سلت   باش مهربون کم یه -

 .بشه باز هاشبخیه مادرش، رس هوار و داد شدت از

؟ خونه گفت   که تو -  نرفت 

 تا کن پیدا رو سلت   گفت .گفت تلفن پشت ت  ت   مامان -

 ...قپ   سینه نفرستادین منو شماها امشب

  .خوردیم را حرفش یبقیه

 میاد؟ آزمایش جواب یک -

 .فردا -

 فردا؟ -

  کش به .آره -
 

م تنها خودم .عرفان نمییک م مپ   فردا .بگپ 

میم تصمیم که منم این  .بشه چ   گپ 

 چیه؟ منظورت -

 .بمون طرفم تو فقط .عرفان کردم فکر خییل امشب -

 االن .درمیارن رو منطق   آدمای ادای که نباش بقیه مثل

 .نیست بچه این و من به حواسش هیچکس

 .س بچه این دعوا دلیل ویل -
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  مردم این شهر حسودند 
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ی کش به .عرفان که گفتم -  نه؟ یا مت   با .نگو چپ  

؟ کار چ   خواییم -  کت 

  .دونمنیم هنوز -
 

 .یشآزما جواب به داره بستیک

 من بشه چ   هر .باهاتیم دیبا و من .خواهرکم باهاتم -

 خب؟ .نباشه غمت .کنارتم

 .کشدیم برادرش بازوی روی نوازش   دست

 .خواهر این بره قربونت که خب -

 

 

 

 .زندیم بغل را او نگرات   با دیبا در پشت

؟ له بزنم یا ای؟زنده سلت   -  ش 

 .کندیم آویزان کلیدی جا روی را کلید دسته عرفان

 .سخسته .عزیزم نذار رسش رسبه -

 .اندازدیم ابرو به چی    دیبا
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  مردم این شهر حسودند 
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؟ بودی کجا !میدی بوت   چه -  سلت 

 .اندازدیم صندیل روی را چادرش نازسلت  

 

 پول گدا جای بود مونده کم .آوردم باال خیابون وسط -

 .چادرم رو بریزن

 .خنددیم دیبا

  .کم یه کردییم کاست   خنگه خب -

 .رودیم دستشوت   سمت و دهدیم تکان رس متاسف عرفان

  .دیبا حموم بفرستش -

 .داردیم بر را چادر دیبا

 .سلت   بیارم تمپ    لباس و حوله برات برو -

 .افتدیم مبل روی خسته

 داری؟ چات   .دیبا نیست حسش -

  .داریم هم چای .بزن صورتت به آت   یه الاقل پاشو -

ون عرفان و رودیم دستشوت   سمت نازسلت    .آیدیم بپ 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم عرفان به دیبا .آیدیم در صدا به خانه زنگ دم همان

 :گوید

 نباشه؟ بابات شب؟ یازده ساعت کیه این !هللا بسم -

 .کندیم خشک را صورتش عرفان

 .پره توپش .مهراجه نه، -

ی سلت   به خدا به -  .طرفه من با بگه چپ  

 .رهدا زبون خودش سلت   .نکن دخالت !بیخود -

  .بینهیم شوهرو قوم تا میشه موش .خییل آره -

 .زندیم را کن باز در یدکمه عرفان

ی تو .چ   هر -  .نگو چپ  

 شودیم که وارد مهراج .رودیم خانه دوم اتاق توی نازسلت  

 :گویدیم تند

 کجاس؟ کو؟-

 .دهدیم تکان رس باند روی خون قرمز رد دیدن با عرفان

 .مهراج میاد خون داره رست -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 حالش بهم؟ گفت   دروغ نکنه کو؟ سلت   .نیست مهم -

  خوبه؟

 کشتی    رو سلت   ":نالدیم دل در .زندیم پوزخندی دیبا

 ".دیگه بسه

 :دهدیم نشان را اتاق عرفان

  .اونجاست -

دیم را بازویش عرفان که رودیم سمت آن مهراج  .گپ 

 کوچولو فشار یه .نیست خوب حالش .رسش نزت   داد -

یمش باید بهش یادب  .بیمارستان بپ 

عصت   نگاه و دهدیم فشار هم به محکم را هایشلب مهراج

دیم را اش  .بنددیم را در و رودیم اتاق به و گپ 
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 که بیندیم پنجره به رو تخت پشت نشسته را نازسلت  

 .کرده بغل را زانوهایش

؟ -  سلت 

 .دهدنیم تکان را رسش اام نازسلت  

 .کندیم نگاه او نیمرخ به و نشیندیم کنارش مهراج

 قهری؟ -

 خشم یک اما است آرام نیمرخش .دهدنیم را جوابش

 .فهمید سکوتش از شودیم را زیرپوست  

 .گذاردیم دستش روی دست

 .نبود درست مادرم کار .خوامیم معذرت من .ببخشید -

  .عزیزدل ندزد ازم نگاتو

 فشار جوری را گلویش دارد بغض .چرخاندیم رس نازلت  س

 خفه نکند گریه اگر که است آماده ترکیدن برای و دهدیم

 .زارش و زرد یگونه روی خوردیم رس اشک قطره .شودیم

  .مهراج شکست خییل دلم امروز -

 .کندیم خم رس مهراج
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  مردم این شهر حسودند 
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 باد حرف ویل .دلت اون فدای مهراج .بگردم دورت -

 عصبانیت رو از .فشارن تحت روزااین همه ببی    .هواس

ی یه  .نگپ   دل به تو .میگن چپ  

؟نیم .راه اون به نزن خودتو !مهراج -  خوادنیم کش بیت 

 .باشیم باهم ما

 شهر این مردم تمام خدا به .حسودن که بس از -

  .ببیی    مارو عشق ندارن چش .حسودن

 .زندیم پوزخندی نازسلت  

ین ایحرف با داری - ؟یم گولم شپ   زت 

 تودل اما مالیم هایخنده آن از و کندیم خم رس مهراج

 .زندیم را برویش

 ببیی    تونننیم .دیگه میگم راست خدا به میاد؟ من به -

 .دارم دوستت همه این من

 .مهراج باشم زوریک عروس خوامنیم من -

؟ من زن زوریک تو گفته یک زوریک؟ -  میش 
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 که خودم بابای .سکوتش با عمو .فتاراشر  با مامانت -

  .مامانم .جانیم یه من کنهیم فکر

  ذارم؟یم من مگه !بیخود -

  .گرداندبریم روی باز نازسلت  

 خوای؟یم رو شدنم کوچیک .من جای بذار خودتو -

 .بزنه حرف من حرف رو نداره حق کش .رسیم تاج تو -

 یه خودم من .گون هیچ   تو .گفتم پارک تو روز اون بهت

م آخرش تا تنه  .مپ 

 .مردش چشمان به دوزدیم چشم غصه با نازسلت  

 .منه تقصپ   شهمه شاید -

 آخه؟ چ   یعت   -

  .گرفتمیم جلوتو باید -

 ...که  اومده االن عمدا بچه این کنمیم فکر من اتفاقا -

 :پردیم حرفش میان

؟یم .نرسیم هم به که -  .حسوده هم بچه این حت   بیت 
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 دوسش ویل عجوله .نیست حسود .بابات   بره قربونش -

  .دارم

 ...بیمارستان برییم منو فردا همی    بیفته پاش .نگو الیک -

 :نشیندیم لبانش روی مهراج انگشت

 .کار این به نیستم راض   مامانم جون به مهراج، جون به -

 .نباشه چه باشه، سالم چه .عزیزه خییل برام

 چرا؟ -

 !مامانش   تو چون -

 ماه بگردد؟ مرد این دور نباید  .خنددیم تلخ نازسلت  

ه .است شبش نیم هیچ حالتش خوش چشمان در خپ 

 .گوید

 .سلت   نباشه دنیات خوامیم نباش   تو -

 .باشه داشته سالم ینوه یه داره حق مامانت -

 مامانم؟ یا تو کنه؟یم تعیی    یک حقو این -

 .همه .مهراج ههم دنیا، خدا، روزگار، -

  .نه یا بیاد داره حق بچه اون خود .نکن اشتباه -
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 داشته بچه حتما باید مگه .خوامنیم بچه من اصال

 بود؟ خوشبخت بچه بدون نمیشه باشیم؟

 .نه که فعال -

 خدا به .نکن خایل پشتمو .سلت   نزن حرفو این دیگه تو -

 اینا به کنمیم پاره موخرخره دارم چهارساعته و بیست من

  واسه نباید که بفهمونم
 
ن تصمیم تو و من زندیک   .بگپ 

 این و تو و من .مهراج بذارم تنهات بخوام بکنم غلط من -

 حق هم کش .خوشبخت   از داریم سهم اندازه یک به بچه

ه ازمون اونو نداره  دوستت چقدر دوت  یم خودتم .بگپ 

 ...ویل .دارم

 .بهت میدم قول .میشه درست .وسط نیار اما و ویل -

 .کشدیم باال اششده بانداژ پیشات   تا را نگاهش 

 .میاد خون داره اومد؟ دلش چجوری -

ی خون قطره دو .کنمیم عوض باندو -  فدای .نیست چپ  

؟ .رست  سلت 

 جونم؟ -
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 و بیابون به بزت   نکن قهر اینجوری دیگه خدا رو تو -

 حت   .ینجاا بیام گفت عرفان تا ترکید دلم خدا به .خیابون

 .اومده رست بالت   کردم فکر هم اتاق این در پشت

ی باز نازسلت    را اشساعته چند قهر و فرار .گویدنیم چپ  

 کند قهر درآینده هم باز شاید کندیم فکر .داشت دوست

، میدان برود ین فلسطی    مکزییک ذرت باهم کند پیدا را شپ 

 جوان پرسهای زآوا و هازدن گیتار به فکریت   با و بخورند

  .کند گوش

 خوردی؟ شام .کنم عوض رو پیشونیت باند بریم پاشو -

ی تو بدون مگه نه - ه؟ پایی    من گلوی از چپ    قهر پس مپ 

 دیگه؟ نیست  

 .که کنمنیم قهر باتو من دیوونه -

 .کشدیم آرام نفس یک با لبخندی مهراج

  .آخه بگرده دورت دیوونه این -

 .شوندیم بلند دو هر

 دارین؟ چ   شام -
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 .املت باش   شانسخوش اگر -

  .خورمیم سنگم تو با -

 .گویدیم چای سیت   دیدن با و کندیم باز را در نازسلت  

 دیبا شاید بشه خوش دلمون بخوریم چات   هم با فعال بیا -

 .بده بهمون بهپ   غذای یه

 به و بکشد آغوش در را او خواهدیم دلش چقدر مهراج و

 این جای کندیم کاری حتما روز یک بدهد ناطمینا او

 .بزند قهقهه دل ته از تلخ هایلبخند همه

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 78_قسمت#
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مناف   مطب از ون که دکپ   عرق به تنش تمام زندیم بپ 

  .نشسته
 
 به که تت   با شودیم همراه شدنش عصت   هاتازیک

 .زندیم دو دو چشمانش و نشیندیم عرق

  .آن و این به زندیم تنه و شلوغ رویپیاده میان رودیم راه

 گریه دیگر حت   وقت   است سخت برایش کشیدن نفس

 .بکند تواندنیم هم

 .زندیم زنگ گوشش توی هنوز دکپ   هایحرف

ی بیمارستان داری وقت روز سه فقط"  رس   از و بش   بسپ 

 خالص نمیشه خوب هم دارو با حت   که ایبچه این

 ".بش  

یم وقت هاماه که مهراچ   به گفتیم باید چه او و

ها کردن راض   برای خواست  به بشوند راض   تا بزرگپ 

 .بودنشان باهم

دیم بازی به را چادرش خنک نسییم ن کیم و گپ   به اکسپ  

 .رساندیم صورتش پوست

نیم روپیاده در مردم یهمهمه و بوق و هاماشی    صدای

  .کند تمرکز گذارد
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 در تهوع حالت .کند اذیت را او خواهدیم باز مه اشمعده

 آورد،دریم پای از را او دارد عصت   فشار که لحظه این

  .روزهاست آن در اتفاق ترینطبییع

 از کوتاه جدویل با خیابان .دوزدبریم و دور به را نگاهش

 ... و کند خم رس که نیست جات   و شده جدا رو پیاده

 نیاورد خودش روی به کندیم سیع و سمت   به افتدیم راه

معده در ماندن قصد خورده سخت   به که ناهاری لقمه دو

 .ندارد را اش

یم قورت را دهانش آب خیابان سوی آن مسجدی دیدن با

 .رودیم طرف آن به و دهد

 صدای و بیندیم تار چشمانش خیابان وسط دوباری ییک

 اعثب رسش بر عصبات   یراننده فریاد و بوق یکننده کر

 .نکند تصادف تا برود راه درست شودیم

 او به اتومبییل کاش کندیم فکر رسدیم که طرف آن به

  این و خودش و بچه این از و بود زده
 
 خالص کوفت   زندیک

 .شدیم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

دیم پیش در را دستشوت   راه و شودیم مسجد وارد  .گپ 

 به آت   .کندیم جلب را نفر دو ییک توجه هایشزدن اوق

 .کندیم سبیک حس و زندیم صورتش

 .نشیندیم مسجد حیاط وسط بزرگ حوض سکوی روی

 چند قرآن صوت صدای و آمدند و رفت در کیم یعده

  .است بلند مسجد داخل از نوجوان پرس

دیم لرزان دستات   با را مهراج یشماره  چهار سه از بعد .گپ 

 .آیدیم مهراج صدای بوق

 جانم؟ -

 صدای .ندارد انرژی اما بزند را حرفش محکم کندیم سیع

 .است بلند خط سویآن از شلویع   و موتور

؟ مهراج؟ -  کجات 

 جان؟ -

؟ میگم -  کجات 

 شده؟ چ   .برمیم سفارش دارم -

 .گرفتم جوابو -
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 :زندیم داد مهراج

؟ -  .بگو بلندتر چ 

  .کشدیم پوف   نازسلت  

 ...کنار بزن -

  چ   -
 

  .بگو بلندتر آخه؟ مییک

دیم کار به را توانش تمام ازنسلت    .گپ 

 .مهراج موتورو کن خاموش -

 .شود قطع موتور صدای تا کشدیم طول لحظات  

؟ جانم -  سلت 

 .گرفتم جوابو رفتم میگم -

؟ جدی؟ -  بیام؟ باهات نگفت   من به چرا یک 

 نامه .داره مشکل بچه .همونه جواب .نیست مهم اینش -

 .بریم بیا االن همی    اصال نه .بیمارستان بریم باید فردا داده

 !سلت   -

  خوای؟نیم چیه؟ -
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ی تو .نکردم راض   رو اینا هنوز من ویل .خوامیم -  از چپ  

 امشب باهاشون باز من بذار .نگو بهشون آزمایش جواب

 .بزنم حرف

 روز سه فقط میگم؟ دارم چ   کردی گوش اصال مهراج -

 یه مرع آخر تا و دارم نگهش باید بعدش .داریم مهلت

  .کنم بزرگ رو معلول بچه

 هم دیگه روز دو فقط تو .رسهنیم اونجا به کار نه -

یم عقد اول .سلت   میدم قول بهت بذار جیگر رو دندون

یم بعد کنیم  .بیمارستان مپ 

  .نیست راض   بابات .خوادنیم مادرت .مهراج ذارننیم -

ن تصمیم تو و من برای باید اونا مگه - ؟ بگپ   تو سلت 

؟ .موت  یم باهام گفت   بهم دیشب خودت  نگفت 

 اوضاع فقط .نیست راهش این ویل .گفتم مهراج، گفتم -

  .کنهیم بدتر داره رو

 .روز دو فقط .کن صپ   بازم .کردی صپ   همه این که تو-

 خب؟ من؟ سلت    باشه؟ .روز یه اصال

 .کشدیم نفس کالفه و بنددیم چشم
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 .کنیمنیم پ  ص دیگه نشد اگر ویل ...باشه -

؟ االن -   کجات 

م دارم -  راض   خوامنیم دعوا و جنگ با مهراج .خونه مپ 

 خب؟ .بشن

 خیابون تو خونه برو زود .باش خودت مواظب .باشه -

 .ضعیفه خییل صدات .نمون

 .خدافظ -

 

 

 

 

دیم سشوار با را موهایش نم   .بافدیم را هاآن تند تند و گپ 

 روی به رو نشسته شب هر مثل و رسیده راه از تازه یارس

 اونو بیار اینو "دهدیم دستور زری به تند تند و تلویزیون

 ".بیار
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 اندهشد قرمز و ریز گریه فرط از که چشمانش به دست  

 را خودش سهم باید .بزند حرف یارس با برود باید .کشدیم

 .رسدنیم هااین به مهراج زور .دهد انجام حق این از

خ توی زری شت   آخر کردن تمپ    و شسی    مشغول انهآشپ  

 در را کارش کندیم سیع هاستمدت که البته .ست

خانه  .بخوابد برود یارس که بدهد لفت آنقدر آشپ  

  چه
 
 و بود فراری پدرش از او .داشتند بلبیل و گل زندیک

 .شوهرش از زری

 

وع جات   یک از خواهدیم .نشیندیم یارس کنار  اما .کند رس 

 با وقتهیچ اصال کندیم فکر .نیست لدب چیت   زمینه

ی و پدر هایحرف نشسته پدرش  یک جوابش بزند؟ دخپ 

 .است بزرگ نه

وع باید جات  یک از اما  .دیگر کند رس 

 بابا؟ -

 .کندیم نگاهش چشیم زیر یارس
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 :گویدیم پر دهان با

 هوم؟ -

ه میگم -  زنیم؟ب حرف میشه ...چپ  

 :گویدیم نیست آن در عطوفت   و مهر هیچ که صدات   با

؟ چه -  حرف 

 ...مهراج و من ...من همی    -

؟ مهراج -  چ 

 ...ازدواج مهراج با خوامیم من -
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 یم آسمان به یارس صدای که نشده تمام حرفش هنوز

 .رود

وع باز - یم جات   خییل تو ...کت  یم غلط خییل تو .شد رس 

 .کت  

خانه زا فورا زری ون آشپ     .آیدیم بپ 

یم زمی    روی هاکف دست به دستکش در جلوی همان از

 :گویدیم نگران کرده اخم .ریزند

؟ -  سلت 

 .کندیم بلند رس سلت  

  مامان؟ چیه -

 .اتاقت تو برو پاشو -

 .بزنم حرف بابا با خوامیم مامان -

 :توپدیم یارس

 حالم .عموتوپرس  این کن ول .بزت   حرف خواییم بیخود -

 .میاد وصلت این اسم وقت   خورهیم هم به داره واقعا
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وعش تو مگه بابا؟ چرا -  اینجوری نذار پس نکردی؟ رس 

 .بشه تموم

 زن بش   خواری و خفت با پس؟ بشه تموم چجوری -

 خوامت؟نیم میگه مادرش که مردی

  .ذره یه کن فکر .دخپ   نباش کودن آره؟

 :گویدیم زری

 نیستم؟ تو با مگه سلت   -

 :گویدیم نازسلت  

 شاجازه .کنیم ازدواج هم با خوایمیم مهراج و من مامان -

ا شما هم رو  زیرش؟ زنیدیم چرا حاال .دادین قبال بزرگپ 

 زیر را پایش یک و کشدیم باال مبل روی را خودش یارس

 .کندیم خم دیگرش پای

  یا کری کوری، تو -
 

نیم رو تو میگن بفهم بابا بچه؟ خنیک

 .خوان

 .بابا اینو نگفته که مهراج .بگن خب -

  مهراجه؟ دست مگه -
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 کار چ   بشم جدا مهراج از االن من کیه؟ دست پس -

 اخه؟ بکنم غلظ چه باباش بدون شکمم تو بچه یه کنم؟

 .رست تو بریز خاک -

 اون از ذره یه خدا رو تو .نیست من جواب این بابا؟ -

 کن کم عصبانیتت

 خدا به .بری پیش لجبازی و دعوا با خواییم ش همه چرا 

  این
 
ت منه، زندیک  ویل کنه راض   رو شما اومد مهراج .دخپ 

 میگه هنوزم اما .شکست   رسشو زدی رب قویط با شما

  .رست فدای .نداره عیت  

 باال که گندی این با .بگه شهوظیفه .میگه که معلومه -

  .آورده

 حرف عمو زن با .بزن حرف عمو با برو بابا خدا رو تو -

 .بشه دیر نذار .بزن

 .دیگه نمیشه یعت   نمیشه وقت   اصال بشه؟ دیر چ   یعت   -

 خواری برات اینقدر که بش   آدیم زن داری ارصاری چه

 .بیاره
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 اما .درست .کردیم اشتباه ما آورد؟ خواری برام مهراج -

  .کنید جدا هم از مارو که نیست راهش این حاال

 زود خییل و ندارد حسات   و رستد اعصاب که یارس

لش همیشه  جوری کندیم سیع دهدیم دست از را کنپ 

 گوش به و دوم یطبقه به برود صدایش که بزند فریاد

 .برسد گیسو و مهراج

 .خواننیم رو تو اونا بفهم !نفهم زبون یبچه بابا، -

 مهراج اون .خوادنیم رو تو عموت خوادنیم رو تو مادرش

 نداره کار .من پیش فرستاده رو تو کرده فهاضا غلط هم

یم باباش از هنوز رو توجیبیش پول چرخه،یم ول بیکار

ه ه زن خوادیم وقت اون .گپ   .بگپ 

 ازدواج من با کردی زورش چرا .نداشت کار اولشم از -

 ؟.کنه

 جا ت   خییل .هلل اال.الاله ...قپ    به من کردم؟ زورش من -

 جرئت داره عرضه اگه .جلو تادهفرس کرده شپ   رو تو کرده

 .بزنه حرف بیاد خودش داره

 .بار اولی    برای زندیم فریاد نازسلت  
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 هم آهسته زدن   حرف که پدری برای بردیم باال را صدایش

  .بود هاناممکن جزو او جلوی

 رسشو زدی تو .بابا زدیش تو نیومد؟ .پیشت اومد .گفت -

 چرا .بزنم حرف تو با نفرستاده منو کش بابا .شکست  

 رسم اینه کردنت؟ پدری رسم اینه اینقدر؟ کت  یم اذیتم

ی  کردنت؟ بزرگپ 

 .شدم خسته خدا به بسه .کن بس خدا رو تو

 ساکت را او زند یم دیوار و در به را خودش سو آن از زری

 .کند

 اتاق تو برو پاشو .کن تمومش خدا رو تو .سلت   بسه -

 .بذار مرگتو کپه

وع تازه گوت   اما نازسلت    .است کرده رس 

 .دیگه بریدم .شدم خسته .مامان خوامنیم خوام،نیم -

 ...مامان شدم دیوونه

 .کندیم الل دم در را او یارس سییل

 خییل تو .شدی خسته کردی غلط خییل تو .دهنتو ببند-

ه کردی جات    .هرزه یدخپ 
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 :زندیم جیغ زری

ت به داری بفهم !یارس -   چ   دخپ 
 

 .مییک

 .دهد یم تکان زری سمت به را اش اشاره انگشت ارسی

  .نگو هیچ   .زری شو خفه -

 .کندیم نگاه نازسلت   به دوباره بعد

  .کنمیم تمومش جا همی    امشب همی    -

 .کنه پیدا کش این از بیشپ   خوامنیم دیگه .بسه دیگه

 .بردیم کشان کشان اتاق سمت را او و کشدیم را او دست

  .زندیم فریاد زری

؟ خواییم کار چ   .یارس کن ولش -  بکت 

 .کندیم قفل را در و بردیم خودش اتاق توی را او یارس

 رسعت به .دهدنیم را جوابش یارس اما کوبدیم در به زری

دیم را عرفان یشماره  .گپ 

 :گویدیم عجله با شنود،یم که را عرفان گفی    الو صدای

 .کشت خواهرتو اتباب بیا پاشو باش زود عرفان -
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  .رودیم در پشت باز زری و شودیم قطع تلفن

 بچه اون خدا رو تو درو کن باز یارس؟ کت  یم کار چ   -

 .یارس نکن .امانته

 .زندیم تکراری هایحرف که یارس فریاد جز آیدنیم صدات  

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 80_قسمت#

 

 

 به پدری یهخان تا را کوچه دو یفاصله عرفان زود خییل

 .دودیم باال کرده ییک دوتا را هاپله و راندیم رسعت

یم سیع مهرسا و صادق و گیسو و نیست خانه مهراج

ش یارسو دعوای در را خودشان کنند  .ندهند دخالت دخپ 

 :زندیم داد هراسیده و ایستاده اتاق در پشت عرفان

 .بابا خدا رو تو .کن وا درو بابا !بابا -

 .لرزدیم بید مثل ترس از و کرده بغل را یزر  هم دیبا
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 سنگ چون .زندیم حرف   نه و ریزدیم اشک نه نازسلت  

ه شده  .یارس به خپ 

 .هاگذشته به بازگشته کندیم حس و است سنگی    رسش

 اتاق همی    توی پیش سال هشت درست ایصحنه چنی   

 .داد رخ

 جنگ یارس با که بود هامدت دانشگاه به رفی    برای

 .کردیم انکارش یارس گفتیم او چه هر .اشتد

 مثل او از و پدرش جلوی ایستاد قد تمام که شت  همان

 یارس گفت، من ومنبدون و محکم را اش خواسته امشب

ات   یک و کشاند اتاق به را او  برایش فریاد و داد با سخپ 

 به اندازدیم آتش که شودیم بالت   رفتنش دانشگاه که کرد

 .خانواده

 یارس که را سوایل بود پرسیده نازسلت   اما بود نزده کتکش

 .نداد را جوابش

سد دوم بار برای خواهدیم امشب حاال  .بپ 

 .شنود یم در پشت از را مادرش هایگریه و عرفان صدای
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 از را کمربندش شودیم دار خش دارد که صدات   با یارس

ون شلوارش  .کشدیم بپ 

 که کنم ناقص جوری رو بچه این و خودتو بزنم خواییم -

 آره؟ بشه؟ حل همیشه واسه مشکل دیگه

 .شودیم بلند جا از نازسلت  

 یادته .پرسمیم ازت سوال یه قبلش اما .بزن ...بابا بزن -

 .ندادی جوابمو موقع اون پرسیدم؟ ازت پیش سال چند

 .پرسمیم ازت بار آخرین برای امشب حاال

 .کندیم گاهشن شده کلید هایدندان با یارس

 

 .کوبدیم تخت روی را کمربندش

س - ش پرت و چرت داری جرات فقط بپ   .بپ 

یسانت   چند در و رودیم جلوتر نازسلت   یم او مقابل مپ 

 .ایستد

ت  مامان جون به میدم قسمت رو تو .بگو راستشو فقط -

 چرا میاد؟ بدت من از اینقدر چرا ...چرا .بگو راستشو ت  
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 با اینقدر تو کدومه، راستم و چپ دست یدمفهم وقت   از

؟ دوستم وقت هیچ چرا بابا؟ بودی بد من  چرا  نداشت 

 داشتنت دوست حرست گذاشت   چرا نکردم؟ حست

؟ دیگه باباهای مثل چرا دلم؟ رو بمونه  من با چرا نیست 

 واسم؟ کابوس مثل شدی همیشه چرا بابا؟ نبودی رفیق

 بابا؟ چرا

ه یارس  .گویدیم درنگ بدون او چشمان در خپ 

 مبچه نداشتم دوست .متنفرم داشی    دخپ   از چون -

 .همی    .پرس فقط ،باشه دخپ  

وع .زندیم پوزخند نازسلت    .خندیدن به کندیم رس 

یک  .خنددیم واردیوانه و هیسپ 

 .باشه این دلیلت زدمیم حدس .دونستمیم -

یم نگاهش کشیده هم در هایسگرمه با وری یک یارس

 .کند

  .نیست اشحایل خودش اما ترکدیم بغضش نازسلت  

  بابا؟ چشه مگه داشی    دخپ   -

 .کندیم پرت ایگوشه به را کمربند یارس
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 دیگه .دادم جواب سوالتو .همی    .دردرسه فقط دخپ   -

 .نده کش

 :کشدیم را دستش نازسلت   اما برود خواهدیم  

  .رحمته میگن همه ویل -

 االنمون اوضاع به نگاه .بودی زحمت فقط من واسه -

 راست؟ یا میگم دروغ ببی    بکن

 رو بچه این بزن .شکمم رو بزن .بیا .منو دیگه بزن کجا؟ -

 بزن .بابا منو بزن  .شیم راحت مونهمه دنیا اون بفرست

 ...بزن .نش   ذلیل و خوار من خاطر واسه دیگه

 .دهدیم هل عقب به را او یارس

 .کن تمومش -

 .چسبدیم سفت را بازویش نازسلت  

 بارم آخرین میدم قول .بزنم حرفمو بذار .بابا کن صپ   -

 ذهنت به اینجا امشب همی    منو صدای .کن گوش .باشه

 دردرس و زحمت برات دیگه کنمیم کاری یه من .بابا بسپار

 .نخوره هم به ازم حالت بیت  یم منو وقت   دیگه .نباشم
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 بمونه یادت اینو اما .برات نباشم دردرس دیگه کنمیم کاری

  .میش   پشیمون هم بدجوری .بابا میش   پشیمون تو

 

 و مهراج از بود آخرت بار امشبم .نزن مفت حرف - 

 فهمیدی؟ .زدی حرف من پیش الدنگ اون با ازدواج

 چشمانش از درشت اشیکقطره و کندیم خم رس نازسلت  

 .چکدیم اشگونه روی

 .افتدیم اتاق داخل عرفان .کندیم باز را در فورا  یارس

 :گویدیم زری به رو یارس

ش تو -  کردی؟ خپ 

یم اشک و ایستاده اتاق وسط که نازسلت   به رو عرفان

 .کندیم نگاه ریزد

 کردی؟ کارش چ   بابا؟ -

 :گویدیم کشیده هم در اخم یارس

ش - ون بپ  حوصله .کن ساکت مادرتم اون .میاد خوابم بپ 

 .ندارم جماعتو زن زر زر ی
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 نه؟ یا زدیش بگو من به فقط -

  .دیگه برو ...هلل اال اله ال ...ویل بزنم خواستمیم -

 از خوردیم چی    پلکش .دهدیم رستکان تاسف به عرفان

  .خانه اوضاع دیدن

ون اتاق از بلند هایقدم با نازسلت    اتاقش به و رودیم بپ 

 .کندیم قفل را در برده پناه

 زیر و کندیم پاک را هایشاشک .گرفته را تصمیمش

 خوب خواهدیم که ستشت   تنها امشب .خزدیم پتویش

 انجام حتما باید که کاری .دارد کار هزارتا فردا .بخوابد

 .مهم کار یک .بدهد

 

 حسودند_شهر_این_مردم#

   81_قسمت#
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دیم گوش و اندازدیم رسش روی را مقنعه  و یارس که گپ 

 .گویندیم چه زری

 داندیم .آیدنیم صدات   هیچ ظرف توق و تق صدای جز

 آن از .شودیم آماده مغازه به رفی    برای و شده بیدار یارس

 که او با کندیم رسسنگیت   باز مادرش داندیم هم طرف

 ساعت یک تا قبل شب .آیدنیم زدنشان حرف صدای

 رفی    از بعد .آمدیم پدرش و عرفان بحث جرو صدای

 و پدر بیداد و داد صدای اتاق از هم هنوز دیبا، و انعرف

 .نبازد را خودش که بود داده پیام عرفان .بود بلند مادرش

 دیبا .دارد استزنده وقت   تا را هوایش خودش بود گفته

 همی    .بود رفته اش صدقه قربان و بود داده پیام کیل هم

 صبح تا ار  او که بود برادرش زن و برادر مهر   پر پیام   چند

  .داشت نگه زنده

ون اتاقش از و برود یارس است منتظر  و چادر .بزند بپ 

 دست به تلفن و گذاردیم تخت روی را  اشپشت  کوله

دیم را مهراج ی شماره .نشیندیم تخت روی  .گپ 
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 کاری نتوانست که او .کرده چه دیشب مهراج بفهمد باید

 در زدنش حدس که شنید را هات  حرف آن، از بدتر .بکند

 هااحمق شبیه اما .نبود سخت زیاد هاسال آن طول

 .دارد دوست را او پدرش دادیم امید خودش به همیشه

 با باباها یهمه کردیم فکر بود کم سنش هنوز که اوایل

انشان  و مهرسا وقت   اما .کنندیم رفتار اینطور دخپ 

ی و پدر چطور که دیدیم را عموصادقش  و او با شاندخپ 

 یارس دست دنیا فهمیدیم داشت تازه تازه دارد، فرق یارس

انشان که ستپدرهات   دست دنیا .نیست  روی را دخپ 

 .گذارندیم رسشان

 را بهشت خوب پدرهای است، مادران پای زیر بهشت اگر

انشان تا اندگذاشته رسشان روی  اوج در همیشه دخپ 

 .باشند

 شب تمام فقط و نداشت سودی هیچ قبل شب دعوای  

 روی اشکهایش رد .بود گذرانده گذشته قپ   نبش به را

  .بود شده خشک بالشش

 :دهدیم پیام

؟ .مهراج سالم "  "کجات 
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 اینکه و او زبان ورد بود شده روزها این کجات   یکلمه این

  .یافتنیم را مهراج هاوقت بیشپ  

 که خواب .است صبح هشت ساعت .رسدنیم  جوات  

 هست؟ نیست،

 را تکلیف باید ساعت آن تا و دارد کالس یک عتسا

 .ماندیم اتاق توی هم دیگر ساعت نیم .کند روشن

ون اتاق از شنود،یم که را در شدن بسته صدای یم بپ 

 به و کندیم رها مبل روی را چادرش و کوله .رود

خانه  .رودیم آشپ  

 .مامان سالم -

یم مگر  نه سنگی    نه را جوابش اوست به پشتش که زری

 ت   با توام دلخوری به لحنش بیشپ   .دهد
 
یم حوصلیک

دیم پوست هوی    چ دارد .خورد  .گپ 

 نشیندیم که مپ    پشت .ریزدیم چای خودش برای نازسلت  

 و کردن غش وقت امروز اما .ندارد خوردن برای اشتهات  

 جان باید .نیست شدن بیمارستان رایه و ضعفه دل

 .جنگیدن برای باشد داشته حسات  
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ها، با ترسویش، خود   با جنگیدن  این با و پدرش با بزرگپ 

  گلوی بیخ انداخته چنگ که المروت روزگار
 
 و اشزندیک

 .کندیم اشخفه دارد

  

 مامان؟ خوت   -

 داری؟ کالس .خوبم -

 .گرفته صدایش

؟نیم نیگام چرا .ببی    منو .آره -  .گرفته خییل صدات کت 

؟نیم مگه دارم کار -  بیت 

یم خودش سمت را او و شودیم بلند جا از نازسلت  

 .چرخاند

 .کشدیم هم در اخم اشگونه روی کبودی رد دیدن با 

 مامان؟ آره زده؟ کتکت بازم -

 .چرخدیم سینک سمت به دوباره زری

ی -  .کمد در به خوردم .نیست چپ  

خانه فضای در بلند نازسلت   پوزخند صدای  .پیچدیم آشپ  
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 در کره و عسل یلقمه و نشیندیم مپ    پشت خشم با

ین یلقمه با را تلخش بغض .چپاندیم دهانش  قورت  شپ 

یت   این اما .دهد یم  هایقطره و کامش در شودیم زهر شپ 

  الیالبه دیشب چقدر .ریزندیم صورتش روی اشک
 

 دلتنیک

 اشک دیگر بود داده قول خودش به اشداریزنده شب و

 .نبود خودش دست ییک این اما .اتفاف   هیچ برای .نریزد

 .نداشت را مادرش کبود صورت دیدن طاقت

 

 ویل .منه تقصپ   چ   همه اصال .مامان منه تقصپ   -

یم بهش باید .ابدا .زدم داد رسش دیشب نیستم پشیمون

ای حت   .گفتم  .بدتر چپ  

ون را صندیل زری  .کشدیم بپ 

 .همینه بابات .نیست تو تقصپ   .سلت   نکن گریه -

 .نکن باور رو دیشبش حرفای تو .اینجوریه القشاخ

 خرمون زدی حرفارو این عمر یه بس از نشدی خسته -

 منو؟ هم خودتو هم مامان؟ کردی

 !سلت   -
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ت و بموت   شده خراب این تو خواییم یک تا -  کنه؟ تحقپ 

 مامان؟ شدی ما پاسوز عمر یه موندی چ   واسه اصال

؟ چرا   این از نکردی فرار چرا نرفت 
 
؟ زندیک   کوفت 

 آوردمیم دووم چجوری رفتم؟یم کجا شماها بدون من -

 رو؟ دوریتون

ه، تبچه فهمیدی که موقع همون - یم منو باید دخپ 

 .نامرده که مرد اون و تو دق یآینه نشم االن تا نداخت  

 .نزن حرف اینجوری بابات مورد در -

 تو شوهرت از تنفر .مامان وقته خییل .میاد بدم ازش -

 تونهنیم خوب قلبم .رسوب شده کرده نشست خونم

 دارم .برده یادم از کشیدنو نفس رسوب این .کنه پمپاژ

ن .مامان میشم خفه   .هامریه به رسهنیم اکسپ  

 .کندیم نگاهش غصه با زری

م کارو این خودت با نکن -   .دخپ 

 .مادرش یگونه روی کشدیم دست

 .دستش بشکنه -
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 !سلت   -

 

  حسودند_شهر_نای_مردم#

 82_قسمت#

 

 

 

 هاحرف اینجور گفی    از را او هم زری گرشماتت صدای

 .شودیم بلند جا از .کندنیم پشیمان

م دارم من - م روز چند .مپ   خوادنیم دلم .عرفان خونه مپ 

 هیچ سابق مثل هم تو .بشم چشم تو چشم شوهرت با

اض کرد توهی    بهت چ   هر .نده خودت تو تحویل  اعپ 

 .بمون ساکت و کنن

؟یم ناراحتم میاد خوشت .کت  یم اذیتم داری سلت   -  کت 

 ارزش برات پرستت پرس شوهر   اون میاد خوشت هم تو -

 مامان .رفت شدم تموم .جهنم به اصال من نیست؟ قائل

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 هان؟ داده؟ جامعه تحویل ایاسطوره چه داره خپ   ت  ت  

؟ بهش  گفت 

  هیچ   بهش .دخپ   نکن لج -
 

 خییل قلبش .اهنمییک

 .داره گناه .ضعیفه

 تو مظلوم   یبچه این و من  جز به دارن گناه همه آره -

  .شکمم

 .اندازدیم شکمش به نگایه زری

 سه .باشه شکمت اون تو ایبچه اصال دونمیم بعید -

  .صافه و تخت شکمت ویل ماهته

  .بچه این اومد وقت   خوب چه .امحامله اتفاقا -

 چیه؟ منظورت -

خانه از و گذاردیم جوابت   را مادرش سوال نازسلت    آشپ  

ون  .زندیم بپ 

 کش قدی، آینه جلوی و اندازدیم رسش روی را چادرش

 .کندیم تنظیم مقنعه روی را چادرش

 میاد؟ یک آزمایش این جواب -
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وع  .بگوید دروغ باید .هایشکفش پوشیدن به کندیم رس 

 بیاورد حناق و کند فرق دیگر های دروغ با دروغ این شاید

 .کندنیم نگاه مادرش صورت به .کند اشخفه و

  .دیگه روز دو ییک گفی    -

 .بوسدیم را او صورت شودیم تمام که دروغش

 .خدافظ .مامان زنمیم زنگ بهت -

خانه به و کندیم رایه غصه و نگرات   با را او زری بریم آشپ  

کش هایحرف .گردد  .برده فرو رفک در عمیقا را او دخپ 

 

 

 هم هنوز بهاری هوای .داردبریم قدم تند کوچه رس تا

  زمستان .نیست زیبا او برای
 
یم یط دارد بهار ت   او زندیک

 و بشود تمام رسما این است قرار یک داندیم خدا و شود

  .برسد بهار

ون کیفش از را تلفنش یم را مهراج یشماره و کشدیم بپ 

د  .گپ 
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 .نشیندیم گوشش در صدایش بوق سه با

؟ جانم -   سلت 

؟ .سالم -  ندادی؟ پیاممو جواب چرا خوت 

  .خدا به ندیدم دادی؟ پیام .عزیزدلم سالم -

؟ پشت -  فرموت 

  .آره -

 مهراج؟ مادرت با زدی حرف -

 .نزدم هم زدم هم -

؟ یعت   -  چ 

 قربونت بزنم حرف باهاش حسات   درست نشد فرصت -

  .شاهرود اومدم افتادم راه غروب .برم

  شاهرود؟ -

 داده رخ زیبات   هایصحنه چه اینجا دیشب ندارد خپ   پس

  .بود

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

کت یه واسه -  پیدا که تهران .دادم درخواست اینجا رس 

 فقط .سلت   بشه درست کن دعا .خوبه کارش .کار نمیشه

  .میشیم دور تهران از که اینه بديش

 ینا از .پدرش از بشود دور او و بشود کاش کندیم فکر

  .تشنج همه

  .خدامه از خدا به .مهراج بشه جور کنمیم دعا -

 .کت   دعوام کردم فکر جدی؟ -

 بریم باید فردا امروز مهراج؟ کنم کار چ   من حاال -

  .بیمارستان

 قول .تهران رسمیم ظهر بعداز تا من .سلت   کن صپ   نه -

  .کنم راضیش شب تا میدم

 از دارم .کت  یم ستهخ داری خودتو .مهراج نمیشه راض   -

  .درمیام پا

 به خایک یه من نشد، الل زبونم اگر کن صپ   امشبم تو -

  .سلت   نکن اذیت .ریزمیم رسم

 .دهدیم تکان دست خایل تاکش یک برای و کشدیم پوف  
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 نداری؟ کاری .کنم قطع باید من ببی    -

 .باش مواظب راه تو .بیا آروم -

  هستم -
 
 .ستمه .مهراج عمر   و زندیک

 .کندیم خداحافظ  

 .نشیندیم تاکش توی و کندیم باز را تاکش در

 .فلسطی    میدون سمت برید دربست   آقا -

 گاز پدال روی پا و گویدیم باال بلند چشیم جوان یراننده

 .گذاردیم

ی در  شب آن کندیم فکر خوب رودیم راننده که مسپ 

ین با میدان و خیابان آن کجای دقیقا  .کرد وردبرخ شپ 

 دستور راننده به بیندیم که را فروش ذرت مرد آن و پاساژ

 و گذاردیم راننده دست کف را کرایه .دهدیم را توقف

 .شودیم پیاده

ین اما کندیم پایی    و باال بار چند را رو پیاده  .بیندنیم را شپ 

 را او معلوم کجا از .آمده کرده اشتباه شاید کندیم فکر

 .ببیند اینجا هم باز
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 تمام به .کند پیدا را او که دارد فرصت دوازده ساعت تا

ها یم عبور آنجا از که الغری و بلند قد پرسهای و دخپ 

 .زندیم زل اندپوشیده سیاه هودی و کنند

 و رو پیاده که آنقدر و گذردیم ساعت دو ساعت، یک

ه مردم به و رفته راه را میدان دور و راه چهار  شده، خپ 

ی .نمانده زانوانش در جات    ظهر دوازده ساعت  به چپ  

 .شودیم امید نا دارد دیگر و نمانده

 ستوقت   چند .برسد دانشگاهش و کالس به و برود باید

 که رفته دیر آنقدر یا رفته درمیان یک یا را هاکالس

 .درآورده را هایشاستاد صدای

 .کند پیدا خایل تاکش یک تا ایستدیم خیابان کنار

  .شودیم پیدا ندرت به خایل تاکش روز از ساعت آن اما

یم را سفید پرایدی .کندیم درد رفی    راه زیاد از پایش کف

 هم زیاد که مردی صدای .ایستدیم پایش جلوی که بیند

 توی شده کشیده پایی    کامال ی شیشه از نیست جوان

 .نشیندیم گوشش

  .برسونمت آبچ   باال بفرما -
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  .ممنون نه -

 .نیست کن ول اما ردم

 .نکن اذیت دیگه بیا .ناهار بریم باال بیا -

 و رودیم عقب .است مزاحم مردک فهمیده تازه نازسلت  

 تاکش قحظ چرا .دوزدیم خیابان باالی به را نگاهش

 آمده؟

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 83_قسمت#

 

 

 

 ترمز پایش جلوی دوباره و زندیم دور را میدان مزاحم مرد

 یراننده و او به گذری هایاتومبیل یراننده چند .کندیم

نیم نشان العمیلعکس کدام هیچ اما .کنندیم نگاه مزاحم

 .دهند
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ت ت   مردها کندیم فکر  است مهراج فقط یا اندشده غپ 

یم را مزاحم دخل و کندنیم تحمل هاوقت اینجور که

 آورد؟

 .دهدیم آزار را هایشگوش دوباره مرد کریه صدای

 .کن رنجه قدم بیا بابا !خوشگله آبچ   کت  یم ناز چقدر -

؟ مدل منتظر نکنه آره؟ نداری؟ قبول پراید  باالش 

ر بیشپ   صورتش لحظه به لحظه و شده کفری نازسلت  
ُ
 گ

دیم  .گپ 

 .کند گم را گورش و بشود خسته مردک تا دهدنیم جواب

 ای  لحظه چند شدن خلوت با اما .رودیم ترعقب دوباره

دیم عقب دنده پروت   با مرد خیابان،  .گپ 

ی؟یم چقدر - ی کت   حساب ارزون گپ   .میشم مشپ 

 نازسلت   جلوی از باد رسعت به سیاه یسایه یک ناگهان

   عقب   چراغ به محکم لگدی سایه .گذردیم
 مرد ماشی  

 خرد هایتکه .پیچدیم خیابان در فریادش و زندیم مزاحم

  .ریزدیم زمی    روی چراغ یشده
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 تو نزدم بعدیو لگد تا چاک به بزن .عوض   آشغال گمشو -

  .پایی    بیاد فکت

 اما .آمده بند زبانش ترس از نازسلت   و خوردنیم تکان مرد

 .آورددریم بهت از را او سایه آشنای صدای

 مرد که بکوبد بغل یآینه به تا کندیم بلند را لگدش سایه

 .شودیم دور و گذاردیم گاز پدال روی پا

 سمت و دهدیم اش رفته خواب پای به تکات   نازسلت  

 .کندیم تند قدم سایه

ین؟ -  شپ 

ین  ترس، عوض   اشگزنده هایاخم و چرخدیم سمتش شپ 

 .نشاندیم نازسلت   هایلب بر خنده

ین؟ خودت   -  شپ 

؟ کت  یم کار چ   اینجا تو .شمعمه پس نه -  دخپ 

 و بهت تمام و کندیم بغل را او خوشحایل رطف از نازسلت  

 
 

 .بنددبریم رخت تنش از خستیک

 .کردم پیدات شکر خدارو -
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ین  .زندیم عقب را او شپ 

 وایسادی؟ اینجا چ   واسه میگم بهت -

؟یم داد چرا -  زت 

 هیچ دیگه  .خرابه زنای مال خیابون قسمت این اینجا -

 .نشو تاکش منتظر اینجا وقت

 .کندیم نگاهش اتم نازسلت  

؟ یعت   -  چ 

  از عقت   تو چقدر .همی    یعت   -
 
 باغ تو چقدر .دخپ   زندیک

 .خانوم سلت   نیست  

 نگام جوری یه مردم بود همی    واسه خب؟ دونستمیمچه -

 کردن؟یم

 من؟ دنبال بودی اومده .کن ولش -

 .گرفتم پادرد رفتم راه میدون دور بس از دوساعته .آره -

ین  .دهدیم تکان تمسخر و تاسف به رسی شپ 

 هنوز نکنهکار؟ چ   خواییم منو .دخپ   بده شفات خدا -

 پلیس؟ دست بدیم دنبالیم
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 .بردیم روپیاده به را او و کشدیم را دستش نازسلت  

 ام؟دیوونه مگه .نشو لوس -

 .خدا به نه کم -

ین دارم کار باهات -   .شپ 

 .ایستندیم ایگوشه

 منتظریم؟ عتهسا دو که کاری چه -

 برم باید .دیرمه االن ویل .بزنم حرف باهات خوامیم -

 بینیم؟ جات   یه همو عرص میشه .دانشگاه

 چیه؟ کارت -

 کجا که بزنم زنگ بهت بده بهم تلفنتو شماره .مفصله -

 .بیای

ین  چشمانش رنگ و نازسلت   صورت اما است دل دو شپ 

دیم شده زدرا سمتش که را او تلفن .دهدنیم بد گواه  گپ 

یم زنگ او به بالفاصله نازسلت   .کندیم وارد را اششماره و

ین .زند دیم تاکش یک برایش شپ   .کندیم رایه را او و گپ 
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 .کندیم تمام سخت   به را کالسش آخرین چهار ساعت

کوله بار چند دانشگاه راهروی در که دارد عجله آنقدر

  
 .بدکو یم آن و این به را سنگینش پشت 

ین برای  یک توی دانشگاه نزدیک را او که داده پیام شپ 

  .ببیند شاپ کاف  

 رفتنش راه تند .کندیم یط عجله با را کافه تا دانشگاه از

 .بکشد تپ   شکمش زیر بار دو ییک شودیم باعث

 دودی در عمیق نفس چند با و رسدیم کافه به باالخره

 .شودیم کافه وارد و دهدیم هل را رنگ

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

  84_قسمت#
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 در جوان پرس و دخپ   زیادی تعداد و است شلوغ کافه

 .اندنشسته کافه پشت   حیاط

ین و چرخاندیم چشم  اگر البد .بیند نیم کافه داخل را شپ 

ون باشد آمده زودتر  .است نشسته بپ 

یم باز را صفحه فورا دستش در تلفنش لرزش صدای با

 ساعت یه .تهران رسیدم حاال همی    :داده مپیا مهراج .کند

 ".زنمیم زنگ بهت دیگه

ات   تایشان دو که چ   کافه سه  بی    هستند، جوان دخپ 

ها ین و رودیم حیاط سمت به .چرخندیم مپ    بیندیم را شپ 

ه خندندیم شادمات   با که دخپ   چند به که  حت   .شده خپ 

ها از دل شودنیم باعث مپ    کنار حضورش د دخپ 
َ
ن
َ
 .بک

ین گذارد،یم که صندیل روی را اشکوله  متوجه شپ 

 .شودیم حضورش

 .نشیندیم کناری صندیل روی نازسلت  

 باالخره؟ اومدی -

 .کردنیم ول استاد .ببخشید سالم -

 .گشنمه بخورم بگپ   چ   یه .علیک -
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 .دوزدیم بار باالی رنگارنگ نئون تابلو به را نگاهش نازسلت  

م سفارش خورییم چ   ببی    ور  باال اون -  .بگپ 

ین دیم باال را رسش شپ   .گپ 

ا این از کردم فکر عه - ی منوت   .دارن دفپ   .چپ  

 .آوردیم در کوله جیب از را پولش کیف نازسلت  

  .خوبه شکالتیش هایکیک اینجا -

 از بیشپ   .بگپ   خورییم خودت چ   هر .دونمیم چه -

 
 

میم دارم فضویل از گشنیک   خواییم چ   مپ 
 

 .بیک

ین و شودیم جمع ناراحت   از صورتش نازسلت   یم اخم شپ 

 .کند

  .مپ    رس گرددبریم دهدیم که سفارش

  بهم خواست  یم چ   -
 

 خانوم؟ نازسلت   بیک

 .کشدیم پایی    پیشات   روی را اشمقنعه کیم نازسلت  

 .گذاردیم مپ    روی را هایشآرنج و آوردیم جلو را رسس

ین مجبورم ویل .ترسناکه واقعا بگم خوامیم هک ایت   -  .شپ 

 .کردن مجبورم یعت  
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ین سکوت و سوایل نگاه  نازسلت   شودیم باعث شپ 

 .مطلب اصل رس برود مستقیم

 .کنم سقط رو بچه خوامیم -

ین   .کندیم گرد چشم شپ 

؟ بندازیش -   یعت 

 .آره -

  من به چرا خب -
 

 اینارو؟ مییک

 من ببی    .کردی خالف   ورج همه گفت   خودت تو-

 .کنه کمکم که ندارم تو جز االن هیچکسو

  !عجب -

ین نکن نگام اونجوری -  روز سه من به فقط دکپ   .شپ 

 .کنم سقط داره مشکل که رو بچه این که داده مهلت

  .خوانیم مهراجو رضایت ویل .بیمارستان برم داده نامه

، میاد شیطون خر از مهراج نه وسط این  .مادرش نه پایی  

 .گذرهیم وقت کنم دست دست
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ین  لبش روی نیشخندی و دادیم تکان رس تمسخر به شپ 

 .نشیندیم

 !زت   یم حرف تبچه کشی    از راحت چقدر -

 .نیست بچه اصال مسئله االن ویل .نیست راحت -

؟ یعت   -  چ 

 عروس بشم بچه رسی صدقه از خوامنیم من اینکه یعت   -

  .عموم

  .فهمیدم حاال آهان -

 .بخوان قلبشون ته از منو خوامیم -

 کنار؟ بکش   خواییم کال پس -

 .دهدیم تکیه صندیل به و کشدیم عقب نازسلت  

 الزم اگر .قیمت   هر به نه ویل .خوامیم خییل مهراجو من -

ایط این با اینجوری ویل مونمیم منتظر عمر تموم باشه  رس 

 .نمیشم زنش

 .بشم خالص بچه این رس   از اول خوامیم حاالم 

؟ بعدش -  چ 
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  داداشم با خوامیم -
 
 ریخت خوادنیم دلم دیگه .کنم زندیک

  .ببینم بابامو

 باشم؟ حسن یکاره چ   وسط این من حاال - 

یم هاسفارش گرفی    برای نازسلت   و شودیم تگ آنها مپ   

 .رود

سو تلخ عطر گذاردیم مپ    روی را سیت   وقت   بیت   زیر اسپ 

 .زندیم شان

 .بگم تا بخور اول -

ین  را طعمش .کندیم فرو شکالت   کیک در را چنگال شپ 

 .دارد دوست

  خواییم چ   دونمیم -
 

  .نداره کاری زدنش حدس .بیک

 .زندیم ناخونک کیک به طاقت ت   نازسلت  

 داری؟ رساغ رو کش -

 .خوادیم پول میلیون چند یه ویل .دارم که داشتنشون -

 داری؟

  .دارم اندازپس کم یه -
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یم کلون پول مدیل این خالف کار حال هر به .خوبه -

 ...جون دخپ   ویل .خواد

 هوم؟ -

 .بیاری بچه نتوت   وقت هیچ دیگه ممکنه .خطرناکه خییل -

 حد؟ این تا یعت   -

  .حد این تا -

 معلول بچه عمر یه یعت   پس؟ کنم کارش چ   اینو االن -

ین نیستم مشآد من خدا بهکنم؟ بزرگ  تحملشو .شپ 

ارم .ندارم  واسه .بکشه زجر چشمام جلوی بچه یه بپ  

  .نمیگم خودم خاطر

  چ   دونمیم -
 

 اصال کشنیم هابچه اینجور که دردی .مییک

 .نیست گفتت  

 بریم؟ یک -

 .حاال همی    -

 !االن؟ -
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  مگه -
 

 امروز باز بریم االن تازه داری؟ وقت فردا تا نمییک

 .کت   کاری توت  نیم

 

ون که کافه از  که .افتدیم جانش به دلشوره زنندیم بپ 

پل تمام بچه این کشی    با نکند بدهد؟ چه را مهراج جواب

 کند؟ خراب را ها

ند تاکش وقت   تا  پشیمان بار چند برسند مقصد به و بگپ 

وت   اما برگردد خواهدیم و شودیم دیم را جلویش نپ   .گپ 

ین  است دلواپس آنقدر او و زندیم نتلف نفر دو ییک به شپ 

 .زندیم حرف کش چه با فهمدنیم زیاد که

ین کوچه یک وسط کهنه و طبقه پنج ساختمات   جلوی شپ 

 راننده به کوچه، وسط جوب یک با باریک و تنگ ی

 .دهدیم توقف دستور

 :پرسدیم نازسلت   ایستندیم که در جلوی

 جاس؟ همی    -

ین دیم را زنگ شپ   .فرس 
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 قراره الکچری و شیک جای یه تو کردی فکر پس .آره -

؟ رو تبچه  بکش 

 .متلکات با ما رس تو بزن یه حاال -

 خییل نامزدت اون الخصوص عیل نامزدت، و تو -

 .جور یه هم تو جور، یه اون .سنگدلی   

 :آیدیم زت   صدای

 کیه؟ -
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ین  :گویدیم آهسته شپ 

ین منم .دیل نک وا -  .شپ 

ین و شودیم باز در   را ایشیشه و کهنه در شپ 

 .دهدیم هل
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 .باال برو صدا رسو ت   تو بپ   -

 .زندیم دید دقت با را هاپله راه نازسلت  

 .ستمسکوت   ساختمان فهمدیم رسانگشت   حساب یک با

 .ایستندیم زنان نفس واحدها از ییک جلوی سوم یطبقه

ی صدای با آهسته چوت   در  .شودیم باز قپ  

 رس شده است   دم موهات   و سفید مانتوت   با جوان زت  

ون  .آوردیم بپ 

-  
َ رس 
؟ رس َ  توت 

ین  .کشدیم خانه داخل به را نازسلت   دست شپ 

رس   -  .ببینم کنار برو .باباته رس 

یم خانه اطراف به را نگاهش نازسلت   و بنددیم را در دخپ  

 .چرخاند

 چیده مپ    یک و صندیل چند شکل مرب  ع لنسا دور تا دور

 و گل پخش حال در ایگوشه کوچک تلویزیوت   .شده

 روغن بوی .است مطب یک شبیه درست .است بوته

 .کرده پر را خانه فضای زردچوبه و سوخته
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ین صدای  .کندیم جمع را او حواس شپ 

 هست؟ خانوم افسانه دالرام؟ خپ   چه -

 کیه؟ خانوم این .هست -

 .دیگه گفتم بهت تلفن پشت که یههمون -

 :گویدیم نازسلت   رو دالرام

 خانویم؟ سالته چند -

ین   :دهدیم جواب او عوض   شپ 

س بس از .سالشه سه و بیست -  خوب حالش داره اسپ 

 .نیست

 .کندیم فوت را نفسش کالفه نازسلت  

 .خوبم بابا نه -

 حرف صدای .شودیم داخل و رودیم اتاف   سمت دالرام

 .آیدیم زت   با زدنش

ین  .فرستندیم اتاق داخل را او دالرام و شپ 

 .نشسته مپ    پشت ناشیانه آرایش   با قیافه خوش زت  
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 .سالم -

 .ببینم کن تعریف بشی    .اومدی خوش .سالم -

 .کندیم دلگرم کیم را او افسانه روت   خوش

 اتاف   به هوا ت   نگاهش و نشیندیم مپ    نزدیک صندیل روی

  .دارد راه اتاق به در بدون شکاف   با که تدافیم

 .بیندیم جا آن وسیله تعدادی و کندیم دقت خوب

 .کنم سقطش خوامیم .داره مشکل من یبچه -

 بیمارستان؟ نرفت   چرا خب -

  بخش سانسور با مخترصا نازسلت  
 
  از بزریک

 
 علت اشزندیک

 .گویدیم دکپ   به را

 .بده آزمایشتو جوابای -

 .گذاردیم رویش جلوی بزرگ کت  پا  فورا

ین از نازسلت   .زندیم چشم به عینک دکپ    شنیده شپ 

 اتاق توی تخلف یک خاطر به و دارد مامات   مدرک افسانه

 به خانه این در هاستمدت و شده بیکار کار از عمل

قانوت   هایسقط ی اغلب .است مشغول غپ   هایشمشپ 
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ات   هم  پرسهایشان تدوس از ناخواسته که هستند دخپ 

 .اندشده باردار

  .دهدیم تکان رس دکپ  

 .باالس  عددش چقدرم -

؟ عدد -  چ 

 .بیا دیگه روز دو .نمیشه که امروز .کن ولش .هیچ   -

 .شده دیر حاالم  همی    خدا به !دیگه؟ روز دو -

 ...آخه -

  بیام؟ صبح فردا من .خدا رو تو دکپ   خانوم -

؟ عجویل چقدر -  دخپ 

بدبخت پشیموت   این .بشم پشیمون ترسمیم .ندارم چاره -

 .کنهیم ترم

 دالرام با .باش اینجا ۱۱ ساعت صبح فردا .خب خیله -

 خوبه؟ .کن هماهنگ
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 آدمکش   مگر اصال .شودنیم خوشحال اصال اما نازسلت  

 چند کوچک یفرشته یک هم آن دارد؟ خوشحایل هم

ی  سانت  
  .گناهت   مپ 

 

 مقوی غذای یک برایش بادی خانه گرددبریم که شب

 پر خانه توی سوپ و ماهیچه با باقایل بوی .کرده درست

 .شده

دیم رسرسی دوش یک شب خاطر به که اتاف   توی و گپ 

 روی شده خودش مال حاال مانده جاآن که زیادی های

 .نشیندیم تخت

 است قرار اتفاف   چه است نگران و دارد را فردا یدلشوره

 .بیفتد

خانه از و ریزدیم چای برایش دیبا  .زندیم صدایش آشپ  

 .سلت   بخوریم چات   بیا -

 دست چند دیدن با .گرددیم لباس دنبال به کمد توی

   لباس
 .کندیم ذوق نو راحت 

 .شودیم باز آهسته در
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 .شدا رسد چای نمیای؟ سلت   -

 .دوزدیم دیبا صورت به را نگاهش

 برام؟ خریدی لباس -

 داری؟ دوسشون -

ت نازسلت    شلوار و بنفش هایگل طرح با سفید تیرس 

 
 

ون را همرنیک  .کشدیم بپ 

 .خوشگلن خییل -

م برات دست چند یه گفت دیشب عرفان -  که بگپ 

 از بعد من تا نیاورد طاقت ویل .خونه برگردی نش   مجبور

کت نزدیک پاساژ از ظهر خودش .بازار برم مهد  واست رس 

  .خونه آورد و خرید

یم را لباس است باز همیشه رسش که غیص  ب با نازسلت  

 .بوسد

 .بشم داداشم قربون من که آخ -

 .زندیم لبخند دیبا
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 نیاوردی شانس بابا از چ   هر .من بشم دلت اون قربون-

 .شده نصیبت محبت و مهر کیل برادر از

 داد؟ جون برادر این واسه نباید .دیبا آره -

 .رسدن خییل من داداشای .خره شد حسودیم -

  .مایه خودت عوضش -

 .سوزاننده خورشید میشیم داداشت با -

 .غوغاس درونش در گرچه خنددیم نازسلت  

 .افتاد دهن از چات   بابا بیا بپوش پاشو -

 کنار و پوشدیم را جدیدش هایلباس رسعت به نازسلت  

 .نشیندیم مبل روی دیبا

 شدن تمام به رو او فرصت .است مهراج از تماش منتظر

 .است کباب مظلومش جنی    برای دلش همچنان و رودیم

 :گویدیم دیبا

؟ چته -  !قراریت   خییل سلت 

 .است پرت حواسش

 هان؟ -
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ی میگم -  حالت .لرزهیم دستات .قرمزه چشات شده؟ چپ  

 نیست؟ خوب

 .گذاردیم زبانش یگوشه دارچیت   پولیک کیم

 نزد؟ زنگ مامان .خوبم -

 تلفنشو جواب سلت   راچ گفت زد زنگ بار ده چرا -

 نمیده؟

 .دادم جواب بارشو ۷ زد زنگ بار نه -

 قهری؟ بابات با .نگرانه .دیگه مادره -

 کردی؟نیم قهر بودی من جای تو -
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 خود   تا طفلک ویل .نگو عرفان به .شدم ناراحت خییل -

 .زد زار فقط خونه
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م -  .کردم خودم ختیایبدب درگپ   عرفانم .بمپ 

 .شهوظیفه عرفان .نگو اینجوری -

 کشته خودمو بار صد حاال تا نداشتمش اگه دوت  یم -

 حت   کرد، خواهری کرد، پدری برام عرفان خدا به بودم؟

  .خورد غصه برام هم مامان جای

 .سلت   داشته دوستت خدا -

 یک .ساختیمنیم باهم اصال بودیم که بچه عرفان و من -

  خییل عرفان .دعوا و گجن رسه
َ  کتک هم بار هر .بود رس 

 عرفانو بابا دونستمیم .گرفتیم اونو طرف بابا خوردمیم

 .چیه دلیلش فهمیدمنیم اما داره، دوست من از بیشپ  

 دیدیم وقت   عرفان .نداشته دوستم اصال فهمیدم که االنم

 .کردیم اذیتم بیشپ   شدیم شپ   طرفشه، بابا

 که وقتا همون روز یه اینکه تا .خوردمیم غصه خییل من

 خوش بهم چقدر .شهربازی بودیم رفته بود مساله ده

 جای خواستم مامان از و بود تولدم روز آخه .گذشت

ه مارو تولد کادوی   .شهربازی بپ 
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 اخم همیشه بابا .دنبالمون اومد بابا شد که غروب

 .چرا دونمنیم .بود ناراحت خییل روز اون ویل .داشت

 اومد مرد یه یهو ترافیک وسط .نشستيم عقب عرفان منو

سه آدرس بابا از ماشی    جلوی  عصت   تیک خدا بنده .بپ 

ی یه عرفان .چپ سمت پریدیم یه گردنش و داشت  چپ  

 .خندیدیم غش غش جفت   و گوشم در گفت

 تو زد محکم مشت یه و عقب سمت برگشت بابا یهو

  .فکم

  .گرفت درد فکم که ونقدرا کنم گریه نتونستم حت   درد از

میم گل دهنتو زد داد بابا و رفت زود و ترسید مرد  اگه گپ 

  .بخندی بلند صدای با خیابون وسط دیگه بار یه

اض مامان .بود مونده واج و هاج عرفان  بابا که کرد اعپ 

 تا چجوری نمیشه باورت .کرد ساکتش و زد داد اونم رس

 اشک صدا ت   و کردم تحمل وحشتناکو درد اون خونه

 .ریختم

 هایدفعه مثل و بود شده ناراحت خییل باراین عرفان

 .بود هم تو اخماش .نخندید خوردمیم کتک من که قبل
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 و فکم رو گذاشت یخ کیسه یه برام خونه رسیدیم وقت  

 .سلت   میاد بدم بابا از گفت .سلت   منه تقصپ   گفت

 .ندارم دوسش دیگه گفت

 .حامیم شد .نکرد اذیت منو گهدی عرفان شب اون از بعد

 با .کردیم آرومم کردیم بغلم کردیم اذیتم بابا وقت هر

 دیبا .گرفتیم کوچیک هایهدیه برام هاشجیت   تو پول

 الیق واقعا دخپ   این گفتم شدی زنش که تو جونم

 عروسیتونو؟ شب یادته .داداشمه

 .زدییم زار -

هیچ ترس از مادرم که خونه اون تو تنها موندم دیگه آره -

 .برام بشه حایم نتونست وقت

 دستتو زودتر مهراج کاش .بده صپ   بهت خدا .پوف -

ه ه بگپ   .خونه اون از بپ 

 .بزنم زنگ بهش باید راست    -

 پیداش عرفان االن .بزنم غذا به رس یه برم منم برو -

  .میشه
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دیم را مهراج یشماره و رودیم اتاق به نازسلت    .گپ 

 هنوز اما زندیم زنگ دیگر ساعت یک بود گفته ازظهربعد

 .بود نکرده دریافت او از تماش هیچ هنوزه که

 :دهدیم جواب بالفاصله

  .سالم -

 .سالم علیک -

 .بزنم زنگ بهت نشد من ببخشید آخ -

ای -  .گذرمیم ازت باش   داشته خوب خپ 

 .هیچ   هنوز .سلت   هیچ   -

 .بیمارستان بریم نبالمد بیا صبح فردا .تمومه وقتت -

 !نه -

 رفی    شودیم مطمی    نازسلت   که نه گویدیم محکم چنان

 .بوده درست   کار افسانه پیش

 .تمومه وقتمون گفتم گفتم؟ چ   بهت من مهراج-

 ...مهراج جون به .کن صپ   هم رو فردا -
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 بودن شده بشن راض   خواسی   یم اگر .مهراج نخور قسم -

 .دیگه

 اینا زور   حرف بار زیر ویل .سلت   دزدمتیم باشه الزم من -

م  .نمپ 

  میشه؟ درست چ   لجبازی با -

 .زندیم صدایش کش

ی .برم باید من -   .دارم مشپ 

ا اون تو هنوز کردی؟ پیدا کار شاهرود نگفت   مگه -  پیپ  

؟ فروش    هست 

 هنوز .دیگه کنم کار باید منم .ندادن جواب که هنوز -

؟ خونه  عرفات 

 .آره -

  .شده تنگ واست دلم -

ی لب زیر و کشدیم آه نازسلت    مهراج و گویدیم چپ  

 .کندیم خداحافظ   و فرستدیم ایبوسه برایش
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 قصه این کندیم فکر این به و اندازدیم تخت روی را تلفن

 .بشود تمام نیست قرار و دارد دراز رس

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

  87_قسمت#

 

 

 

 

 .کندیم روشوت   یآینه در اشپریده رنگ صورت به نگایه

 چشمان زیر سیایه   و هاگودی در کامال قبل شب خوات   ت  

 .هویداست زیبایش و درشت

 

س شدت به  حتما اینکه به لحظه به لحظه و دارد اسپ 

 زندیم صورتش به آب .است مطمی    بکند را کار این باید

ون دستشوت   از و  .رودیم بپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

خانهآش مپ    روی صبحانه  برایش دیبا و شده چیده پ  

 حسات   روز دو آن در عزیزش دوست .دیده تدارک مفصل

 .است بوده خوراکش و خورد به حواسش

 ":زدن غر به کندیم باز زبان صبچ اول درونش صدای

 بهت همه این عمرا شدی سنگدیل چه تو بدونه اگر

 ".برسه

  .است موافق کامال ذهنش صدای با

 آزمایش جواب کردند سوال او از یباد و عرفان قبل شب

 .بود گفته دروغ دو آن به باز او و آیدیم یک

 دیگر که بدهد خپ   همه به امشب همی    دارد قصد 

 خپ   خوب مهراج العملعکس از .نیست کار در جنیت  

 بدترین و است راه در حسات   دعوای و طوفان یک .دارد

 .است انتظارش در هاشب و روزها

 دنیات   در پا کودکش نگذارد است مصمم انهمچن او اما

  و شاد روز هیچ که بگذارد
 

 نخواهد انتظارش در قشنیک

 .کشدنیم را انتظارش کش که دنیات   به نیاید .بود
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .بروند عرفان و دیبا تا داد لفتش و ماند تخت توی آنقدر

معده درون ایبچه دلشوره شدت از دانستندیم چه ها آن

رخت تمام دانستندیم چه .زندیم گچن را هایشلباس اش

 .اشمعده در شویندیم لباس دنیا شورهای

 بود کرده تاکید او به دالرام اما .ندارد خوردن به مییل

ین و کامل یصبحانه  .بخورد شپ 

 و نه ساعت راس و خوردیم مربا و نان کیم زور به پس

 .شودیم رایه دقیقه ش

ین  جاستآن افسانه یخانه که ایکوچه رس را شپ 

 نفت  آت   مانتوی هایجیب توی دست با .بیندیم منتظرش

کفش نوک و است زمی    میخ   نگاهش رو، و رنگ ت   و

یم کوچه داغان و درب آسفالت هایسنگریزه به را هایش

  .زند

 .دهدیم سالم لرزان صدات   با شودیم که نزدیکش

ین  .کندیم بلند رس تند شپ 

 .نیای کردم دعا اومدی؟ -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم مانتویش به را اشکرده عرق و رسد دست نازسلت  

 را در و شودیم ساختمان وارد کنارشان از چاق زت   .کشد

 .بنددیم

 گفتم صدبار بعدش و شدم پشیمون صدبار دیشب از -

 .برم باید نه،

 بزت   زنگ کاش .نریم کاش .سلت   زنهیم شور دلم -

دت بیاد نامزدت  درست دستگاه و دم اینا .بیمارستان بپ 

 ببی    .کردنا ناکارت زدن الل زبونم دیدی یهو .ندارن حسات  

  .گفتم یک

 امروزم .نه که نه گفت .زدم زنگ بهش دیشب خدا به -

  .نداد جواب اصال زدم زنگ

 بریم؟ دیگه؟ هست   جدی االن -

 :گویدیم محکیم چندان نه و کندیم بلند رس نازسلت  

 .بریم -

ین    بریم به پوزخندی شپ 
 .کندیم اشوارفته و شل گفی  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 مشغول دالرام کمک با افسانه و کشیده دراز تخت روی

 .هستند جراچ وسایل سازیآماده

 رس پشت و دهدیم قورت را دهانش آب مدام نازسلت  

 زندیم نبض دهانش توی قلبش اما .کندیم بازدم و دم هم

 .دارد تهوع و

 در لبخند با و کندیم پر را حشت   مایع رسنگ   افسانه

هات   دالرام به که حیت  
د را چپ    نازسلت   به رو کندیم گورس  

 :گویدیم

 ای؟آماده -

 :زندیم لب رسنگ به چشم نازسلت  

 داره؟ درد خییل -

 میشه تموم زود البته .چرا بعدش ویل .نه بزنم حشت   -

 اینجا چون .کنم بیهوشت خوامنیم .نباش نگران

 .بشی    پاشو .ندارم کاف   امکانات من و ستنی بیمارستان

 .دکپ   خانوم نیستی    بیهوش   متخصص که شما -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 میدم؟ انجام عمل اینجا چجوری کردی فکر ویل نیستم -

  .دارد دلخوری و دعوا لحنش

 .بزند دیگری حرف کندنیم جرئت نازسلت  

 .داردیم نگه را او دست دو هر پشت از دالرام و نشیندیم 

 سوزن خواهدیم و کشدیم کمرش روی را نبهپ افسانه

 از جییع   صدای با که بزند کمرش پوست به را رسنگ

ون  .داردیم نگه دست اتاق از بپ 

 .کنندیم نگاه هم به ترس با افسانه و دالرام

 :زندیم داد دالرام

 شده؟ چ   -

ین و شودیم باز در ه روی دستش شپ    با دستگپ 
 

 پریده رنیک

 .زندیم داد

 .باشید زود کنید جمع .اومده پلیس .دیل یسپل -

 به رسعت به را رسنگ و گویدیم واهمه پر وای ای افسانه

ون به و کندیم پرت ایگوشه  .دودیم بپ 

 .کندیم رها را نازسلت   دستان دالرام
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین؟ فهمیدی کجا از -  شپ 

 هایپنجره داشت مرده یه .در جلوی وایسادن کوچه تو -

 .داد یم نشون ماموره به رو شما واحد

 زده وحشت که نازسلت   به رو و زندیم رسش توی  دالرام

 :زندیم داد کندیم نگاهشان

 .باش زود .کن فرار بپوش لباستو بدو -

ین  .دودیم تخت طرف به شپ 

 

 زانوان با گرفته راه صورتش روی هایشاشک که نازسلت  

 .آیدیم پایی    تخت از لرزان

ین؟ - ی وای شپ   .شدیم بیچاره کنم؟ کار چ   نشپ 

ین گوشه دارپایه جالباش   روی از را مانتویش و شلوار شپ 

 .زندیم چنگ اتاق ی

 نکن گریه .نیست زدن زر وقت االن .سلت   بپوش پاشو-

 !یاهلل .بپوش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 است بلند خانه زنگ صدای .لرزندیم نازسلت   دستان اما

  .هستند کوچه توی هنوز هاپلیس و

ون از مدالرا صدای  .آیدیم بپ 

ین -  !بدو .باش زود شپ 

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 88_قسمت#

 

 

 

ین کمک به نازسلت    .پوشدیم لباس نیمه و نصفه شپ 

ین  و اندازدیم دستانش روی را نازسلت   چادر و کیف شپ 

دیم را دستش  .دوندیم خروچ   در   سمت دو هر و گپ 

 صدای و اندرفته امبپشت سمت احمقانه دالرام و افسانه

  .آیدیم اول یطبقه هایپله پایی    از فریاد و داد با مردی

 .سومن یطبقه رسوان جناب -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 وارد مامورها و مرد و اندکرده باز را در هاهمسایه شک ت  

 .اندشده ساختمان

 

ین   .کندیم نگاه پایی    به نرده از شپ 

 باال یطبقه هایپله سمت به و کشدیم را نازسلت   دست  

 .کشاندیم

 .آیدیم هاپله سمت از همچنان مرد فریاد صدای

دار زنیکه .نکی    فرار رسوان جناب  -  پدرتو !قاتل .کالهپ 

  .درمیارم

 سقوط حال در و خوردیم لپ    پایش هاپله وسط نازسلت  

ین که است  .کشدیم خودش سمت را او موقع به شپ 

 .دانشده خانه وارد  مرد و ماور دو

 

ین  و افسانه اما اندرسیده بامپشت در به نازسلت   و شپ 

 .اندبسته سمت آن از را در دالرام

ین  .زندیم خودش رس توی محکم بدبخت   با شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 بکنیم؟ غلظ چه خدایا -

 وقفه ت   و لرزدیم شدت به نازسلت   .کند چه داندنیم

  .ریزدیم اشک

ین وای -   .بکن کاری یه خدا  رو تو .شدم بدبخت شپ 

ین  .کشدیم هم در اخم شپ 

 .کی   یم پیدامون میان شدیم گرفتار دیوونه؟ کنم کار چ   -

  .گرددبریم چهارم یطبقه سمت به نازسلت  

ین  :زندیم ترس   خفه صدات   با آهسته شپ 

ی کجا - ؟ مپ    سلت 

 .زندیم هق نازسلت  

ین بریم بیا -  .کنیم فرار بیا .شپ 

ین  .شودیم رسازیر ها پله از سمتش به شپ 

؟ بریم کجا -  .بیی   یم رو ما پلیسا سلت 

یم واحدها از ییک در به هازدهمصیبت چون نازسلت  

 .خوردیم رس زمی    روی و چسبد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

پله پاگرد از سوم یطبقه از واضح خییل مامورها صدای

 .آیدیم ها

 .اونجا از کردن فرار احتماال .بوم پشت بریم -

 .زندیم صورتش توی ست  د دو نازسلت  

 

 سخت   به نازسلت   و شودیم باز واحد در لحظه همان

 .نشود ولو خانه توی تا داردیم نگه را تعادلش

 :گویدیم عجله با زت  

 !باشید زود .تو بیاید -

ین  کشاندیم خانه داخل به را نازسلت   و کندنیم درنگ شپ 

 .بنددیم فورا را در زن و

 فریاد و داد صدای .کندیم نگاه ونبپ   به در چشیم   از

  .آیدیم باال همچنان

 .آیدیم مامور دو هایدویدن بعد و طبقه آن از پا صدای

 سمت به مامورها دوباره .دهندیم گوش ساکت سه هر

 .گردندبریم پایی   
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 .دید را کوچه شودنیم و دارد راه ساختمان پشت به واحد 

یم لبخندی .کندیم گاهن کوچه به و رودیم آیفون سمت زن

 .زند

ین به رو  .کندیم شپ 

 .ببی    بیا -

ین  داده، پناه هاآن به زن چرا است شوک در هنوز که شپ 

 .رودیم تصویری آیفون سمت

 سوار دست به دستبند دارند که دالرام و افسانه دیدن با

 دهانش روی دست و کشدیم هیت   شوندیم پلیس ماشی   

 .گذاردیم

 :گویدیم زن

 چه .کوچه تو رسیدن همسایه خونه بومپشت از احتماال -

 .پلیس دام تو افتادن زود

ین  :گویدیم شپ 

 .آخه احمقن تا دو این چقدر .نمیشه باورم -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 لرزان و سفید رسگردان روچ چون که نازسلت   دیدن با زن

 :گویدیم است

هیم ترس از داره دخپ   این .بیارم قند آب برم من -  .مپ 

مبل از ییک روی را او و رودیم نازسلت   سمت فورا ینشپ  

 .نشاندیم ها

 .دیگه کن ول .رفی    .سلت   دیگه بسه -

 .کندیم پاک را هایشاشک تند تند نازسلت  

 .دونمیم .برنیم منو میان -

ین  .کشدیم هوف   شپ 

س .رفی    میگم -  .شد تموم .نپ 

ین دست به را قند آب لیوان چاق زن   ین و دهدیم شپ   شپ 

 .ریزدیم نازسلت   دهان به را آن کم کم

س بخور سلت   بخور -  .شد تموم چ   همه .نپ 

 .نشیندیم دو آن روی روبه هامبل از ییک روی زن

ین  :گویدیم شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 خانوم؟ کردین کمکمون چرا -

یم مرتب سفیدش پاهای روی را بلندش و ایلمه دامن زن

 .کند

 دیدم .شنیدم رو حرفاتون دینبو  توکوچه در جلوی وقت   -

 .نمیومدی کاش گفت  یم دوستت به داشت   ناراحت   چه با

 نه البته .سوخت دلم کنهیم گریه داره دوستت دیدم وقت  

 .شبچه واسه دوستت، واسه

دار یافسانه این خداروشکر ای به باالخره کالهپ   کارای رس 

 .رسید زشتش

ین  .کندیم نازسلت   به رسزنش از پر نگایه شپ 

 .رو تو بزنم حقته واقعا -

یم و کندیم شودیم بهپ   کم کم دارد که نازسلت   به رو زن

 :گوید

م؟ شدی بهپ   -  دخپ 

 .دهدیم تکان را سنگینش رس نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ -   تو وقت هیچ بودن بهپ   این گمونم بهپ 
 
 من رساغ زندیک

 .بدبیاری شهمه .نیاد

ین  .چیندیم ور لب شپ 

 .دخپ   میشه درست .نخور غصه -

 .گذاردیم مبل روی رس نازسلت  

م خوادیم دلم که خسته اونقدر .امخسته -  قپ   تو و بمپ 

 .ابد تا بکشم دراز

 :گویدیم زن

  .امیدی نا چقدر -

ین  :گویدیم شپ 

 .سلت   پاشو .بریم پاشو -

  .رودیم آیفون سمت زن

 لمپپ رو افسانه یخونه در حتما .نرفی    هنوز کنم فکر -

  .همیشه واسه کی   

ین  :پرسدیم شپ 

 داده؟ خپ   پلیس به که بوده یک مرد اون یعت   -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .نشیندیم مبل روی دوباره زن

 از زنشون حماقت پای رو شونبچه که مردا این از -

 ییک این .ندازنیم راه دعوا و اینجا میان زیاد دادن دست

 .اومده پلیس با دفعه این اما

 

  ندحسود_شهر_این_مردم#

 89_قسمت#

 

 

 

 .کندیم موشکافانه نگایه نازسلت   به

 دخپ   آوردی شانس هم تو .شد خنک دلم .بود حقشون -

 .جون

 .دهدیم تکان رس نازسلت  

  تو وقتهیچ من -
 
  .نبودم شانس خوش زندیک
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

، درک شاید االن .خدا به بودی -  بعد سال چند ویل نکت 

 
 

دم بی    از رو بچه شد خوب مییک  .نپ 

 :گویدیم ینشپ  

ون؟ رفت میشه االن نظرتون به -  بپ 

 یه من کن صپ   رفی    از قبل .آره نکنید توجه جلب اگه -

ین چپ     .پریده روش و رنگ خییل .دخپ   این به بدم شپ 

خانه به ین تلفن لحظه همان و رودیم آشپ    صدا به  شپ 

 .کندیم نگاه اطراف به تلفنش یصفحه دیدن با .آیددریم

  

 فورا و کندیم برقرار را ارتباط .است باز هااتاق از ییک در

یم بر شکالت از پر بشقات   با زن .رودیم اتاق داخل به

 .گردد

ین لحظه همان ون اتاق از شپ   .آیدیم بپ 

 .کشدیم هم در سگرمه زن

  اونجا؟ رفت   چرا -

ین  .اندازدیم باال را ابرویش تای شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .خب بود زبا در البته .بود خصوض تلفن -

 اونجا؟ بری باید تو باشه باز دری هر یعت   -

ین  :گویدیم زدیم داد رسش داشت که زن از متعجب شپ 

ی به -  .که نزدم دست چپ  

 .بندد یم را اتاق در رسعت به زن

 .دیگه بفرمایید بسه خب خیله -

 .داردیم بر شکالت   نازسلت  

 رو محبتتون چجوری دونمنیم واقعا .خانوم ممنونم -

ان  .کنم جپ 

 .کندیم باز را خانه در زن

انش -  کاری .دخپ   بندازی کار به رو عقلت که اینه جپ 

 .خوامیم همینو من .بش   پشیمون بعدا که نکت  

ین یم نگاه اتاق ی بسته در به شده ریز چشمات   با شپ 

 لحظه چند مثل دیگر زن کنندیم خداحافظ   وقت   .کند

 .نیست آرام قبل

ین  .اندازدیم آخری نگاه چاق زن ی خانه یبسته در به شپ 
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 :گویدیم نازسلت  

 .شد عصبات   انگار یهو؟ شد چش -

ین   .زندیم پوزخندی شپ 

  .بریم .کن ولش هیچ   -

 

 زدن حرف صدای گذرندیم که افسانه یخانه جلوی از

 وارد و روندیم پایی    را هاپله لرز و ترس با .آیدیم مرد دو

 .دشونیم کوچه

 .ایستاده دیوار کنار ساختمان جلوی رسباز یک

  .رفته هم هاپلیس ماشی    

ون پرصدا و سنگی    را اششده حبس نفس نازسلت   یم بپ 

 .دهد

ین خدا رو تو -   .جهنم این از بریم زودتر چه هر بیا شپ 

 تابلو گفت؟ چ   زنه ندیدی مگه بشه؟ چ   که بدوت   -

 .نیار در بازی
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 دل بشوند خیابان وارد و بشوند خارج کوچه از وقت   تا

 .نبود هیچکدام دل توی

یم کجا به بدانند اینکه بدون گرفتند تاکش رسعت به

 .روند

ین بعد دقایق    یک به کرد راض   را نازسلت   سخت   به شپ 

 .بخورند ناهار تا بروند رستوران

ین کن ول-  .ندارم اشتها اصال من .شپ 

یت یه خدا به .انومخ سلت   نکن اذیت بریم بیا -  بشه چپ  

  .ندارم اینا و بیمارستان حوصله من

م -  .دادم زحمتت .خونه مپ 

 زن گفت   نیست؟ خونه تو االن کش نگفت   مگه -

 .کارن رس داداشت و داداشت

  بری؟ کجا عصت   و گشنه تنها

ین مهربوت   خییل تو -  پایی    گلوم از هیچ   خدا به ویل .شپ 

ه  .نمپ 
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  .کت   کار چ   که هم رو ذاریمیم فکرامونو مباه بریم بیا -

ت   تونمنیم دیگه خودمم .هم تو خورد گره بدجور مشکلت

  .بشم خیالت

 ...ویل -

ین  .شوندیم رستوران وارد باهم و کشدیم را دستش شپ 

 .باش زود .مپ    پشت بشی    برو !زت  یم نق چقدر -

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 90_قسمت#

 

 

 

ین  حال ت   و کسل نازسلت   و کشد یم صندیل برایش شپ 

  چندان رستوران   .آیدیم فرود آن روی
 
 از اما نیست بزریک

هات  
 و خوب غذای است مشخص شده پر که مپ  

 .دارد ایخوشمزه
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 خوری؟یم چ  -

 :گویدیم درنگ ت  

 !کوفت-

 !ادب ت  -

م بخورم کوفت باید فقط االن من .دیگه واال-  راحت بمپ 

 .بشم

 !دیوانه کت   شکر رو خدا باید االن تو-

 شکری؟ چه .شد بدتر وضعیتم-

 خوری؟یم چ  -

ین لحن بار این  مپ    به نگایه نیم نازسلت   .است محکم شپ 

ین .اندازد یم کناری د یم را نگاهش رد شپ   .گپ 

 .خوبه همی    !مرغ با پلو زرشک-

ین کشد یم هوف   ناز سلت    پرس دو رسعت به وشپ 

 .دهد یم سفارش پرورده یتونز  و مرغ با پلو زرشک

ین بشود حارص   غذا تا وع خاض وسواس یک با شپ   یم رس 

 .ها قاشق انداخی    برق به کند

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :گوید یم ناز سلت  

ین-  !شپ 

 !هوم-

 .ترکه یم داره مغزم کنم؟ کار چ   االن من -

ین  :آورد یم باال چشمانش جلوی را قاشق شپ 

ه حسات   حاال .شد آینه عی   -  .تمپ  

 .بود تمپ    اولم از-

 .نبود نچ-

 .کنه عوضش خواست   یم گارسون از خب-

 یم هیچ .نیست براق و تمپ    کنه عوض هم دیگه بار ده -

 باز بیشپ   اشتهات باشه تر براق قاشقت چه هر دوت  

 میشه؟

 بحران اوج تو منو معلومات سطح که مرش .واال نه-

 .بردی باال زندگیم

ی کردم یم کار رستوران تو وقت  -  دوست همیشه امشپ 

 .باشن داشته براق و نقره قاشقا داشی   
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 مگه؟ کردی یم کارم تو-

؟ پس-  .نبودم دزد که مادر شکم از چ 

ین و رود یم غره چشم ناز سلت    یم نگاه اطراف به شپ 

 .کشد یم دندان به را لبش و کند

 گفتم؟ چ   من شنیدی اصال-

ین  و کند یم پهن مپ    روی کاغذی دستمال ای برگه شپ 

 .گذارد یم آن روی را ها قاشق

 ؟ میدی گوش من به تو مگه دادم، گوش فرضم به -

  تو چ   هر حاال همی    از-
 

 .کنم یم قبول من بیک

ین  چشمان به رو گذارد یم مپ    روی را هایش آرنج شپ 

 :گوید یم او منتظر

 بیاد حاال همی    بگو پرس شازده اون به بزن زنگ-

ی اینکه یا بیمارستان  .کت   یم سقطش رو بچه مپ 

 .میاد میدوئه فورا اونم .واقعا نباش   خسته-

 .کنیم یم دیگه فکر یه نیومد اگر بزن زنگ تو-
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  ت   و امیدی نا با ناز سلت  
 
 یم را مهراج ی شماره حوصلیک

د  .نیست کار در جوات   هیچ اما گپ 

 که گوریه کدوم صبح از دونم نیم .نمیده جواب باز بیا-

 .نمیده جواب تلفنشو

 یم .نمیده جواب بینه یم رو تو ی شماره تا عمدا ایدش-

 .بزن زنگ من تلفن با خوای

 همان اما شده، ناراحت حرف این شنیدن از ناز سلت  

ین که کند یم را کاری  .خواهد یم او از شپ 

 بی    اخم بیشپ   آید، یم که هم رس پشت های بوق صدای

 .نشیندیم ابرویش دو

ین داره نیم بر-  .شپ 

ه جات   کارش خدا بنده حتما پس خب-  .گپ 

ین .شود یم چیده مپ    روی آماده و حارص   غذا  عطر شپ 

وع اشتها وبا کشد یم بو را چلومرغ  .کند یم خوردن به رس 

 :زند یم پوزخندی ناز سلت  

 !ها گشنته خییل اینکه مثل-
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ین  :گوید یم پر دهان با شپ 

 .بخورم نتونستم هیچ   دلشوره زور   از صبح خدا به آره-

 یه تونم یم  حت   مونده، زنده بچه راحته خیالم که االن

 .بخورم رو گاو

 .شدی اذیت وقته چند این خاطرمن به ببخش-

 خوشمزه خییل بخور .نکردی که زورم خواستم خودم من-

 .س

 یم نبض شدید رسدردی .هایش پلک روی کشد یم دست

 .هایش شقیقه روی زند

 .حالت به خوش-

 کنه؟ یم درد رست چیه-

 .میشه منفجر داره-

 اون به .که نیست   تنها توخودت ببی    .دیوونه گشنگیه از-

 خون   از غذاش اون .کن رحم شکمت تو گناه ت   ی بچه

  .میشه تامی    تو
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 پای با طفلک این داری؟ مشکل همه این تو که چه اون به

 تو که چه اون به .بیاد خواست   تو .نیومده که خودش

  واال .نداری اشتها

  .رسهنیم بهش هم آب خوری نیم هیچ   تو که جوریاین

 .شکمش روی کشد یم دست ناز سلت  

 .آخه بدبخته بچه این چقدر-

 سنگدل؟ سوزه نیم براش دلت-

  اینو داری حق سنگدلم من آره-
 

 .بیک

 حلقت؟ تو بکنم زور به یا خوری یم-

ین  .دارد یم نگه دهانش جلوی و کند یم پر را قاشق شپ 

 بد بشم وحش   من .نزدم داد رست تا کن وا دهنتو-

 .میشم وحش  

ین ترسناک   های اخم و جدی صورت از ناز سلت    شپ 

 .کند یم باز را دهانش

 س؟ خوشمزه چه ببی   -

 .کند یم خم ناز سلت   شکم سمت به رسش بعد
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م- ت فکر ت   مامان یه که بچه برات بمپ   .اومده گپ 

 .شود یم جوری یک "مامان" ی کلمه شنیدن از ناز سلت  

 "!مامان" :کند یم زمزمه لب زیر

 و جدید کامال که عالقه به شبیه حش بار اولی    برای

ین .کند یم حس قلبش در است ناشناخته  را او خوب شپ 

 .کند یم انداز بر

؟ فهمیدی تازه چیه؟-  مامانش 

ین جواب خواهد یم تا ی یک بدهد را شپ   پوستش زیر چپ  

 .دهد یم قلقلکش

ین وای-  !شپ 

 چیه؟ هان -

 .خورد تکون کنم فکر ...کنم فکر-

ین  :زند یم لبخند شپ 

 باره؟ اولی    !جانم ای-

 .خورد تکون بازم وای .آره ...آر-
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 شد کباب جیگرم .بخور غذا .بخور خدا رو تو ببی   -

 .براش

 یم چشمانش ی گوشه اشک و گزدیم لب ناز سلت  

 .صورتش روی کشد یم دست .نشیند
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 یم کار چ   داشتم من !خدا آخ .سوخت واسش دلم وای-

 بکشمش؟ بخوام دادم حق خودم به چجوری کردم؟

 

  حق این که فهمیدی تازه-
 
 یه واسه توت   نیم تو رو زندیک

؟ تعیی    آدم  این بگه که داره حق فقط داده که اوت   کت 

 .بره یا بمونه بچه
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 خواد؟ یم چ   خدا بدونم کجا از من خب-

- 
 

 دیدی .فرستاد برات نشونه خدایه امروز تو؟همی    خنیک

 .رسید رس پلیس بسازه کارشو اومد افسانه تا که

 .کشد یم پوف   ناز سلت  

 واسه هم خودش واسه هم .عذابه جور یه اومدنشم آخه-

 .من

 دادی دق بخور .زنیم یم حرف بعد .سلت   بخور غذاتو -

 .منو

  

ین رخوت   زظهریبعدا گرمای و است خلوت پارک  یم شپ 

 بید زیر نیمکت   روی اند نشسته .آدم جان به اندازد

ه و پپ   مجنوت    روی کنان وزوز که زنبورهات   به اند خپ 

 بزرگ حوض   رویشان به رو .زنند یم پر ها بوته و گل

 سمت به یکبار لحظه چند هر هایش فواره که است

 .ریزندیم پایی    به باز و کشند یم قد آسمان

  .بده پیام نداد جواب اگر بزن زنگ هشب-

 بگم؟ چ  -
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 .گفتم بهت رستوران تو که هموت  -

 باز حاال .نکردی سقط رو بچه شد خوب گفت   که تو-

؟ دیگه چپ    یه االن
 

 مییک

 پا نمیشه که همینجوری نه؟ یا بکت   کاری یه باید باالخره-

 بخواد اگرم موندنیه، بمونه، باشه قرار اگر .بموت   هوا در

ه رهب  .برنمیاد هیچکس دست از هم کاری مپ 

 بار هر .تلفنام به نمیده جواب مهراج که شده چ   موندم-

 الو؟ گفت یم نور رسعت به زدم یم زنگ که

 .بزن زنگ-

وع ناز سلت   ی شماره به کند یم رس   بار سه از بعد اما .گپ 

 .دهد نیم جواب همچنان مهراج

 .نمیده که نمیده جواب-

 حضوری؟ ببینیش تون ونهخ بریم خوای یم-

ین نیست- ه .شپ   من بعدم  .وقت نیمه کارای این رس مپ 

  .بشم مواجه عموم زن با خوام نیم

 .باش زود .بده پیام پس-
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وع  تلفنتو چرا .مهراج سالم ".کردن تایپ به کند یم رس 

 .بیمارستان بیا زود هست   جا هر .نگرانتم نمیدی؟ جواب

 ".مامانت پیش برم نکن کاری .تمومه وقتت

ی درختان به منتظر دو هر و کند یم ارسال را پیام  که سپ  

ه درخشد، یم خورشید نور زیر  دقیقه ده .شوند یم خپ 

 .شود یم بلند تلفن صدای بعد

ین  :گوید یم زده هیجان شپ 

 .خودشه کنم فکر-

 .میکند باز را صفحه ناز سلت  

 .خودشه-

ین .شود یم رسخ صورتش و خواند رایم پیام  سلت   به شپ 

 .کشد یم نفس تندتند دارد که کند یم نگاه ناز

 شد؟ آویزوون ت قیافه چرا نوشته؟ چ  -

ین .دهد نیم جواب اما ناز سلت    یم دستش از را تلفن شپ 

 هر .نیست مهم برام دیگه" .خواند یم بلند را پیام و قاپد

 ".بکن داری دوست کاری
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ین  .کشد یم جیغ و پرد یم ازجا شپ 

؟-  فکر چ   خودش با خر مرتیکه نیست؟ مهم براش !چ 

 آخه؟ داده پیامو این کرده

د یم ناز سلت   طرف به را تلفن  .گپ 

 .بزن زنگ باش زود-

 یم وا دارد آفتاب زیر یچ   ای مجسمه چون اما ناز سلت  

 .شود یم آب و رود

؟ زد بود زری چه این ببی    بزن زنگ توام با-  سلت 

ین نیم را جوابش ناز سلت   اما دهدیم تکانش بار چند شپ 

 .دهد

 .زنم یم زنگ خودم اصال .دیوونه-

وع ی شماره به کند یم رس   .گپ 

 یادت زدن حرف تا بند رو کنم پهنت بشورمت همچی   -

 !االغ .بره

ین .شود یم تماس رد اما  ند زهرخندی شپ   دور و مپ  

 .چرخد یم خودش

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 !آدمیه عجب که واقعا میدی؟ تماس رد حاال-

ین و رسد یم مپیا بالفاصله  به دیگه ".کند یم باز را آن شپ 

 ".تمومه چ   همه .نزن زنگ من

ین  با .زند یم زل پیام به آمده در حدقه از چشمات   با شپ 

لش به قادر که خشیم  :زند یم داد نیست کنپ 

 !روات  -

 یم شده خشک چوب که ناز سلت   چشمان جلوی را تلفن

د  :گپ 

   این عاشق تو-
 داره چ   این آره؟ شدی؟ نامرد  عوض 

 اصال .شد تموم چ   همه نوشته .کن نگاه خوب آخه؟

ی یه .سلت   توام با این؟ آدمه  ُمردی؟ .بگو چپ  

ین  را تلفن فورا ناز سلت   اما بزند زنگ دوباره خواهدیم شپ 

د یم ازاو ون کارت سیم .آورد یم در را قابش .گپ   یم رابپ 

ین متعجب نگاه زیر و شود یم بلند ازجا .کشد  به شپ 

 توی عصبانیت با را کارت سیم و رود یم حوض سمت

ین سمت به بلند هات   قدم با بعد .اندازد یم آب  یم بر شپ 

 .گردد
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 ...کارتو سیم چرا-

 سقوط زمی    روی و رود یم سیایه چشمانش ناز سلت   اما

 .کند یم

  

 

 حسودند_شهر_این_مردم#

 92_قسمت# 

 

 

 

 در و چرخاندیم قفل در را داده او به نازسلت   که کلیدی

 بیهوش   نیمه حالت در و زده تکیه او به نازسلت   کهحایل

 .دهدیم هل را در پا یک با برد،یم رس به

 :گویدیم کنان هن هن و شودیم خم

  .دربیارم کفشاتو وایسا -

 .نشاندیم در به مبل تریننزدیک روی را او
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ن کم یه دربیار چادرتو -  .تمغز  به برسه اکسپ  

ین یمزهت   هایشوچ   به خندیدن یحوصله نازسلت    شپ 

 .ندارد را

یم دراز مبل روی و کندیم رها هایششانه روی را چادرش

 .کشد

مت پاشو شدی؟ کش دراز اینجا چرا -  .اتاق تو بپ 

 .میاد خوابم .نیست حسش وای -

مه خاطر   واسه - ُ  .دخپ   منو ترسوندی خییل ویل .رس 

 .کنه پیدا رگتو تا کند جون پرستاره  .ها مردییم داشت  

 لب بمانند باز توانندیم سخت   به که هات  پلک با نازسلت  

 :زندیم

  نکرده خدای یه -
 

 .نیستا بد بیک

 .بود نامردت نامزد اون تقصپ   چه؟ خدا به -

  .شودنیم اما نیفتد یادش خواهدیم .بنددیم چشم نازسلت  

ین   .کندیم خانه اطراف به نگایه شپ 

 میاد؟ یک .داری ایسلیقه خوش داداش زن چه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .نمیان هفت از قبل تا -

 لیوان یه برات .لرزییم داری .انگار داری ضعف خییل -

 دارن؟ بخوری؟ عسل با کنم گرم شپ  

 .کندیم موافقت رس دادن تکان با نازسلت  

 .کن پیداش خودت ویل آره -

مت پاشو پس خب خیله -   .بکش دراز اتاق تو بپ 

یم کمکش و آوردیم در را هایشلباس .برد یم اتاق به را او

خانه به بعد .بکشد دراز تخت روی کند   .رودیم آشپ  

 :گویدیم بلند کند باز اینکه از قبل را یخچال در

 .باش راض   .صابخونه اجازه با -

 .کندیم پیدا هاقفسه از ییک توی سخت   به را عسل ظرف

 .کند گرم مایکروویو در را شپ   نلیوا خواهدیم

 چند ایشیشه و براق سیاه یجعبهآن با رفی    ور اما

 آن از باید چطور داندنیم چون بردیم وقت دقیقه

 .کند استفاده

 .کندیم گرم گاز اجاق روی ظرف   در را شپ   عاقبت
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 زیر لرزان و ریزان اشک نازسلت   گرددیم بر اتاق به وقت  

 .ست پتو

 تو نامرده دیگه ییک !جهنم .دخپ   خودت با نکن !اباب ای -

؟  .رسدته بدجور بخور گرم شپ   کم یه پاشو ناراحت 

یم تخت تاج به تکیه و نشیندیم کنان فی    فی    نازسلت  

 :گوید

ین -   .کنه اینجوری کردمنیم فکرشم شپ 

 ت   خییل .البد نیست سخت روزای مرد   نامزدت اون -

 .زده جا اوضاع این تو نماو  اینجوری که معرفته

ین بودم عاشقش خییل من آخ -    .شپ 

؟ دیگه االن یعت   -   نیست 

 .بزنم آتیشش برم خوادیم دلم -

 .هنوز عاشقش   چون .بتوت   عمرا -

ین؟ کنم کار چ   حاال -  شپ 

و این -  وقت اون شدی بیدار وقت   .بخواب بعد بخور شپ 

 .کت   کار چ   خواییم که بگپ   تصمیم
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  مردم این شهر حسودند 
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 .برهنیم ابمخو  -

  .بیاد داداشت زن تا مونمیم پیشت من .برهیم -

 

 

 

ون دستشوت   از  هیت   در پشت کش دیدن با آیدیم که بپ 

 .گذاردیم قلبش روی دست و کشدیم

؟ یک شما -  هستی  

ه تعجب و اخم با دیبا ین به خپ   سوالش جواب منتظر شپ 

 .است

؟ مخانو  دیبا شما .خانوم ترسوندین منو وای -  هستی  

؟یم کجا از منو اسم -  دوت 

ینم من ببخشید -  .خانوم سلت   دوست .شپ 

 .دیبا میگه راست -

 به چسبیده نازسلت   .کندیم نگاه راهرو انتهای به دیبا

 .کندیم نگاه دو آن به دارد دیوار
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 پریده؟ روت و رنگ چرا !وا -

  .رودیم سمتش به

؟ -  خوت 

 .دهدیم تکان رس نازسلت  

ی -  .فقط امخسته کم یه .نیست چپ  

ین به بعد  لب فهماندیم او به نگاهش با و کندیم نگاه شپ 

 .نکند باز لب از

؟ کش  یم کار خودت از چقدر آخه -   دخپ 

 .دیگه رفتنه دانشگاه یه دیبا؟ کاری چه -

ی یه بشی    بیا   .بخوری بیارم چپ  

ین به رو بعد یم ایستاده دستشوت   در جلوی هنوز که شپ 

 :گوید

ین -  .نشناختم ببخشید .بشی    بفرما خانوم شپ 

؟ از  همکالسیاش 

 :گویدیم فورا نازسلت  
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 .دانشگاهه هایبچه از .دیگه آره -

ین رستاپای به دیبا ین و اندازدیم نگاه شپ   تواندیم شپ 

 .نکرده باور دیبا که بفهمد

 .خانوم نمیشم مزاحم .برم من دیگه نه -

یم بدرقه در جلوی تا را او نازسلت   .ندکنیم ارصار دیبا

 .کند

ین  :گویدیم هایشکتات   بند بسی    حال در شپ 

 بزنم؟ زنگ بهت شب -

 .زنمیم زنگ بهت خودم نه -

 باشه؟ .نذاری خپ  ت   منو -

ین مرش -  .دادم زحمتت خییل امروز .جون شپ 

 :گویدیم و آیدیم در جلوی ایکیسه با دیبا

 با .آوردم زیاد کم یه .پخته مامانم رو کیکا این گلم -

  .بپ   خودت

ین یم را کیسه نازسلت   .آیدیم خوشش دیبا مهربات   از شپ 

د  .دهدیم او دست به و گپ 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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ین میش   دیبا مامان عاشق بخوری رو اینا -   .جونم شپ 

ین و خنددیم دیبا  .کندیم تشکر شپ 

ین جونتون نوش -   .برسونید سالم .خانوم شپ 

 .خدانگهدار .خانوم دیبا ممنون -

 

ین  ریز هات  چشم با و بنددیم را در دیبا رود،یم که شپ 

 :گویدیم شده

ه این ببینم کن تعریف بیا خب -   کیه؟ دخپ 

 .همکالسیمه که گفتم -

 .کوبدیم بازویش به دیبا

ه این .نزن حرف بیخود -  بیشپ   شقيافه و ریخت دخپ 

 .کن چاخان کم بشی    بدو .شجودان تا بود کارا خالف شبیه

 .کشدیم بلندی نفس نازسلت  

 .گفت دروغ نمیشه تو به خدات   -

 .خانوم سلت   باشه روشن چشمم -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .خوادیم چات   دلم -
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 .خوادیم چات   دلت بیت  یم منو وقت هر که هم تو -

ین   .کرده دم خانومتون شپ 

 ت؟رف نخورده چای -

 .بود معذب انگار .بره خواست خودش که دیدی -

 .شدم ناراحت -

 .بریزم برم بشی    -

 یم دیبا کنار و شویدیم را صورتش و دست نازسلت  

 .نشیند
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  مردم این شهر حسودند 
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 .مهد بود اومده امروز .بزن زنگ یه زری مامان به -

؟ واسه مهد مهد؟ -  چ 

  .خونه اون تو تنهات   ترکید دلم برگرده بگو سلت   به گفت -

م امشب باشه -  .خونه مپ 

ی؟ جدی -  مپ 

  .دارم کار آره -

 ما پیش یارس، بابا با شب اون جریان از بعد کردم فکر -

 .حاالها حاال بموت  

 میاد؟ یک داداش .زری مامان خاطر به فقط -

ه این ببینم بگو حاال .راهه تو -  بود؟ یک دخپ 

 .بود دزد -

 .پردیم دیبا گلوی در چای

؟ -  !دزد؟ !چ 

به چند نازسلت    از را چپ    همه و زندیم دیبا پشت به رص 

 .کندیم تعریف برایش پیاز تا سپ  
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  مردم این شهر حسودند 
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 .بگوید چه داندنیم ناراحت   و عصبانیت شدت از دیبا

 اشک و کندیم یط کمر به دست را نشیمن عرض و طول

 .ریزدیم

 که کند گریه نازسلت   شکم توی جنی    برای داند نیم

 که نازسلت   برای یا درآمده آب از تمعرف و مرامت   پدرش

 .بخورد حرص شده انداخته دور زباله ایتکه چون

 همیشه که هم اشکش و است ناراحت حسات   نازسلت  

 .است مشکش دم

 .کندیم پاک را هایشاشک .نشیندیم کنارش

؟ -  .باشه نکرده کارو این مهراج اصال شاید میگم سلت 

 بهت پیامو این دیگه ییک دشای .نیستا آدیم اینجور مهراج

 .داده

یم و کشدیم چشمانش روی محکم را دستمال نازسلت  

 :نالد

  دیبا؟ یک -

 این .مهرسا حت   یا .گیسو عمو زن مثال .دونم یم چه -

 اینو استعداد قشنگ .داداششه عاشق نشده بال مهرسا
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 عی    و مهربونه نکن نگاش .بزنه رو تو آب زیر داره

 .میشه موذی خییل بیفته پاش سه،ملو  و ناز خرگوش

  راست تو اصال -
 

یم فرف   موضوع اصل   در ویل .دیبا مییک

  .نداره .خدا به نه کنه؟

؟ پیچونیشیم چرا بابا -  اصال یا .بزن زنگ بهش برو دخپ 

 بهش گوشیتو .بزن حرف رو در رو باهاش خونه برو پاشو

 اوزگل؟ مرتیکه فرستادی واسم چیه این بگو بده نشون

 نزدیم؟ حرف وقته چند این مگه بزنم؟ حرف -

 .نکرد نه کرد؟ .زدن حرف با کنه راض   مامانشو بود قرار

 اونقدر .شدم حقپ   و خوار یه من فقط وسط این

 داشتم من .بینهنیم منو هیچکس شدم ریز و کوچیک

 شکمم تو وقت   نمیشه باورت .دیبا کشتمیم موبچه امروز

 .اومد دمب خودم از چقدر خورد تکون

 پیچیده واقعا اوضاع .سلت   بگم چ   دونم نیم واقعا من -

  .شده

 .بشنوم صداشو نه ببینمش، خوامیم نه دیگه -

 آب؟ تو انداخت   چرا رو کارتت سیم !سلت   -
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  مردم این شهر حسودند 
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  .کنم خایل حرصم که بود رایه تنها لحظه اون -

 .نمیشه که کارت سیم بدون .بخر ییک فردا -

 .نمیدم هیچکس به رو شماره ویل .خرمیم -

؟ -  سلت 

  دیبا؟ چیه -

 دقیقا؟ کت   کار چ   خواییم -

 .شد رسد .کنم عوض رو چاییم خوامیم االن -

خانه سمت و شودیم بلند جا از  .رودیم آشپ  

 :دهدیم تکان رس دیبا

 چرا؟ نمیده شفات خدا -

 

 .نشیمن توی گرددبریم دیگر چای لیوان یک با

 .دیبا نگو زدیم االن که ت  حرفا از هیچ   عرفان به -

 ...آخه ویل -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 برو میگه آخرش .منطقیه حد از بیش عرفان !دیبا -

 خوامنیم این از بیشپ   من ویل .بکن وا سنگاتو باهاش

 .کنم کوچیک خودمو

 .نیست مهراج کار میگم هنوزم -

 نباشه چه باشه اون کار چه نداره، فرف   من حال به دیگه -

ایطو داشت عرضه واقعا اگه .کنهنیم فرف   وضعیت  رس 

 خب آره .بجنگه مادرش با تونهنیم اون ویل .کردیم عوض

 .دیگه مادرشه

 

 امروز؟ گفتیم چ   مامانت دوت  یم -

 گفت؟ چ   -

 .کن ولش ...هیچ   -

  .دیبا بگو -

هنیم رو رساغت اصال بابات -  یه گفته بهش مامانت .گپ 

 به دلش مهبچ بذار کن دلجوت   ازش سلت   به بزن زنگ

  .باشه برگشی   
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 شهمه دخپ   این .برنگرده خوامیم اصال گفته بابات

 .بود دردرس واسم اولم از .دردرسه

  .زندیم پوزخندی نازسلت  

  .دربیاد اون دهن از که نیست عجیت   چپ    که این -

 دیگه چون بدوت   که گفتم ویل بگم بهت خواستمنیم -

 .رآوردهد شورشو واقعا بابات .نیست   بچه

 فهمیدی؟ تازه -

 نازسلت   در شدن باز و قفل در کلید چرخش صدای با

 عرفان استقبال به گرم سالیم با دیبا و گویدیم آرام هیش

 .رودیم

  .عزیزم نباش   خسته -

 .کندیم نازسلت   به نگایه عرفان

 چشه؟ این .مرش -

  .فقط سخسته .هیچ   -
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 .دهدیم گرم را بشجوا عرفان و کندیم سالم نازسلت  

یم چای برایش نازسلت   شوید،یم که را صورتش و دست

 .آورد

خانه در دیبا .نشیندیم کنارش  شام پخی    مشغول آشپ  

 .است

 ای؟خسته چرا خانوم؟ آبچ   خپ   چه -

ی .کرد مخسته امروز دانشگاه -  .نیست چپ  

 را رسم کبودی جای عرفان تا کشدیم پایی    را آستینش

  .نبیند

  پوشیدی؟ بلند آستی    چرا گرما این تو -

 .رسدمه .داداش ضعیفه بدنم -

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 94_قسمت#
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

فراری او نگاه از نازسلت   و کندیم نگاهش مشکوک عرفان

 .ست

  .داداش خونه برم خوام یم -

 االن؟ -

 .بگپ   ماشی    برام .آره -

 .رسونمتیم خودم -

 .ایخسته تو خوادنیم -

 .نزدم رس روزه دو مامان به بعدشم .خب باشم خسته -

 .تنهاس

 .ت  ت  مامان با گرمه رسش شهمه .دیگه هسی    بقیه -

 نداری؟ خپ   مگه -

 رو؟ چ   -

 .شاهرود رفی    شون همه عرص نگفت؟ بهت مهراج -

  .خودشون با بردن هم رو ت  ت  مامان
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  مردم این شهر حسودند 
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 خپ  ت   او بداند عرفان ندارد قصد نازسلت   داندیم که دیبا

خانه توی از است،  :گویدیم فورا آشپ  

 چرا؟ شاهرود !وا -

 .دهدیم جواب او به رو عرفان

 .بشه استخدام اونورا بود قرار که کاری همی    واسه -

 کاری؟ چه -

 :گویدیم فورا نازسلت  

ه .نیست کار تهران تو گفت -  .تهران از خارج رساغ مپ 

ایطش اونجا گفت  .خوبه رس 

 ی صفحه به را نگاهش و کندیم روشن را ویزیونتل عرفان

 .دوزدیم آن

 .نوشدیم ایجرعه و بردیم دهانش به را چایش لیوان

 ببیی    هم کی    عوض هوا و آب هم رفی    که خالصه -

 .چجوریاس

 :گویدیم دیبا

  .شده جور کارش البد -
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 جلوی تواندنیم دیگر .رودیم دستشوت   سمت به نازسلت  

د را شبغض ترکیدن  .بگپ 

ه روشوت   یآینه به  .شودیم خپ 

؟ راست   دور ندازییم منو داری !مهراج - ت   آره راست 

 مرام؟

 :گویدیم ذهنش توی صدای

 برای تو حاال .دیگه داده ترجیح تو به شو خانواده اون "

 " .کن مقاومت یه این فهمیدن

 .شویدیم را صورتش تند تند و کندیم باز را آب شپ  

 .سایدیم هم به دندان و کندیم مشت را هایشهپنج

 .دارد مرگ حس شدن گرفته نادیده همه این از

 .پاشدیم آیینه روی آب مشت  

 از بیشپ   ذارمنیم دیگه .تونهمه بر لعنت .تو بر لعنت -

 و احمق سلت    اون ُمرد .شد تموم .کنید بازیچه منو این

نیم دیگه .بسه .دوختی    و بریدین براش شما که نادون

  .دستتون کف ذارمیم تونوهمه حق .ذارم
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  حسودند_شهر_این_مردم#

 95_قسمت#

 

 

 

 گذرا نگایه و گذاردیم سفره روی را شده برشته هاینان

ک .اندازدیم دیده تدارک که مفصیل یصبحانه به  دخپ 

 دارد ذوق چقدر او و برگشته خانه به قبل شب  نازنینش

  .خانه در شادوباره حضور گرمای از

 قار شوم کالیع   چون وجودش در همچنان نگرات   گرچه

 او ینیمه و نصفه لبخندهای به بسته دل اما کند،یم قار

 .دیشبش هایحرف و

، قبل، شب یادآوری با  دودیم و شودیم رازف   عطر خوش 

 .پوستش زیر

ک  غصه چندان را خودش داشت سیع که غمگینش دخپ 

 هایشکودیک مثل را شب ستخوا او از ندهد نشان دار

 .بخوابد کنارش
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 خرمن میان کشید انگشت و زد حرف هاساعت برایش

  .اشابریشیم گیسوان

   و یارس از هایششکایت و هادرددل الی
 
 آشوبش، پر زندیک

 آغوشش بوی عاشق و دارد دوستش گفت بار هزار

 اما دهند؛یم خوب بوی مادرها یهمه داندیم گفت .است

  بوی و دهدیم هشتب بوی او
 

 اول ینوبرانه هاینارنیک

 .پایپ   

  بوی به آغوشش تشبیه به خندید چقدر او و
 

 .نارنیک

 

 .اندازدیم ساعت به نگایه

 .اندازدیم صورتش به اخم یارس نام .کند صدا را یارس باید

دیم دلش  و سخت   به را نازسلت   سالم جواب چرا که گپ 

 .بود داده رسدی

 را قشنگش روز خواهدنیم .دهدیم تکان تند تند را رسش

وع خوب که  .کند خراب یارس رسد رفتار فکر با شده رس 

یم اتاقش سمت .دارد کالس نازسلت   امروز افتدیم یادش

 .کندیم باز را در آهسته و رود
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کش مرتب و خایل تخت دیدن با  اتاق کل به متعجب دخپ 

 .کندیم نگاه

؟ رفته هنکن .نیست اتاقش تو که این -  رفت یک دستشوت 

 نشنیدم؟ صداشو من

ون اتاق از خواهدیم  سفیدی پاکت دیدن با که برود بپ 

 .رودیم تخت سمت به بالش روی

 "عزیزم مادر برای" یجمله دیدن با و داردبریم را پاکت

ری دلش ناخودآگاه
ُ
  .ریزدیم پایی    ه

 .کندیم باز را نامه پاکت و نشیندیم تخت روی

 آن .است پاکت درون نازسلت   زیبای خط   دست با یانامه

یم قورت را دهانش آب و کندیم باز لرزان دستات   با را

وع و دهد  .کندیم خواندن به رس 

یم رو نامه این داری که حاال دونمیم .قشنگم مامان سالم"

 برم کت   بیدارم تا اتاقم تو اومدی و شده صبح خوت  

 .من عمر   خپ   به روزت .مزندگی خپ   به صبحت .دانشگاه

نیم .بکش عمیق نفس تا چند بخوت   حرفامو اینکه از قبل

یم خودت تو .مجبورم اما .بشه تموم اینجوری خواستم
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.گرفتم رو آزمایش جواب که روزه چند .روزمو و حال بیت  

 مهراج اما .بشه سقط باید که داره مشکل اونقدری بچه 

 اما .نشیم جدا هم از ما تا کنه راض   مادرشو داد قول بهم

 مثل چقدر فهمیدم خورد تکون شکمم تو که بچه .نشد

 .تنها و مظلومه خودم

 من خاطر واسه مهراج که دارم ارزش اونقدری کردم فکر

 شایدم .نکرد اما .بکنه کاری هر کوچیک، جنی    این و

 .نشد و خواست

 که اونات   یهمه از بشم دور و برم .برم گرفتم تصمیم

 هر .بشنون منو دل حرف نخواسی    .ببیی    منو نخواسی   

 فکر شاید .داد آزار منو جوری یه هاشخودخوایه با کس

ی یه آدم خدا به ویل .کنمیم فکر گونهبچه من کت    صپ 

 .جادار و بود بزرگ من صپ   یکاسه .داره ظرفیت   یه داره،

 .شد پر باالخره کاسه و کردم صبوری یه ساال این تموم

 کت  یم فکر .مامان رسوند لبم به جونمو و دکر  ریز رس

 .کشمنیم دیگه .تونمنیم اما .خدا به نه برم؟ میاد خوشم

 یه که تو از حت   .ازتون بشم دور خوامیم بهت بگم ساده
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 بار ترسو خودت مثل هم رو من و بودی ترسو مامان

 .بشم دور آوردی

ا خییل روزا این  مهراج ترینشونمهم اما .ترسوند منو چپ  

 رس دعواهاش و زدناش داد .باباست شبیه   جورات   یه .بود

ای  که دوت  یم .ندازهیم کاراش و بابا یاد منو بیخود چپ  

 .بشم متنفر ازش روز یه ترسمیم ویل دارم دوستش چقدر

 منو باشه اون شبیه که مردی هر که کرد کاری بابا

سونه  بدیلت منو و دزدید رو زندگیم خوب روزای بابا .بپ 

ی به کرد  حرست .مونهیم دل به حرست ابد تا که دخپ 

  .گذاشت دلم به بدجوری رو پدر گرم دستای

 تونستمیم .نبود راه مرد ویل داره دوستم گفتیم مهراج

 عشق این اونقدری اما ببینم چشاش تو رو داشی    دوست

 خاطره تا برم خوامیم  .کنه شجاع رو مهراج که نبود قوی

 .بمونه ذهنم تو مینجوریه عشق این ی

 از .متنفرم خودم پایی    نفس به اعتماد از .مامان امخسته

  کنارش تونمنیم .میاد بدم بابا
 
 حت   که بیت  یم .کنم زندیک

نیم اگه نمیشه، اگه .باشم مهراج کنار ندارم اینو حق

  .خوامنیم منم پس خوان،
 
 سال همه این فهمیدم  هاتازیک
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 کم خودم واسه چقدر .شتمندا دوست خودمو چقدر

 خودم خوامیم .مظلومه اینقدر که خودم بیچاره .گذاشتم

م و بردارم رو  به من .باشم داشته دوستش گوشه یه و بپ 

ان خودم واسه خوامیم .مامان بدهکارم خییل خودم  جپ 

 .گردمبرنیم دیگه چون .نگردین دنبالم .کنم

 رو تچهب و من گفت   که اونقدری تو بگی    مهراج به

 .نداشت   دوستمون داری، دوست

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 96_قسمت#

 

 

 هاموبدهکاری که کن دعا برام .نکن گریه قشنگم، مامان

  یه بعد به این از و بدم خودم به
 
 .باشم داشته شاد زندیک

 ترپاک ریزییم رسم پشت که آت   اون از من برای تو دعای

 .نشم پشیمون وقت هیچ ی   رف این از کن دعا .ترهخدات   و

 .پربرکته بارون مثل تو دعای که کن دعا
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  .قشنگم مامان دارم دوستت

 "نازسلت   ت،دلشکسته دخپ  

 

 

 به و پردیم خواب از یارس زری، بلند   هایجیغ صدای با

ون  .دودیم اتاق از بپ 

 به برهم و درهم هایاخم با .آیدیم نازسلت   اتاق از صدا

 .کندیم دتن پا اتاق طرف

 .ریزدیم اشک بهار باران چون و نشسته زمی    روی زری

؟یم هوار هوار چرا زن؟ چته -  تو دادی مسکته کت 

 !اه .خواب

 :زندیم فریاد هایشهقهق میان یارس دیدن با زری

  .یارس رفت ...رفت -

 :پرسدیم بلند یارس

 بابا؟ چته رفت؟ یک -

دیم او سمت را نامه زری  :گپ 
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ت .بخون بیا ،بیا  -  تو .رفت همیشه واسه .رفت دخپ 

 پدری اون با تو .کارات اون با تو .یارس دادی فراریش

  .رفت کرد فرار نازسلت   .نکردنات

اشک  نامه، به اشزده وق نگاه و یارس ترسناک هایاخم

 .کندیم بیشپ   را زری های

یم باز را آن تند تند و قاپدیم زری دست از خشم با را نامه

 .کند

 از رنگ و شودیم پایی    و باال خطوط روی نگاهش

 .پردیم رخسارش

 .کندیم پرت زری صورت توی کرده مچاله را نامه

ه .خورده زیادی گوه کرده، غلط -  شو بلند .نفهم یدخپ 

 جا هر .بیارش کن پیداش برو کردن زنجموره جای به

 تا بیخ رسشو تا برگرده فورا بگو .زری کن پیداش هست

یدم بیخ  شد؟ حالیت .نپ 

 ندارد آمدن بند قصد که ایگریه با و داردبریم را نامه زری

 :نالدیم

 بره؟ که داره رو کجا اصال آخه؟ کنم پیداش کجا از -
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 خونه .کن پیداش برو پاشو .مادرش   تو .دونمنیم من -

ستوت   هر دونمیم چه بازار، دانشگاه، دوستاش،  هست قپ 

 آدم و عالم رسوای تا باش زود .هخون بیار دار برش

 .نرفته آبرومون و نشدیم

 .ایستدیم مقابلش در .شودیم بلند جا از زری

ت مگه یارس؟ دوست کدوم دوست؟ -  غپ   دوست   دخپ 

 واسه بچه این گذاشت   تو مگه داره؟ برادرش و من از

 هان؟ باشه؟ داشته دوست   خودش

 ...خدا به .نکن دو به ییک من با زری -

؟ خواییم چیه؟ -  زیر تا بزن منو اونقدر .بزن خب بزت 

م لگدات و مشت  که خونه این تو هست یک دیگه .بمپ 

  خاطرش به من
 
 کنم؟ زندیک

مو تو نیم که واحد و احد خدای به .یارس گرفت   ازم دخپ 

  .بخشمت

 .زندیم تخت به لگدی خشم از یارس
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نیم اصال .بکن خواییم غلظ هر .درک به !جهنم به -

 حق هم دیگه .رفت که بهپ   همون .کت   پیداش خواد

 فهمیدی؟ .خونه این تو برگرده نداره

 :زندیم زار و آیدیم فرود تخت روی زری

مو خدایا .مبچه خدایا - دم تو به دخپ    .سپ 

ون اتاق از و کوبدیم در به مشت   یارس  .رودیم بپ 

پلک و فشاردیم اشسینه به را شده مچاله ینامه زری

 .گذاردیم هم روی را خیسش های

وع دل در ش برای کردن دعا به کندیم رس   همانطور .دخپ 

 از .رفی    این از نشود پشیمان اینکه .است خواسته او که

   این
 .بازگشتت   رفی  

 

 

 

 جا مخصوصش جای در تلفن توی را جدیدش کارتسیم

 مه را قبیل کارتسیم .کندیم روشن را تلفن و کندیم ساز
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 آن از استفاده قصد اما .گرفته را جدیدش یک و سوزانده

 اشقدییم سیمکارت اینکه دلیل .ندارد را قدییم کارتسیم

  .داندنیم گرفته هم را جدیدش و سوزانده را

  .بخورد دردش به آینده در روزی یک شاید کندیم فکر

ین به فورا جدیدش یشماره با  .زندیم زنگ شپ 

ین صدای  :آیدیم خط پشت از خپ  تا با شپ 

 الو؟ -

ین؟ الو -  .نازسلت   منم شپ 

؟ سلت   عه -  خریدی؟ جدید سیم توت 

؟ .آره -  کجات 

؟ تو .خیابون تو ولم -  کجات 

 ببینمت؟ میشه .تو مثل منم -

  .فلسطی    میدون همون بیا .آره -

دیم تاکش رسعت به    و گپ 

ین که کشدنیم طویل  فروش تذر  مرد یدکه کنار را شپ 

  .کندیم پیدا
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ین  .زندیم لبخند دیدنش با شپ 

  .رسیدی وقت   خوب .خانوما خانوم به به -

  .سالم -

ین  به را لعاب و رنگ و بو خوش مکزییک ذرت لیوان شپ 

دیم طرفش  .گپ 

 طفلک .تنش به بشه گوشت بچه اون بدن بر بزن بیا -

  .فقط استخونه هاآفریقات   بچه عی   

دیم را نلیوا نازسلت    .زندیم محزون و خسته لبخندی و گپ 

  قد بچه این -
 

 بود؟ کجا استخوون .نیست هم نارنیک

ین  به ذرت از پر قاشق   و دهدیم فروشنده به را پول شپ 

 .گذاردیم دهانش

  یه .دیگه توئه تقصپ   -
 

 .بهش میدی گشنیک

 .نکنه درد دستت -

  .نخوردی صبونه ندارم شک -

 بود؟ کجا صبونه  صبح شیش ساعت -

ه؟ چه صبح؟ شیش -  خپ 
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ای -  .بد خپ 

 .خانوم سلت   کت  یم نگرانم داری -

ین کردم فرار خونه از من -  .شپ 

ین  .کندیم گرد چشم و کشدیم هیت   شپ 

؟ چ   -  !کردی؟ فرار !گفت 

 شیش ساعت و نوشتم نامه یه .خونه رفتم دیشب .آره -

ون زدم بودن خواب وقت   صبح  .بپ 

 کردی؟ کارو این چرا !خپ  د وای - 

ین دوت  یم بهپ   که تو -  مجبورم یعت   .شدم مجبور .شپ 

 و سفر رفی    شخانواده با مهراج دیروز دوت  یم .کردن

کت تو کارش که بگه بهم نکرد  شده؟ جور شاهرود تو رس 

  .شکست دلم خییل

 بهت خودش رو پیام اون باش مطمی    پس !آدمیه عجب -

 .داده

 .نبودیم هم برای مهراج و من .نیست ممه برام دیگه -
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  حسودند_شهر_این_مردم#

 97_قسمت#

 

 اشتباه .کردی فرار خونه از شدم ناراحت خییل ویل -

 یاندازه هیچکس .کردییم کارو این نباید .سلت   کردی

ت مادرت و پدر  دیر تا خونه برگرد بیا .خواننیم رو خپ 

 .نشده

 

 .نکن فکرشم اصال .وجه هیچ به -

 دونه؟یم داداشت -

 .باشه فهمیده باید دیگه االن -

، رو داداشت که تو خب - یم همون پیش رفت  یم داشت 

 .موندی

ین؟ یک تا -  شونخونه تو منو باید چرا عرفان و دیبا شپ 

؟ تحمل  خییل که این با کی  
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 مفت از .نداشتم خوت   حس ویل کردنیم محبت بهم

 حیای بازه، دیزی در حاال .میاد بدم بودن رسخر و خوری

بریم منو دیگه روز دو بابام بعدشم رفته؟ کجا گربه

 هیچکسو دیگه که کردم فرار جوری یه من .خونه گردوند

  .نبینم

  راست خب -
 

یم االن ویل .حدودی تا داری حق .مییک

؟ کار چ   خوای   کت 

م - ی ایمسافرخونه یه مپ    .چپ  

 ت   من مگه ه؟حامل تنهای دخپ   یه اونم مسافرخونه؟ -

ت  .اونجا بری بذارم باشم شده غپ 

تت اون فدای الیه -  .ندارم ایچاره فعال .دخپ   بشم غپ 

انه لقمه یه .خودم پیش بیا .وللش رو پاره چاره -  فقپ 

 .خوریمیم باهم محقر خونه یه تو هست

 .بشم تخانواده و تو مزاحم خوامنیم -

ین  :زندیم پوزخندی شپ 

 !خانواده !هه -
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ین که کندیم نگاهش جوری نازسلت   یم بازویش روی شپ 

 .زند

 اینجوری فقط .خودم پیش میای .نمیشه گفتم بهت -

  .راحته خیالم

ین آخه -  ...جون شپ 

 از .بریم بیفت راه .نکن ماخه آخه اینقدر .زنمتایم ببی    -

 .بری توت  نیم دیگه هم دانشگاه معلوم قرار

 .کی   یم پیدام میان -

 تنها .زنهیم ردتو فورا پلیس بری هم مسافرخونه هخنگ -

 .منه یخونه فقط تو واسه امن جای

 .بره عمرا بابام نره پلیس پیش اگر عرفان -

 .سوزهیم مهربونت داداش زن اون و داداش واسه دلم -

یم دو آن دلتنگ نشده هیچ هنوز و کندیم بغض نازسلت  

 .شود

 َپر؟ میشه؟ چ   مهراجتون آقا پس -

-  
 
 .شد گم وسط اون مهراجم .شد پرپر کال من زندیک
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 .دخپ   کبابه واست خییل دلم -

 مامانم دل وسط این فقط .گذاشتم نامه یه مامانم واسه -

 .کنهیم اذیتم داره من رفی    یغصه و

  !طفلک -

 گذرانندیم وقت خرید، مرکز آن و پارک این توی عرص تا

 است برگ پر هک نارون درخت   زیر بزرگ پاریک توی و

ین و .خورندیم قیمت ارزان ساندوی    ج  سعیش نهایت شپ 

 اما .برگردد خانه به کند راض   را نازسلت   که کندیم را

  .نه که نه .دارد پا یک مرغش نازسلت  

و ایستگاه اولی    به رویپیاده کیم از بعد یم پارک به مپ 

 .رسند

ین  تمام .شدکیم دوش به را نازسلت   سنگی    یکوله شپ 

 
 
 .شده جمع دست   کیفیک و کوله همان در نازسلت   زندیک

 به شدن سوار مثل برایش آن هایتکان و قطار صدای

نیم او و رودیم تاخت به که است   .است چموش است  

ایط آن در خواهد ت   دلواپش شدت از پاهایش .بماند رس 

 .رودیم مطهر حرم سمت به که هستند قطاری در .رمقند
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ین ایطرس   از  پایی    مناطق به که است مشخص کامال شپ 

 .دارد تعلق تهران

 .دربیاورند ری شهر از رس کندنیم هم را فکرش اما

 جلوتر چه هر و گذارندیم باریک و تنگ هایکوچه در پا

  کنند،یم گز پیاده را دار تاب و پیچ هایکوچه و روندیم

 .شودیم ترقدییم و پوسیده محله

  وچهک آن در اما
 
 و پرسها کردن بازی فوتبال با زندیک

 هایشانغیبت و هایشانپچهپچ و هم کنار هازن ایستادن

بچه کردن بازی یل  یل   و   جا آن .دارد جریان هادخپ 
 
 زندیک

 .ندارد غیم کش انگار و است زنده

ین به پرسها سلت   و او چپچپ هازن و کنندیم سالم شپ 

 بشنود، و ببیند اینکه بدون نازسلت   .کنندیم برانداز را ناز

 .زنندیم حرف رسشان پشت دارند کندیم حس

ین  :گویدیم گوشش دم شپ 

 .توت   شونبازی زنک خاله یسوژه  امشب-

 چمه؟ من مگه !وا -
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یت تو -  دخپ   یه .عجیبه براشون مت   با اینکه .نیست چپ  

 فردا تا ندارم شک .نما مرد دخپ   یه با خوشگل و چادری

 .بشه درست شایعه کیل

 مثال؟ ایشایعه چه -

 کردم درت به راه از من که هست   بدبخت   دخپ   تو مثال -

ای چیای قاچاق به بدمت خوامیم  البد بعدم .خراب دخپ 

 این و بدن اعضای قاچاق باند به فروشنتیم اونا میگن

 .رسهیم من به مپل تپل سود یه وسط

 .میگن راست خب -

ین  .خنددیم نازسلت   و ندکیم اخم شپ 

 .دیگه تو به دادم قلبمو -

ین  :زندیم قهقهه شپ 

  .دیوونه -

ین بست بن یکوچهیک انتهای در باالخره یم کلید شپ 

  که رنگ طوش دری قفل   به اندازد
 
 و خورده رنگ هاتازیک

 .ایستدیم کناری خودش .دهدیم هل را آن پا با
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  .تو بفرما -

 حیاط در پا است پایی    سمت به که هپل سه با نازسلت  

ی شش ین اتاق، از صدات   با .گذاردیم مپ   صدای با شپ 

 :گویدیم بلند

 بیداری؟ .داریم مهمون -
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یم درخت و دار ت   کوچک   حیاط کنار ایگوشه نازسلت  

ین و ایستد  .بنددیم را در شپ 

 رفتمیم کاش .شدما رتماد و پدر مزاحم میگم -

ین مسافرخونه  .شپ 

ین  :کندیم نچ   شپ 

وع باز -   .کرد رس 
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 در پا دراز، یپله تک از و رودیم حیاط شمایل   ضلع سمت

 و کشوت   درب .گذاردیم بالکن شبیه کوچک فضای یک

 .آورددریم را هایشکفش و کشدیم را ایشیشه تمام

 آیجان؟ ننه -

ین صدای با  رودیم اتاق سمت نازسلت   دنشز  بفرما و شپ 

 .کشدیم رسک اتاق داخل به کنجکاوی با و

 تکاپو به را اشمعده و زندیم اشبیت   زیر الکل و دارو بوی

 .اندازدیم

ین زت   کنار   نشسته شپ   یگوشه فلزی تخت   روی که پپ 

 .خنددیم دندانت   دهات   با و است اتاق

زن و کندیم سالم ین که پپ   جواب نامیده آیجان را او شپ 

 .کندیم نگاهش کنجکاو و دهدیم را سالمش

ین  :گویدیم شپ 

  .ماس مهمون .آیجان دوستمه -

یم دعوت نشسی    به را او اشچروکیده دست با آیجان

 .کند
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 .اومدی خوش .بشی    ننه بیا -

  و افتدیم ت  ت  مامان یاد نازسلت  
 

 مادربزرگ برای دلتنیک

 .زندیم قلبش به نیشپ   مهربانش و قشنگ

 .آیدیم خوشش آیجان ننه از که کشدنیم طویل

ی آن از محقرتر خانه   .کردیم را فکرش که ستچپ  

 آلومینیویم دری با که است اتاق پشت   کوچک اتاقک یک

خانه آنجا .دارد راه اتاق به  حمام و دستشوت   و است آشپ  

 از گوشه یک در هم کوچک تخت یک .است حیاط توی

 .شودیم دیده یاطح

ین از دارد سوال تا هزار نازسلت   سد شپ   آیجان .بپ 

ین مادر و پدر کیست؟ ین  هستند؟ کجا شپ   شپ 

 .خواباندیم را او و دهدیم را آیجان داروهای

 :گویدیم نشسته اتاق از گوشه یک که سلت   به رو

 خواییم  .خوابه شهمه روزو کل .سلت   مریضه آیجان -

؟ هم تو کنم پا و دست شام یه من تا  بخوات 

 خوابه؟ وقت چه االن آخه -
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یم .رسپات   صبح از .دخپ   قرمزه چشات .بزن چرت یه -

 .نخوابیدی دیشبم که دونم

خانه به و آوردیم دیواری کمد از برایش بالش    .رودیم آشپ  

 خوابد،نیم گفته اینکه رغم عیل که است خسته آنقدر

 .دافتنیم هم روی هایشپلک

ی حس با   .کندیم باز چشم صورتش روی چپ  

؟ بیدار -  خوشت .بزنیا چرت یه بود قرار حاال نمیش 

 خوابیدی؟ تخت که اومده

ی به نازسلت   ین شبیه صدایش که دخپ  یم زل است شپ 

 .زند

ین - ؟ شپ   توت 

 هنوز؟ خوات   .پس مجمعه شب ارواح نه -

ین این .نشیندیم فورا یت   آن با شپ   شب تا صبح که شپ 

 زمی    فرقش درآورده، پرسها شکل را خودش هاخیابان توی

 .است آسمان تا
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 بلوزی .رسدیم باریکش کمر تا سیاهش و بلند موهای

 مثل صورتش و پوشیده بلند و زرشیک دامت   با سفید

 .درخشدیم آفتاب

 .شدیا هپ    -

 .زندیم لبخند نازسلت  

 .دخپ   خوشگیل چقدر تو -

ین   .زندیم لبخند شپ 

 رو لباست پاشو .بودم نکرده رو منتها .خدا به بودم -

 .خوادیم شام میشه پیداش االن امپ   کن عوض

؟ -   داداشته؟ کیه؟ امپ   امپ 

  .ترهداداش داداشم از -

  .شدم گیج -

 بیارم؟ درت گیچ   از بخوریم شام -

 کوچک حمام توی و کندیم عوض لباس تند تند نازسلت  

دیم دوش نیم و خوردیم چرخ خانه سمت مدام فکرش .گپ 
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 دلش پای .نکند فکر زری هایگریه و یارس خشم به تواند

  بی    هم
 

 .مانده هم مهراج از تنفر و دلتنیک

ی کوکو بوی شودیم پهن که سفره  .پیچدیم اتاق در سپ  

 .کندیم ناله درد از خواب توی آیجان

 دور ممحک را چادرش نازسلت   و آیدیم حیاط در صدای

ین .پیچدیم گلویش  .زندیم لب شپ 

م -   .اومد امپ 

 قد مردی با دارد انتظار .در سمت کندیم کج رس نازسلت  

 و الغر اندام اما شود، رو در رو محله هایالت  شبیه بلند

ه ریزه   دست   چرخ که نوجوان پرسیک یمپ  
 
 هن هن را بزریک

 .کندیم جلب را توجهش کشد،یم حیاط داخل کنان

ین  .رودیم حیاط توی پرسانه و تمپ    لباس دست یک با شپ 

؟ اومدی -  امپ 

  .نشیندیم دست   چرخ روی امپ  

 داریم؟ چ   شام -

 خوردیش؟ کو؟ سالمت -
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  .گشنمه خییل .سالم -

ی کوکو -  .داریم مهمونم بیا بدو .سپ  

ین و کندیم کج رس اتاق به امپ   یم پچ پچ گوشش زیر شپ 

  .کند

ین  نازسلت   و گذاردیم امپ   رس به رس شام لطو  در شپ 

 ساله پانزده پرسیک امپ   .کندیم نگاه دو آن به چشیم زیر

 پوسته و زبر دستات   و سوخته آفتاب صورت   با است

 این اما .است کوله وکج هایشدندان درمیان ییک .شده

ین رنگشعسیل و درشت چشمان با پرسک  و خنددیم شپ 

 .است جواب حارص   حسات  

 :پرسدیم او از هوات  

ین با چ   واسه تو خاله -   شدی؟ دوست شپ 

 :گویدیم نازسلت  

 چطور؟ -

ین این .خاله غریبه عجیب آخه -  اسب مثل اخالقش شپ 

 .سمتش بره کنهنیم جرات هیشیک .سنشده رام
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ین  .کندیم اخم شپ 

 !نمیک .خشیک نون بچه پرروت   خییل اسبم؟ من -

 .چسباندیم هم به را هایشلب اما رفتهگ اشخنده نازسلت  

 .نکن مسخره منو شغل -

  من به خودته تقصپ   -
 

 .اسب مییک

 چجوری کردم پیدات که اول بار   اون نگفت   دوستت به -

 یادت زدی؟یم داد زدییم لگد یه اسب عی    بودی؟

 نیست؟

ین  .آورددریم را عصبات   هایآدم ادای شپ 

 گذاشت؟ آبرو من واسه اگر امشب یه .ببینشا -

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 99_قسمت#

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :پرسدیم نازسلت  

ی مدرسه یعت   - آقا؟ نمپ   امپ 

  ویل .خاله خوادیم دلم خییل -
 
  .داره خرج زندیک

ین  .زده زل نازسلت   سوال از پر نگاه به شپ 

 محسن ببی    برو بخور امپ   .کنما جمع رو سفره خوامیم -

 .در جلوی اومد بار ده اومدیم وقت   از .داره کارت چ  

؟ نگفت   زودتر چرا .بابا ای محسن؟ -  آچ 

 .دیگه برو بخور .گفتمت که حاال -

یم را هاظرف ارصار با نازسلت   شودیم جمع که سفره

ین .شوید یم حیاط به را او و داردبریم تخمه کاسه یک شپ 

  .برد

ین؟ نمیشه بیدار چرا آیجان این -  شپ 

 بیدار دیگه ساعت دو ییک .داروهاشه خاطر واسه -

 .نباش نگران .میشه

ین؟ -  شپ 

 هوم؟ -
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 آیجان دقیقا؟ کت  یم کار چ   خونه این توی تو-

 کیه؟ امپ   مادربزرگته؟

 .نیست مادربزرگم آیجان نه .يیک   ییک بابا کن صپ   -

ه مادربزرگ  و مامان بوده سالش شیش وقت   امپ   .امپ 

ن قاچاف   باباش  تونسی    که بعدا بوده قرار .اروپا سمت مپ 

ن، اقامت  هیچ ویل .پیششون بفرسته اونو امپ   عموی بگپ 

ی وقت  و بود خالفکار پا یه امپ   عموی .نشد ازشون خپ 

 .گردنبرنیم دیگه .شدن تلف راه تو اینا گفی    همه .معتاد

، عموی ون کشوند مدرسه تو از رو بچه این امپ   ول بپ 

 خرج کنه بری جیب کنه، دزدی که خیابونا تو کرد

 آیجان .بود باهوش   یبچه خییل امپ   ویل .دربیاره موادشو

 حرف دادیم یاد امپ   به .بود رسحال و سالم وقتا اون

 شده بخونه درس گفتیم بهش .نده گوش رو عموش

 امپ   کرد تالش خییل مدرسه مدیر .نرفی    مدرسه با حت  

 رو دوم و اول کالس بدبخت   هزار با .مدرسه برگردونه رو

 اون .میشد بدتر روز به روز عموش اوضاع .خوند

  .بود هم مواد قاچاقچ  

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 جرم به االنم .پلیسا به داد لو رو عموش امپ   اینکه تا

 تا دونمنیم .زندون افتاده شیشه کیلو چند فروش و حمل

 بره نتونست دیگه طفلک امپ   .تو اون بمونه قراره یک

 دستفروش   با بچه این .گرفت اس .ام هم آیجان .مدرسه

 هم گایه .میده شکمشونو خرج تهران بازار تو حمایل و

 هابازیافت   از پولشو کنهیم جمع پالستیک و خشک نون

هیم   .گپ 

ین و امداد کمیته گایه رو آیجان داروهای پول      خپ 

 .سخت اما .گذرهیم که خالصه .میدن

 .کشدیم آیه نازسلت  

؟ یک دقیقا اینجا تو پس -  هست 

ین  .کندیم نگاه ستاره کم آسمان   به و کشدیم دراز شپ 

  .بدوت   اگه !هه من؟ -

-  
 

  منو؟ بدی دق خواییم یا مییک

  شبیه -
 
 که بس از .ننوشی    کتات   هیچ تو رو من زندیک

 .بیخوده

 .کردم فرار خونه از پیش سال پنج
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  مردم این شهر حسودند 
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؟ -  چرا؟ آخه کردی؟ فرار !چ 

 .بابام خویش و قوم تدس از .بابام دست از -

 من؟ مثل -

 باباها آفرید رو دنیا این خدا وقت   از دونمنیم .تو مثل -

 .بدن ما باباهای فقط یا بودن، بد اینقدر

 .بوده من بیخود شانس -

 یخانواده دنیا این تو بیان خوانیم وقت   آدما گنیم -

 من چرا عجبم در .کی   یم انتخاب خودشون رو خودشون

  .کردم انتخاب مادرو پدرو این

ین سافسانه شهمه اینا -  کردی؟ فرار چ   واسه .شپ 

 با مونمایل اوضاع .ارتوپد دکپ   .بودن دکپ   بابام و مامان -

 کردنیم فکر همه .بود توپ حسات   بابابزرگم یگنده ارث

 دو بابام .نبودیم ویل .هستیم خوشبخت   یخانواده چه

 دوسش چ   عی    مامانمم .بود مامانم عاشق .بود قطت  

 دیوونه بابام گایه چرا نمیشد حالیم بودم بچه من .داشت

یم کبود و سیاه مامانمو و زدیم .زدیم مامانمو و شدیم

 .کردیم گریه زار زار مامانم پای زیر نشستیم بعد .کرد
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نیم دیگه .خوردم گوه .کردم غلط .ببخشید برم قربونت

 گفتیم مامانم لکطف .بشم خوب میدم قول .زنمت

  .نیست که خودت دست .بخشمت یم .باشه

  .شدم بزرگ همینجوری من

 چند با بابام .شد بد یواش یواش هم کار محل تو اوضاع

 ازش کارشو یپروانه آخرشم و شد درگپ   مریضش تا

 .شد نشی    خونه و گرفی   

 اجاره رو هاشون مطب .کار رس نرفت دیگه هم مامانم

  .که نداشتیم مایل نیاز .داد

 عاشق .کنه مراقبت مریضم بابای از خونه تو بمونه گفت

 خودش واسه .بود بزرگ خییل مونخونه .بود گیاه و گل

یم کاری گل بود بیکار وقت   روزا و کرد درست گلخونه یه

  .بشه بهپ   بابام داشت امید .کرد

ایط اما  بالیت   روانشناش و دانشگاه رفتم .شد بدتر یه رس 

 میشه باورت .بابام طبیب میشم خودم گفتم .خوندم

 مامانم .کردمیم درکش ویل خوردم؟ کتک بابام از چقدر
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 هم رو هاشکبودی گفتیم اما .بود کبود تنش همیشه

 .دیوونه عاشق یه .مامانم بود دیوونه .داره دوست

 رو افتاده مامانم دیدم خونه برگشتم دانشگاه از روز یه

 .کنهیم گریه داره نشسته رسش باالی زار زار بابام و زمی   

 شوکه نازسلت   .بدهد ادامه گذاردنیم هق هق و اشک

 .شده الل زبانش و است

ین؟ -  شپ 

یم کردیم گریه .باغبوت   قیچ   با .بود کشته مامانمو بابام -

 .سلت   آخ .داشت   دوست من از بیشپ   گلدوناتو تو گفت

 بود جهنم واسم که دنیا .شدم تموم .شدم نابود روز اون

 .شدم متنفر چ   حد در بابام از .شد بدترم برام
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یش .بود روات   مریض یه چون .زندون ننداخی    بابامو  بسپ 

 ما روز اون تا که هامعمه و عمو .خونه دیوونه تو کردن

،نیم رو  دوست شدن یهو بابام ملک و پول واسه شناخی  

  کانادا تو دارم دات   یه .نم رفیق و
 
 کش تنها .کنهیم زندیک

 نتونست اما .بود اون داشت هوامو بود ایران وقت   تا که

  .دادیم دست از رو کارش اومدیم اگر بیاد

؟ تو نداره خپ   االن یعت   -  کجات 

  .جوب تو انداختم سیمکارتمو تو مثل منم .نه -

 چ   بعدش .گردهیم دنبالت در به در داره االن مطمئنم -

  شد؟

یم که عموم و هاعمه با دعوا و جنگ میون سایل دو یه -

  بتیغن منو و بشن قیمم خواسی   
 
 روز یه ویل ؛کردم زندیک

 خییل مامانم واسه دلم .بریدم .شدم خسته .آوردم کم

یم درون از منو داشت کش ت   و تنهات   .بود شده تنگ

 .نذاشت امپ   ویل کنم خودکش   خواستمیم .خورد
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ین وای -  .نمیشه باورم !شپ 

 تو رفتم روز یه که بشه باورت .خانوم سلت   بشه باورت -

 یه بود ساف   که امپ   عموی از .معتاده پره که پارکات   این

 هالو منو .دیدمشیم که بود اویل بار .خریدم مواد عالمه

نیم .بهم داد آشغایل مواد و گرفت ازم پول کیل آورد گپ  

 ویل .بود کوفت   چه بود، تریاک بود، هروئی    .بود چ   دونم

م بخورم رو همه خواستمیم .بود زیاد  ویل شم راحت بمپ 

 کوچیکش دستای با و کرد خفت هابوته پشت منو امپ  

 به افتادم لگد با کردم قایط منم .زمی    رو ریخت رو همه

  .بود ساله ده موقع اون .زدمش یه جونش

ین  .خنددیم تلخ شپ 

  .اسب میگه بهم همینه سهوا -

 :کندیم فی    فی    نازسلت  

 اومد؟ دلت واقعا زدی؟ رو ساله ده بچه پرس بگردم الیه -

 معلق عجل عی    یهو این .بکشم خودمو خواستمیم بابا -

  .هم به ریخت موکوزه کاسه رسید رس

ش خدا -  شد؟ چ   بعدش خب .کرد خوب .بده خپ 
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نیم دیگه گفت .داد لو رو عموش که بود موقع همون -

 .بده کشی    به مردمو نکبت مردک اون خواد

 الیک .بمونم خیابون تو نذاشت .اینجا آورد برداشت منو

 ویل بمون خواست   وقت هر تا گفت .کارم و کس ت   گفتم

ت بچه این اونقدر .نکش خودتو خدا رو تو  داشت، غپ 

 ش مردای از جنمش اونقدر بود، صاف دلش اونقدر

 .کشیدم خجالت خودم از بود، بیشپ   الهس چهل

 تون؟خونه برنگشت   چرا تو .شده مرد زود طفلک !آچ   -

 و خورمفت آدمای اون باز که گشتم؟بریم چ   واسه -

 مال ندارن، دوست منو که اونا من؟ جون به بیفی    کفتار

  .راحتم همینجوری من .خوانیم اموالمو و

 داری کت  یم فکر ریجو  این واقعا آزاد؟ دولت هفت از -

 
 
؟یم زندیک  کت 

  وقت هیچ من .سلت   نبودی من جای تو -
 
 .نکردم زندیک

 زنده تا خوابیدم و خوردم .کردم مات   زنده فقط من

 برت و دور همیشه .بده چقدر تنهات   فهیمنیم تو .بمونم
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 .بود پشتت داداشت الاقل بود، بد بابات اگه .بوده شلوغ

؟ من اما   .ودمب تنها همیشه چ 

؟ شد بری جیب و دزدی آخه -
 
 زندیک

  نه -
 
 شبام مثل روزامو نیست هم کش ویل .نیست زندیک

 .پول خاطر واسه کنه سیاه

 شد؟ اینجوری که شد چجوری -

 ته پوالم  بعد .کردم رس داشتم که اندازی پس با اولش -

 مثل .گرفتم وقت پاره و وقت نیمه کارای رفتم کشید

 .کارا اینجور و کافه و انرستور  کارگر و گریمنش  

 بودن همونا .شدم آشنا خالفکار تا چند با میون اون ویل

  .خریته آوردن گپ   سخت پولو دادن یادم که

 .کشدیم هوف   نازسلت  

 .اشتباه پشت اشتباه -

 به که آدیم از سلت   ویل نیستا درست کارام دونمیم -

 داری؟ توقیع چه رسیده پوچ  
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 زیبای رخ  نیم به و کشدیم دراز لوپه به کنارش نازسلت  

ین ه شپ    .شودیم خپ 

 آن هاآدم همیشه .شنیده چه کردهیم فکر چه کرد فکر

ی ین کردنیم هم را فکرش .بیت  یم تو که نیستند چپ    شپ 

 .باشد ثروتمند و کرده تحصیل دخپ   یک

ی اهه توی را او روزگار جپ   که دخپ   که انداخته ایبپ 

  .هیچستان هب رسدیم پایانش

  مدیل این خواییم یک تا -
 
؟ زندیک  کت 

 ایگذشته اصال انگار خیالمت   جوری یه .دونمنیم -

  اینجوری اول از انگار .نداشتم
 
  .کردم زندیک

 دیوونه گفت میشه فقط تو کار این به .کرده هنگ مخم -

 .محض عقیل   ت   .بازی
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ین   .چرخدیم لوپه به شپ 

؟ کار چ   خواییم تو حاال -  بازی دیوونه من مثل کت 

؟ فراری خواییم یک تا دربیاری؟  باش 

ایظ به توجه با اینکه یا اشتباهه؟ کارم نظرت به -  که رس 

م؟یم درست   تصمیم دارم اومده پیش برام  گپ 

 داشته دیدگایه چه تو و باشه چ   تو تصمیم نیست مهم -

 تصمیم کنیمیم فکر باشیم که ست   هر تو  آدما ما .باش  

یمیم داریم رو درست  اگر حت   که فهمیمیم بعدها اما .گپ 

 ینتیجه صد در صد باشیم، گرفته هم رو درست تصمیم

یمنیم رو خوب  .گپ 

 حرفاتو و بشم بزرگ من تا بکشه طول خییل کنمیم فکر -

ین کنم هضم  همینم واسه ام،بچه کنمیم حس .شپ 

ا که تهس  مهراج حت   .کی   یم سانسور منو همیشه بزرگپ 

بچه یه من همه نظر از .نخواست منو نظر هم  که امدخپ 

 کی    فکر جاش به بقیه و وایسه کنار باید زندگیش وسط

ن تصمیم و  .بگپ 
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ی یه بهت - ؟ بگم چپ     سلت 

 .بگو -

ه باالتر سن چ   هر -  چ   اصال پرسیمیم خودمون از مپ 

 یک و گرفتم تصمیم درست یک من اشتباهه؟ چ   و درسته

 که تصمییم هر فهمیمیم که اونجاست تازه اشتباه؟

 رو مونآینده .برامون درس میشه تجربه، میشه گرفتیم

نیمبر دیگه گذشته که حایل در زنیمیم رقم همینجوری

  مسپ   تو بعد به این از .گرده
 
 خییل رو چپ    تا دو زندیک

 عدالت   وقت هیچ دنیا این تو که نای .مونهیم یادت خوب

 رو راه این کنهیم کمکت اینکه دوم و نداشته وجود

 .کت   کمپ   رو اشتباهت تصمیمات درصد و نری کورکورانه

  .میش   بزرگ که اینجوریه

 .رفته فرو فکر در شدت به نازسلت  

 .شدن زده وحشت من رفی    از که اونام نگران فقط االن -

 .سختیه تصمیم

ینش   ه پ   :گویدیم زیبایش چشمان به خپ 
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ی تصمیم باید خودت آخرش -  چ   هر بدون اینو اما بگپ 

  .کنارتم من باشه

ین کن راهنمات   یه الاقل - کله تو چه .گیجم واقعا من .شپ 

 ته؟

ین  :گویدیم جدی خییل و نشیندیم شپ 

ه گایه - ی اطرافت آدمای از رو خودت بهپ   قدرت تا بگپ 

 برای که مطمئنم من و برداشت   رو اول قدم تو .بدونن رو

ون زدی خونه از که کردی فکرات   هم این از بعد  دروغ .بپ 

 میگم؟

 :گویدیم محکم او به رو و نشیندیم هم نازسلت  

  دروغ نه -
 

 نیستم خنگ اونقدرام .دارم فکرات   یه من .نمییک

 .بزنم آب به گدارت  
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ین  دلخور را او خواهدنیم که جوری و زندیم لبخندی شپ 

 :زندیم لب کند

  خییل اتفاقا -
 

  .بش   حامله گذاشت   که خنیک

 :زندیم بازویش روی نازسلت  

ات   من واسه اینجا نشست   که توت   خنگ -  و کت  یم سخپ 

،یم نصیحت  .تخونه گردیبرنیم خودت بعد کت 

 .گرفت دردم نزن .دستت سنگینه چقدر لعنت   اوف -

ین ش   له بزنم خوادیم دلم - ؟ شد اینم آخه .شپ 
 
 تو زندیک

 بره؟نیم خوابت چرا بلدی الالت   که

-  
 
 .سلت   مصبه سگ حالت دو هر در من زندیک

 این بال و پر زیر الاقل داری تو که پویل همه اون با -

عیل  بودن خشیک نون آخه مگه؟ میشه چ   .بگپ   رو امپ 

  میاد؟ بچه این به اصال
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 قلب تو زمستون رسمای .سلت   نیست برگشی    به دلم -

 شدم لمس اوضاعم به نسبت اصال .شده موندگار من

 .نیستم بهار دنبال .دخپ  

  این بگو وایسا جلوشون برگرد و باش شجاع -
 
 حق زندیک

 بزن زنگ داییت به .خودمم قیم خودم چه؟ شما به .منه

 نمیشه؟ .پیشش برو تو یا .بیاد بگو

 :کندیم زمزمه اما لرزدیم صدایش

 نیست، که زور .بشه من دردرسای قایط خوادنیم داییم -

  .کن ولش

 .شودیم جاجابه تخت روی کیم نازسلت  

 کنه کمکت تونهیم که دارم رساغ خوب وکیل یه من ببی    -

ین   .شپ 

ین یم اشچانه زیر دست و اندازدیم باال ابرو تای یک شپ 

 :گذارد

 وقت؟ اون وکیلو این شناشیم کجا از واقعا؟ -

ین و کندیم صاف را کمرش نازسلت    را کنجکاوش نگاه شپ 

 .دوزدیم نازسلت   قشنگ و ایقلوه هایلب به
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 خواستیم دلم که بودم رسیده جات   به پیش سال دو -

م  کلهت   اینهمه تو مثل من ویل بودم فکر خودکش   تو .بمپ 

 گفتم که جوری بود کرده جهنم رو زندگیم بابام .نبودم

م  ترسوام خییل من اما .حاللمه دنیا اون تو بهشت بمپ 

ین ین بزرگیه گناه خییل خودکش   اینکه و .شپ   میگن .شپ 

 دنیا این تو بوده قرار که وقت   تا کنهیم خودکش   که کش

 
 
 رو روحت اینکه مثل .مونهیم رسگردون روحش کنه، زندیک

 زمی    بی    معلق ببندن درشو خایل، مربای شهشی تو بندازن

  .دارن نگهت آسمون و

  .دیگه سافسانه خودت قول به اینم .سلت   خیالت   -

 چاره راه دنبال .زشتیه خییل خییل کار واقعیت یا افسانه -

 .نمیومد بر دستم از کاری هیچ ویل بودم

 روحیم حال .بودیم رفیق باهم خییل دیبا و عرفان و من

 مانیسا .بودن نگرانم خییل دیبا و عرفان و بود داغون

 با گرفتیم دیپلم وقت   .بود ما یسه هر صمییم دوست

الیا رفی    برادرش  داده دست از تازه رو مادرش و پدر .اسپ 

 برمشیم گفت .کرد دور ایران از رو مانیسا مهبد و بودن
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 مادرش و پدر که هوات   .سمه براش اینجا هوای چون

 .نداره موندن کشن،ن نفس توش

   
 
 همون .گذشتیم سخت خییل اینجا عزیزم دوست زندیک

یم .پیشش برم داد پیشنهاد بهم پیش سال دو که بود

 یه واسه گرفی    ویزا ویل .کنهیم اذیتم چقدر بابام دونست

 .بود سخت خییل مجرد دخپ  

ین  :گویدیم مشتاق شپ 

 شد؟ چ   بعدش خب -

   .وکلیه یه که دوستش برادر پیش بریم گفت عرفان -

 به اینکه یا .بگپ   توریست   ویزای گفت و پیشش رفتیم

یم طول خییل ویل .بفرسته نامهدعوت واست بگو دوستت

 یه بابات از گفت بعدم .داره فنگ و دنگ خییل و کشه

 .گرفی    ویزا دنبال بری خواییم که بگپ   نامه وکالت

 حتما هم بابامون گفت و خندید عرفان گفت که اینو

 .میده رضایت

 دید که عرفان و خونه برگشتیم درازتر پا از دست خالصه

 گفتم .بری فرستمتیم شده جور هر گفت ناراحتم خییل
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 بهم هم کشیدن نفس یاجازه بابا عرفان؟ چجوری

 .حرفا این و نامهوکالت به برسه چه نمیده،

 نذاشت؟ جلوتون رایه هیچ وکیل یعت   -

 مجبور ما خب ویل .گفتم که بود ونهم قانونیش راه -

قانوت   راه یه بودیم  به که داد پیشنهاد دیبا .کنیم پیدا غپ 

 .بیای ما با هم تو مکه، بریم خوایمیم ما اینکه هوای

 خارچ   کشور یه به رفی    با رفی    مکه دونستنیم که بابام

 ایران تو هم کشوری هر واسه گرفی    ویزا و داره فرق

وکالت و محرص   بیاد گفتیم .داره رو دشخو  خاص قوانی   

  .کنه امضا رو نامه

 نباید مگه نخوند؟ رو نامه وکالت نفهمید؟ یعت   وای -

 حج؟ سازمان برید

 عرفان .هنوز نرفته مکه دونستیم چه .بخونه نذاشتیم -

دار آقای اون به   .نفهمه بابا کنه کاری یه که داد پول دفپ 

 .خانوم زبل .ازش اومد خوشم .هاجلبه داداشتم زن -

 به که بفهمه بابا بود کاف   .بود خطرناک خییل ویل آره -

الیا برم قراره مکه جای  .ذاشتنیم مزنده وقت اون .اسپ 
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دار اون و عرفان اونقدر  پرت و چرت و زدن حرف دفپ 

 .گذشت خپ   به و کرد امضا بابا که گفی   

 .اراک دنبال افتاد و وکیلم دست دادم رو نامهوکالت

؟ پولش -  .خوادیم پول خییل گرفی    ویزا چ 

 دادم نفهمن اینکه واسه .فروختم داشتم طال مقدار یه -

 .داشت اندازپس کم یه عرفان .واسم ساخی    رو َبدلیش

 .شد جور پول و داد قرض بهم اندازشپس از هم دیبا

 رو تا دو این یمجسمه باید خدات   .گرم دمشون بابا -

  .میدون طوس بذارن بسازن

   به نازسلت  
ین جدی   لحن با شوچ   .خنددیم شپ 

-  
 

؟ شد چ   بعدش مییک  سلت 

م زودی به که بودم خوشحال -   یه و مپ 
 
 رو جدید زندیک

وع  بود بهار پارسال اما .باشه سخت اگر حت   .کنمیم رس 

 .کرد خواستگاری ازم استادم که

 

  حسودند_شهر_این_مردم#
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 103_قسمت#

 

 

 

 تا اومد و رفت اونقدر حامد ویل نه؛ فتگ بابام اولش

سید ازم هم بار یک حت   .شد راض   بابام  .چیه نظرم نپ 

 حرف رو حاال تا یک   از گفت ویل .خوامشنیم  گفتم بهش

ا ؟یم حرف بزرگپ    از من زت 
 

 و بودم مهراج عاشق بچیک

 بد حالمو شوهرم بشه مهراج از غپ   کش هر اینکه تصور

 .کردیم

 .برم ایران از شده جور هر خواستمیم فقط من موقع اون

 نه گفتم یهو عقد رس .داره دوستم هم مهراج دونستمنیم

 رو جفتمون بابام و داره دوستم گفت همه جلوی مهراج و

 صیغه و عقد سفره رس بشینیم لحظه همون کرد مجبور

 پیش هابرنامه این و شدم باردار من که بعدشم .بشیم

 ویزا کارای گفت وکیلم عید از لقب پیش وقت چند .اومد
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 رو پدرت رضایت کشور از خروج واسه ویل داده انجام رو

 .داری الزم

  همه اون یعت   پوف -
 
 پرید؟ دوندیک

 شده نامزد مهراج با من کار؟ چ   خواستمیم ویزا دیگه -

 رفتنو فکر .کردیم رشد داشت شکمم تو بچه یه و بودم

ون رسم از انداختم  .بپ 

 کرده؟ هندوستان یاد فیلت باز حاال -

 .کرده سیدت   یاد نه -

 بری؟ خواییم جدی -

 همی    واسه .ندارم بابامو رضایتنامه ویل .آره که رفتنشو -

 .کت   کمک بهم خوامیم ازت

ین  خودش سمت به را انگشتش و خنددیم محابات   شپ 

 .کندیم حواله

 مبکن برات برمیاد دستم از کاری چه وسط این من !من؟ -

؟  دخپ 
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ی آیدیم تا نازسلت    و شودیم باز حیاط در بگوید چپ  

عیل  .گذاردیم خانه در پا امپ 

 !یاهلل -

   یاهلل از نازسلت  
عیل گفی    داشت تازه تازه صدایش که امپ 

 .آیدیم خوشش شد،یم مردانه و کلفت

ین  .خنددیم شپ 

 !مردی چه اونم .دیگه خودت واسه شدی مرد -

 

 

 

ت   نازسلت   کنند،یم رد که را باریک و تنگ یکوچه سومی   

 :گویدیم طاقت کم و قرار

ین؟ رسیمیم یک -  !تاریکه چقدر وای شپ 

ین وری نور   زیر شپ  چراغ پپ    به را نگاهش و ایستدیم برق تپ 

 .رقصاندیم رسشان پشت  

 .دخپ   عجویل خییل -
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 .جوریم یه .سابنیم رخت توش مش، تشت شده دلم -

ین  .کشدیم ایکالفه وفپ شپ 

 دیگه .آخره به مونده ییک در اون .بسته بن کوچه این -

 .بریم بیفت راه .رسیدیم

ین رسند،یم که مذکور یخانه در به یم در را تلفنش شپ 

دیم شماره و آورد   .گپ 

ین منم -  .درو کن وا .شپ 

 .کندیم آرام عمیق دیم با را کوتاهش هاینفس نازسلت  

ین و شودیم باز در  .کشاندیم داخل به را او شپ 

 دخپ   دو محله، و کوچه آن کوچک هایخانه تمام مثل

 .شوندیم مپ   سه در سه ابعاد با حیایط با ایخانه وارد

امه با مردی موزاییک روی دمپات   کنان لخ لخ گشاد، ایپپ  

بیت   زیر مرد از جلوتر تریاک بوی .کشدیم حیاط لق های

 .دودیم نازسلت   ِ  

 اومدی؟ باالخره -
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ین یم گذرا نگایه زندیم برق که مرد طاس یکله به شپ 

 .اندازد

 !اه انداخت   راه گندی بو چه اصغر؟ چطوری -

 .اندازدیم کثیف و هپ    نگایه نازسلت   به اصغر

 خانوم؟ حاج آوردی پول -

ین  را اصغر هایشاخم و اندازدیم باال تندی را رسش شپ 

 .کندیم شیت  ن عقب به وادار

 خانوم حاج بعدشم .مردک حسابیه آدم من دوست -

زنه؟ مگه .بفهم دهنتو حرف چیه؟  بیت  نیم کوری پپ 

 .بدید ندید کن پول پول بعد برسیم بذار جوونه؟

یم اشقیطات   لبان   یگوشه را اشسوخته نیم سیگار   اصغر

 .گذارد

  .نکن قهر حاال خب -

  .بگپ   کمال و تمام ولتوپ شد تموم که کار قرار، طبق -

دمپات   زیر را آن و زندیم سیگارش به محكیم پک اصغر

 .کندیم پار و لت اش
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  نزن ناسازگاری طرح .د   نه د   -
َ رس 
 االن، پول نصف .رس َ

 .کار بعد   نصف

 خو .اصغر داشتم اعتماد بهت من که بودی آدم اگه تو -

 .دیگه نه میگم که نیست  

 .هری خواینیم بخواه، یخوایم هست؛ که همیت   -

یم .باشه- ی .مپ   که توئه سال و سنهم مرد زیاده که چپ  

  .کنه بازی واسمون رو بابا نقش بتونه

ین دیم را نازسلت   دست شپ   :گپ 

  .نیست کاره این بریم -

 !قهروت   قهر چقدر .اه .نکن قهر باز .بابا خب خیله -

 .بلدین نکرد نوز و ناز فقط .همی    عی    همتون زنا شما

ین  .چرخدیم او سمت شپ 

 .نذاشتی    واسمون دیگه رایه مردا شما که فعال -

خونه بیار نقد پولو فقط باشه -  میدی جاهمون .دفپ 

 .میدم لوتون وگرنه
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س .نکن زیادی غلظ -  مناسب لباس .خوریمنیم پولتو نپ 

 یانه؟ داری حسات   درست و

 .خرابه اوضاع .راستیاتش نه لباس؟ -

ین  .کندیم فکر کیم شپ 

 ده ساعت راس فردا .کنمیم جورش واست خب خیله -

خونه تو صبح  و شیک بابای یه شبیه کن تمرین .ایدفپ 

  .بزت   حرف باکالس

 یارس که نه حاال ":زندیم پوزخندی نازسلت   ذهن   صدای

 ".اصغرتره اصغر، این از یارس زنه؟یم حرف پیک و شیک

دیم اشخنده فکر این از نازسلت    مذهت   اگر بابایش .گپ 

 .حتما شدیم محله هایالت  این از نبود،

ین  :دهدیم ادامه شپ 

 فی    فی    یارو جلوی نیای بساز خودتو .تعطیل سیگار -

 میگم بهت چ   هست حواست .کت   عالممون رسوای کت  

 نه؟ یا اصغر

ه .هست بابا هست -
َ
ه
َ
 یک لباسو .زت  یم نق چقدر !ا

 میاری؟ واسم
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 .بپوش   میارم لباستم .دنبالت میایم خودمون اصال صبح -

 حله؟

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 104_قسمت#

 

 

 

 معذب   و رسخ صورت نثار را هپ  ش نگاه آخرین اصغر

 .کندیم نازسلت  

 .حله -

ین یم عقب او که بکوبد اصغر رس توی خواهدیم شپ 

 .کشد

 !پررو .کن درویش چشاتو مرتیکه -

 .حالله که نگاه یه .دیگه وبر  .حاال خب -

 .بکپ برو .درد و حالله -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 

 

 

ین .کنندیم سکوت دو هر برسند اصیل خیابان   به تا  شپ 

 از بعد و دهدیم تکان دست خایل و زرد تاکش یک برای

 .شودیم خم پایی    به کمر تا تاکش، توقف

ی؟ خندان سید تا دربست   آقا -  مپ 

مت االب بپ   رو کرایه .آخه ترافیکه -  .واسم کنه رصف بپ 

ین  با که بیندنیم ایچاره و کندیم نگاهش چپ چپ شپ 

 .بیاید راه راننده

ر و جهنم خب خیله -  بریم .رص 

 

ه نازسلت   .نشینندیم تاکش توی فورا دو هر    به خپ 

ین رسکش موهای ون شالش از که شپ   :پرسدیم زده بپ 
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ین؟ چرا خندان سید -  اونوره؟ که خونه شپ 

 جور لباس باید اصغر یارو این واسه .میگم بهت بریم -

  .کنم

 آدم به .ترسمیم بشه قالت   بابای قراره که َمرده این از -

 کرد؟ اعتماد میشه معتاد

 .نداشتم رساغ اصغر این از غپ   رو کش کنم؟ کار چ   -

س  نقش بهپ   خودتم بابای از ببینه پول .بلده کارشو نپ 

 .کنهیم بازی

 خانوم؟ سلت   شورننیم رخت دلت تو دیگه حاال راست  

 شد؟ راحت خیالت

 .خوبه نیارم باال رو بچه فردا تا -

 خواییم بچه با .نبود این به حواسم اصال !بچه !نه وای -

 آب؟ ور   اون بری

 جوب؟ تو بندازمش کنم؟ کارش چ   پس .دیگه آره -

 اونجا الکیه؟ کردی فکر دیوانه؟ داری عقل اصال تو -

؟ بزرگش خواییم چجوری ریب   ...چ   واسه اصال کت 
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  .بگو شوبقیه -

 نامزد اون به برو .خونه برو برگرد بیا .نمیشه باورم خدایا -

 سلت   .کنه درست رو کاریشخراب بیاد بگو لندهورت

 .داره دردرس تا هزار بازیه؟ خاله کردن بزرگ بچه مگه .نکن

 .دهدیم تکیه صندیل به را رسش نازسلت  

اش این به کت  یم فکر - ین؟ نکردم فکر چپ    خدا به شپ 

  .گرفتم تصمیم تا اومد باال جونم

؟ حسات   چه رو آخه -  دخپ 

ین نیومده دلیلت   بچه این -  .شپ 

؟ یعت   -  چ 

ا خییل اومدنش با -  اصیل ماهیت اون .کرد رو برام رو چپ  

 و عشق که این من، از بابام تنفر دلیل اطرافم، آدمای

 واقیع روی اون مهمپ   همه از و درسته چجوریش اشق  ع

 ورزیدم عشق بهش هاسال این تموم که مهراچ   شخصیت

 از فهموند بهم اومدنش با بچه این .داد نشون بهم رو

 مرد مهراج که این .راهه خییل عمل تا عاشق   ادعای

 همه .مهربونه خییل مهراج .نبود دردرس بدون عاشقیه
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 خییل بگم باید گایه که داره اخالف   یه اما .دارن دوستش

 نظرم به .بگه نه کش به تونهنیم اینکه .خوبه گایه بده

م ازش رو خودم و برم باید .نشده بزرگ هنوز مهراج  .بگپ 

  .گیسو از بابام، از مهراج، از

 باعث اطرافت آدمای از شدن دور و رفی    میگن که راسته

  .بدونن قدرتو شهیم

م ازشون خودمو خوامیم   .بدونن قدرمو شاید .بگپ 

 .زندیم چنگ را گلویش و شود یم استخوات   دست   بغض

درددل محو ارادهت   و کندیم عوض دنده سکوت در راننده

 .شده نازسلت   های

م،یم مهراج واسه هم من -  که تو آخ .متنفرم ازش هم مپ 

 عاشق .زنمیم پا و دست جهنیم چه تو من دوت  نیم

  .دردیه چه عشقت از گذشی    و رفی    بیت  ب نشدی

یم چه تو .گوشت چرخ تو میندازه روز هر قلبتو ییک انگار

 بدم خرج به شجاعت اینهمه که سخته واسم چقدر دوت  

ه براشون جونم که آدمات   از بشم دور و  مامانم، .مپ 

،ت   مامان داداشم،   .عزیزم دیبای ت 
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ین منه گنج بچه این مش خوامیم من .شپ   دور جای یه بپ 

ه یاد که کنم بزرگش جوری  شد، عاشق روز یه اگر بگپ 

ایظ هر تو بتونه   .بمونه عاشق رس 

ه یاد  کنه ول و بذاره تونهیم که اونه واقیع عاشق   یه بگپ 

  .کنهیم تحمل و مونهیم اما بره،

  یه قراره که دونمیم
 
 به ویل .کنم تجربه رو سخت زندیک

 شدن بزرگ گفت   خودت برم؟ اهور  این ارزهنیم نظرت

 من به که هاس تصميم همی    گفت   خودت .همی    یعت  

  .بشم خودم رشد باعث خودم باید میده نشون

 خوامیم منم .نبوده دنیا این تو عدالت   وقت هیچ گفت  

  .بشم بزرگ عدالت   ت   این وسط

ین   فهمیدم ماه چند این تو من شپ 
 
 تا کنهنیم صپ   زندیک

  .بکنم کاری یه باید خودم .بشه بخو  حالم من

ین ه سکوت در شپ  ای   چشمان   به خپ   چون لبخندی او گپ 

ین نامش  .لبانش روی خوردیم رس گرم و شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

آینده حول که را مخرب و مالیخولیات   افکار کندیم سیع

 داندیم خوب .کند دور ذهنش از چرخد،یم دخپ   این ی

  .است محال کشیدن سخت   بدون شدن بزرگ

ی امشب  او نیست وقتش آیا .خورده تکان دلش در چپ  

 بشود؟ بزرگ هم
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 کنجکاو شدت به نازسلت   شوند، یم پیاده که تاکش از

 او و است شب ده ساعت .روندیم کجا به بداند است

ین داشت انتظار د را او شپ   هایفروشگاه این به بپ 

ین اما .دوم دست هایلباس ای تاناکورات    مسخ چون شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 و کوتاه هات  قدم و کندیم نگاه رو روبه به فقط هاشده

 :پرسدیم شده طاق طاقتش .داردیم بر وارفته و شل

ین - ی یه جان؟ شپ    میشه بگم؟ چپ  
 

 کجاس؟ اینجا بیک

؟نیم حرف چرا یهو؟ تو شد چت  زت 

ین ی دهد،نیم را جوابش که شپ  یم عبور ذهنش از چپ  

دیم کام به زبان .خنک نسییم مثل کند،  درسکوت و گپ 

 .رودیم راه کنارش

 یکوچه .شوندیم خلوت تقریبا و پهن ایکوچه وارد

 
 

  .شده محصور بلند و برگ پر درختات   با که ستقشنیک

ین  و رنگ آجری دری با ساختمان یک جلوی درست شپ 

 .زندیم زل ساختمان به و ایستدیم بزرگ

چراغ نور زیر رستد  نازسلت   .اندایستاده نور پر برف   تپ 

ه شده کدر اندوه با که براقش همیشه چشمان به یم خپ 

 .شود

 :زندیم لب دیل دو با

 آره؟ ته؟خونه جا این -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 گویای آید،یم در رقص به اشگونه روی که اشیک قطره

 .است چپ    همه

 !من یخونهمن؟ یخونه -

 دسته و کندیم گشادش و کوتاه مانتوی جیب در دست

ون کلیدی  با و کندیم باز را در .رودیم جلو کشیده، بپ 

 .گذارد یم حیاط در پا تعلل

 با که تاریک نیمه حياط   وارد رسش پشت عجله با نازسلت  

 .شود یم است رویت قابل الغر مهتاب  

ین؟ اینجا اومدیم چرا -  شپ 

ین بریم قدم پیوسته و سنگی    .زبانش به زده قفل اما شپ 

 .دارد

 پله چند و است راست سمت در بار و بر ت   ایباغچه

 وصل طبقه دو و تارییک در رفته فرو ساختمان   به را حياط

ین .گرفته قرار انباری و پارکینگ چپ سمت .کندیم  شپ 

 جای روشنات   کشدنیم طویل .رودیم برق کنتور سمت

دیم را تارییک  .گپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

س چون خانه داخل الیه با خانه وسایل و است رسد تات  قپ 

 .رسندیم نظر به تنها و دلگپ   خاک، و گرد از ای

ین  :گویدیم شپ 

 .باال بریم -

 با کوچک و گرد هایل در پا مفروش و مارپیچ هایپله از

 .دارد خواب اتاق سه که گذارندیم رنگ ایقهوه هات  مبل

ین  هددیم لفتش جوری و ایستدیم بسته دری پشت شپ 

 اذن او به باید در طرف  آن کش گوت   شدن، داخل برای

 .بدهد ورود

ین -  !شپ 

ین ه نازسلت   تلنگر   با شپ   در پا و دهدیم پایی    را دستگپ 

 .دهدیم نا و خاک بوی که گذارندیم اتاف  

 که است دیوار به آویخته هایعکسقاب محو نازسلت  

 رو خوش مردی آغوش در لوند و زیبا زت   ها آن تمام در

 چند .خنددیم صدف رنگ به هات  دندان با پوش خوش و

 .اندشده رها خود حال به زمی    روی هم تات  

 باباتن؟ مامان-
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین  قهقهه دوربی    به رو زیبا زن که عکش قاب به رو شپ 

 چشمانش به کرده حلقه کمرش دور دست مرد و زندیم

ه  .ایستدیم است، خپ 

 این بعده شما چرا ویل .خونه برگشتم من !بابا مامان،-

 اینقدر من چرا پس خندید؟یم و جوونید هنوز سال همه

 ...من چرا بخندم؟ تونمنیم و شدم شکسته

 مرصانه اشک و زندیم شبیخون گلویش به یکباره به بغض

 .خورندیم رُس  هایشگونه روی

 بدبختم؟ همه این من چرا پس -

 .شودیم بدل تلخ هات  زجه به زود خییل هایشگریه

 با و کندیم حلقه مرتعشش تن   ِ   دور دست نازسلت  

ین دهدیم اجازه سکوتش   رفع شپ 
 

 .کند دلتنیک

خانه توی بعد دقایق   ی صدای به سکوت در آشپ    کپ 

 .دهندیم گوش گاز اجاق روی

 .شکندیم را دهنده آزار سکوت این نازسلت  
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@shahregoftegoo 

  .کردی فرار داشت   حق شاید میگم -
 
 این وت کردن زندیک

 بوده سخت برات باید واقعا تنهات   اونم بزرگ یخونه

 .باشه

 نگه رو خونه داشتم ارصاری چه .سلت   خودمه تقصپ   -

 آخه؟ داشتم

 .بود خونه این عاشق بابات گفت   یادمه -

 با که بودم خودم فکر شایدم .نفروختمش همینم واسه -

 .مردن بابام و مامان واقعا انگار فروختنش

؟ کار چ   ىخوایم -  ؟ فراری هنوزم کت   بموت 

 کردی کاری یه تو ویل .برگردم خواستمنیم وقت هیچ -

 .بشه تنگ اینجا واسه دلم

 من؟ -

  .دیگه بسه شو بزرگ گفت   بهم .تو .آره -

ی سوت  .شودیم بلند کپ 

 کجاس؟ خشک چای-

ین  .خنددیم شپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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 بیارم؟ کجا از خشک چای سال همه این از بعد دیوونه -

؟ زودتر چرا پس بابا یا -  چپ    یه بهت خواستمیم نگفت 

 .بدم گرم

 .نشیندیم مپ    پشت دوباره

 .اینجا نشسته خاک چقدر -

 .بود نشسته خاک همینقدر منم دل رو -

؟ االن -  چ 

 گریه سپ   دل یه امشب تو لطف به .دیگه نه االن؟ -

 تو زدمیم زار تنهات   که سال دو اون عکس بر و کردم

 .دادی قرض بهم هاتوشونه که مرش .ودیب کنارم

 .نشاندیم نازسلت   لبان به لبخند حرف این

ین برگردی وقتشه دیگه -  بگپ   رو آیجان و امپ   دست   .شپ 

  تات   سه اینجا بیار
 
 .کن خواهری امپ   واسه .کنید زندیک

  یه لیاقتش .ادبه با و باهوش خییل اون
 
 بذار .خوبه زندیک

 یه تونهیم تو مثل دلسوز حایم و خواهر یه .بخونه درس

 .بزنه رقم براش روشن آینده
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 من؟ پیش اینجا بیاد کنهیم قبول نظرت به -

 سامون و رس زندگیت به باید خودتم نکنه؟ قبول چرا -

 .بدی
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ین دیم عمیق دیم و زندیم هم بر پلک شپ   :گپ 

 کش ویل .برگردم خواستم بار چند سال چند این تو -

 عموم و هاعمه دست از فقط من .بده جرات بهم نبود

  به بردم پناه کردم فرار تنهات   از من .نکردم فرار
 

 و دیوونیک

 که بود رسنوشت کنم فکر .حماقت و خریت به .ولگردی

   .داد قرار من راه رس   رو تو شب اون

ین تبسیم نازسلت    .زندیم شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین بودی نم رسنوشت هم تو -  بلبشوی اون تو .شپ 

 زندگیم وسط بده هل منو خواستمیم تو مثل ییک زندگیم

 .برم و بردارم رو سهمم تا

 قالبیت بابای واسه شلوار و کت مگه .باال بریم پاشو -

 خوای؟نیم

 اینجا؟ بیای که بود بهونه شلوار و کت پس -

 .آره -

؟ نگهشون مگه -  داشت 

   اصغر اون دمب نمیاد خوشم گرچه .آره -
 

 عمله مفنیک

 بابام تو خاطر واسه .نیست چاره ویل بپوشه، بوگندو

 .راضیه

 چوت   هایپله قپ    قپ    صدای و گذارندیم هاپله روی پا

 .آیددریم

 .بهش بده نداشت دوستش بابات که کهنه و بدرنگ یه -

 .بود تیپ بد همیشه من یارس بابا

ین  .زندیم قهقهه شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

مردیشو شلوار و کت یه اتفاقا -  .بدرنگ ایقهوه .دارم پپ 

 کرد جیغ جیغ مامانم چقدر .بود خریده واسش معمه

نیم نباش نگران گفت .خندیدیم فقط بابام .رسش

  .که پوشمش

  .خنددیم بلند نازسلت  

یم همونو خوبه -  .بپ 

 که هات  کفش با سوخته ایقهوه شلوار و کت دست یک

ین اهن یک و بخورد صغرا پای به کندیم دعا شپ   سفید پپ 

 .دارندبریم

ین  دست چند و کشدیم رسک هم خودش اتاق به شپ 

 .داردبریم خودش برای هم لباس و کفش و کیف

خانه و وکیل پیش رفی    برای  موجه ظاهری با باید دفپ 

هات  یک شب آن .باشد نازسلت   کنار
 مغز و قلب در چپ  

ین  روی پیش حواض و روشن ایآینده .شده عوض شپ 

 .اوست

 

  حسودند_شهر_این_مردم#
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 طول کیم .پردیم خواب از حیاط در   شدن بسته صدای با

 با که است هفته یک .کند درک را موقعیتش کشدیم

ین  هم هنوز اما شده خانههم مادربزرگش و امپ   و شپ 

 اتاق توی کند یم فکر شودیم بیدار خواب از که هاصبح

 .است خودش

 .ریزدیم دلش در داغ رست   چون دلشوره امروز یادآوری با

 دیدن .است خواب غرق آیجان .نشیندیم رختخواب توی

  آیجان، یهرباره
 

یم رخش به را ت  ت   مامان برای دلتنیک

 .کشد

ون خشکش گلوی از سنگی    آیه  روی دست و دهدیم بپ 

 .کشدیم اشکرده پف هایپلک

ون خانه از زود هایصبح امپ    ین از و زندیم بپ   هم شپ 

ی  .نیست خپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین و گذشته کشدار و سخت هفته یک این  تمام شپ 

 :گفت بار هر .کند منرصف را او تا کرد را سعیش

 و آخر کار این ترسمیم .نشده دیر تا خونه برگرد برو بیا -

 من گپ   چ   خونه از فرار از ببی    .باشه نداشته عاقبت

 .دارن گناه تخانواده خدا به بشه؟ تو نصیب که اومد

 .نگرانی    االن

 :بود گفته او و

 اما .شدم دیوونه من کنید فکر نهایتا تو حت   و اونا شاید -

وع دیر چقدر فهممیم دارم تازه تازه  عاقل به کردم رس 

  .شدن

ین  و ستجدی قصدش او فهمید که شت   همان شپ 

 .دبو  شده ناپدید بعد روز صبح ندارد، برگشی    به تصمیم

 آیجان مراقب ساعت   چند که گذاشت پیغام برایش تنها

 .گرددبریم پر دست با زود او .باشد

ین باالخره که بود نگذشته ساعت   ظهر از  خانه به شپ 

 .برگشت
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  مردم این شهر حسودند 
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 طاقت کم شدت به تنهات   و انتظار از کهحایل در نازسلت  

 .رفت استقبالش به خوشحایل با بود، شده

ین؟ بودی کجا-  .رفت راه هزار لمد بابا شپ 

ین  .نشست تخت روی خسته ایچهره و خندان لت   با شپ 

 .شد خشک گلوم .بده بهم خنک آب لیوان یه اول -

ین داد، دستش که را آب لیوان نازسلت    :گفت شپ 

 .جات   بریم باید بپوش لباس برو -

 کجا؟ -

 خوابه؟ آیجان .میگم بهت راه تو کجاشو -

 .خوابید دادم وداروهاش تو پای پیش آره -

؟ غذا -  خورده؟ چ 

  .عزیزم آره -

؟ حارص   زودتر بری میشه .نکنه درد دستت -  بش 

 یراننده بعد ساعت   وقت   و پوشیده لباس فورا نازسلت  

ین دستور به آشنا ایکوچه رس   تاکش  ترمز روی پا شپ 

 کوچه؟ این چرا بود پرسیده خودش از نازسلت   زد،
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 جنینش سقط برای که ساختمات   روی روبه بعد لحظات  

 .ایستادند بودند آمده آنجا به

 پرسیده واهمه پر صدات   و شده گشاد چشمات   با نازسلت  

 :بود

ین -  جا؟این اومدیم باز چرا شپ 

س - ؟ چته بابا نپ   دخپ 

ی اینکه بدون یهو آخه -   چپ  
 

 .اینجا آوردی منو بیک

 اتاق تو تمرف من زنه اون یخونه تو که دفعه اون یادته -

 بزنم؟ تلفن یه

 یادمه؟ آره -

 گرفت؟ پاچه شد برزچ   یهو چجوری زنه یادته اینم -

 چطور؟ .یادمه آره -

 .خونه اون تو کردیم خالف کار صابخونه اینکه واسه -

 کاری؟ چه -

 .مدارک و اسناد جعل -

 واقعا؟ -
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  مردم این شهر حسودند 
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 که کاغذهات   و وسیله از بود پر اتاق اون .واقعا آره -

 شناختمیم خوب بودم دیده بهر یه قبال .الزمه جعل واسه

 مخ کشید طول ساعت چار اینجا اومدم صبح از .چی   

 .بیاد راه باهامون که بزنم رو مرتیکه

 .بود زن که اون !مرتیکه؟ !بیاد؟ راه -

 امروزم .َمرده خونهصاحب .بود خدمتکارش زنه .بابا نه -

 ما که نگم یچپ    صابخونه به کرد التماس دید منو تا زنه

 .داده پناه رو

 کنه؟ کار چ   برامون مرده گفت   -

 محرص   بیاد داری الزم قالت   بابای یه گفت   دیشب سلت   -

 .کنه امضا برات رو ایران از خروج نامه رضایت

 .خب -

 خواد؟نیم شناسنامه باباهه این .خب که خب -

 کنه؟ امضا بیاد همینجوری

 .بگم بهت خواستمیم امروز .دونستمیم خودمم اینو -

 آدمشو فقط .خانوم سلت   خودت واسه خالفکاری پا یه -

  .نداری
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  مردم این شهر حسودند 
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  .خواهر کرده در به راه از منو زمونه جپ   -

  .خندیدم ایح ایح -

 کرد؟ قبول حاال -

 داری؟ چقدر پول .کردم مجبورش .آره -

 خواد؟یم چقدر -

 .دیگه خوادیم میلیوت   چند یه -

 تدریس با .کردم انداز پس دارمق یه سال دو این تو -

 فکر ویل .دادیم بهم یواشیک عرفان که پوالت   و خصوض

 .بیارم کم کنم

 نیاد راه .باهاش زنمیم چونه و چک نباش نگران -

 .میدم لوش که کنمیم تهدیدش

 تو؟ بریم

 این و من آخه .شدما گرفتار مصیبت   چه تو ببی    خدایا -

 .بریم بد؟ کارای همه
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 که را گازاجاق یشعله و کندیم جمع را هارختخواب

ی یم دم که چای .کندیم کم آمده، جوش آن روی کپ 

یم کوچک تراس سمت به را او حیاط در   صدای   کشد،

 .کشاند

ین  به لب و شده خواستت   جدید ظاهری و تیپ در شپ 

 .دارد تبسم

ین سالم -  بودی؟ کجا !صبچ اول زدی تیپ .خانوم شپ 

ین  .دهدیم دستش به را خریدش کوچک یکیسه و نان شپ 

 دستم بگپ   بیا .خپ   به صبح .خانوم سلت   سالم علیک -

 .دخپ   گرفت درد

 .این رفته کجا میگم یه -
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  مردم این شهر حسودند 
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ین  .کندیم باز را هایشکتات   بند شپ 

  .خونه دفپ   بریم زیاد انرژی با که بخرم صبونه رفتم -

ین و اندازدیم رسعت به را سفره نازسلت    را آیجان شپ 

 .کندیم بیدار صبحانه خوردن برای

ه؟ پیش خوب چپ    همه امروز نظرت به -  مپ 

 بذار .سلت   بخور خوب .نباش هیچ   نگران .من به بسپ   -

 .برسه بچه اون به هم نوات   یه بشه، وا روت و رنگ کم یه

وع و کشدیم آیه نازسلت    .کندیم خوردن به رس 

ین خیال و فکر غرق خواهدیم باز نازسلت   بیندیم تا شپ 

 :گویدیم بشود سیم های

؟ میگم -  دنیا، رس اون بری اینکه جای به چرا تو سلت 

 من؟ پیش نمیای

 .دیگه توئم پیش االنم همی    من -

 .رفتیم دیشب که هموت   ...منه یخونه منظورم ...نه -

  جدی -
 

ین؟ مییک  برگردی؟ خواییم واقعا شپ 

  .زدم حرف صبح امپ   با .آره -
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 خب؟ -

  شهر باال تو حاال تا گفت -
 
 یه نرفته، مدرسه نکرده، زندیک

 منم .چجورین شهر باال آدمای نگرانه گفت .ترسهیم کم

 .کنم صپ   براش بریزه ترسش وقت   تا گفتم

  محیط یهو سخته واقعا .کردی کاری خوب -
 
 عوض زندیک

 .بشه

 من؟ پیش موت  نیم چرا .خانوم ت  سل نگفت   -

 شل دلم پای و دست که اونقدری .بشم دور خوامیم -

 تو منو کافیه فقط بعدشم .خونه برگردم بخوام نشه

سیاه روزگارم و خونه گردونهبریم منو بابام .ببیی    خیابون

 دست که جات   برم خوامیم .میشه قبل از تر

 که انگار .نبودم اول از که انگار .نرسه بهم هیچکدومشون

 .ُمردم

 یه .نباش نگران چیه؟ حرفا این .دیوونه ازجونت دور -

 .دوستت پیش بری بفرستم سالم و صحیح کنمیم کاری

 این با ویل .دوستت پیش بری تو که بود راه تا هزار البته

ایظ ین نظرم به داری تو که رس   که همینه راه بهپ 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 اقدام که ودب خداییش فقط .بدیم انجامش االنجبودیم

 رقمه این دادی، انجام رو هاکاری اصل .ویزا واسه کردی

 .که نیومد زمی    به آسمون .کردیم خالف هم رو

 .زدم حرف چقدر .نشده دیر تا بریم شو حارص   پاشو بخور

 میشه؟ تموم چ   همه دیگه امروز -

یم رو نامه باید محرص   از بعد نه -  اثر برامون یارو اون بپ 

 و بلیط بعدش .نمونده کار زیاد .کنه جعل وبابات انگشت

 خالف کیل اووف .رفت   که برو د   و آسمون تو پرییم ویژ

  .روزااین کردیم گنده

 .باش خوت   دخپ   میگم بهت نشستم من وقت اون -

ین  .دهدیم رس بلند ایخنده شپ 

 راست راه به کاراروخالف همه خدایا .بگو همینو آره -

 .کن هدایت

 :خنددیم ریز نازسلت  

 !آمی    الیه -
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 .گذردیم تشویش از پر و سخت و کشدار بعدی ساعات

ین هایسفارش با اصغر  کند وانمود جوری کرد سیع شپ 

سوت   بار چند شوربختانه .است پرتوی نازسلت   پدر   که

  های
 
دار دل در شد باعث که داد بزریک  شبهه و شک دفپ 

ین هاینقشه اما .شود ایجاد  بود شده حساب نچنا شپ 

 .رفتند در قرس آن از بار هر که

 همی    و ستپرتوی اشفامییل کرد فراموش بار چند مثال

دار شد باعث ین اما .کند شک دفپ   بود داده یاد او به شپ 

  بگوید و بزند گریه زیر درآمد که گندش
 

 یغصه و دلتنیک

ش رفی     .کرده پرت حواس را او دخپ 

ین دار منش   به زناسلت   چشم از دور شپ   پول یک دفپ 

 .کند کمک هاآن به تا بود داده درشت

ین و نازسلت   و گذشت ساعت یک آن بود چه هر  شپ 

 .کشیدند راحت   نفس

 ایران ترک برای مقدمات کردن آماده به بعدی روز دو

 تمپ    و تر و خوب را نامهرضایت چنان مردک .گذشت
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 .نشد بودنش جعیل متوجه هم وکیل حت   که کرد جعل

 شده ایران از او ترک به راض   پدرش چطور اینکه از تنها

 را جوابش طوری کرد سیع نازسلت   و پرسید نازسلت   از

 .نکند شک که بدهد

ین و   زور به که را نازیسلت   تا کرد را سعیش تمام شپ 

 شدیم تنها که گایه از هر و خوابیدیم کم و خوردیم غذا

 هر توانش در و دهد لدارید را ریختیم اشک ایگوشه

 اما .بگذارد کردنش آرام و اظطراب کردن کم برای بود چه

 ایآینده به امید تنها و گذراندیم را سخت   اوقات نازسلت  

قابل و مبهم که حرف به دل شدیم باعث بود بیت  پیش غپ 

ین های  سیع .کند فکر هایشبدبخت   به کمپ   و بدهد شپ 

 تا باشد خودش فکر به باید که ندبقبوال  خودش به کردیم

خودخوایه با که بسوزد ایخانواده برای دلش اینکه

 .بودند کرده آواره و رسدرگم را او اینطور هایشان
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دیم تخت یلبه به را دستش  .کشدیم باال را خودش و گپ 

 به چیت   پیچد،یم که کمرش و راست پای در درد

  .اندازدیم ابروهایش

 مرخص قبل ساعت   هستند، هایشاتاف  مه که مردی دو

 که اتاق به شجاع ورود   با .بماند باید هنوز او و اندشده

 دست در سفید و زرد و صورت   هایمیخک از گیل دسته

 پایی    قصد و گذاردیم تخت روی را دستانش کف دارد

 .شودیم متوقف که دارد تخت از رفی   
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 چاشت   همیشه که لبخندی با و آیدیم سمتش به شجاع

 و دهدیم گرم سالیم است، اشقواره خوش هایلب

 .بوسدیم را مهراج صورت

 داداش؟ خوت   -

دیم او از را گلدسته مهراج  و تازه هایگل به نگایه و گپ 

 .اندازدیم زیبا

م -  .کشیدی زحمت .بهپ 

 .آیدیم دفرو  تخت روی کنارش شجاع

؟ چه -  پا؟ این با رفت  یم داشت   کجا زحمت 

 بابا .شدم خسته .کی    مرخص منو بگم برم خواستمیم -

ون اون دارم کار تا هزار من  .بپ 

 الش؟ و آش پای این با بری کجا !کردی بیخود تو -

 که جا هر باید .کنم پیدا رو سلت   برم باید من !شجاع -

  .کنم پیداش هست

 .رفته .بابا رفته .نیستا حالیت اینکه مثل -
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 کردم کار چ   من مگه رفت؟ یهو چرا چرا؟ آخه کجا؟-

 بگه؟ بهم نبودم این الیق که شجاع

 نیست؟ پیشت کش کو؟ بابات -

 و خرت کم یه رفی    البد .بودن جا همی    .دونمیم چه -

ن پرت  .نکن عوض حرفو .بگپ 

عموت .مهراج کنمنیم عوض حرفو من -  تو و رفته دخپ 

؟ دنبال هنوز  دوستش تو گفته نامه تو نگفت   مگه علتش 

؟  نداشت 

ه گلویش در مار چون روزهاست که بغیص   با مهراج  چنپ 

 :لرزدیم اشچانه زده

 کردم غلط من من؟ ندارم؟ دوستش من گفته بهش یک -

 حسی    امام به خدا، به .خندیدم خودم گور   به من .شجاع

 من صاحاب ت   دل از که تو ندونه هیشیک .عاشقشم من

 .داری خپ  

  .ندارد را رفیقش یشکسته دل دیدن طاقت شجاع

 .گذاردیم لرزدیم هق هق از که ایشانه روی دست
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عموت که شده چ   ببی    کن فکر بشی    - ببی    .رفته دخپ 

 .رفت   اشتباه رو راه کجای

 :نالدیم گرفته خش صدات   با مهراج

 چ   پرسمیم خودم از مدار  سهفته یه رفته، سهفته یه -

م با برو .رفت و کرد ول منو که کردم کار  .بزن حرف دکپ 

 بدون من .بگردم دنبالش برم باید من .شجاع خدا رو تو

میم سلت    .شجاع مپ 

 دم تا دراومده عمل اتاق از تازه که پا این با تو پا؟ این با -

یم وقت اون .جون احمق بری توت  نیم بیمارستانم در

 بگردی؟ دنبالش تهرونو کل خوای

م رو دنیا کل سهله، که تهرون -  .کنم پیداش تا گردمیم مپ 

 صورت روی که هات  اشک میان گونه التماس لحنش

 .کندیم ریش را شجاع دل نشیندیم زردش و زخیم

 .شودیم حلقه شجاع بازوی دور دستانش

 منو داری دوست یک هر جون رو تو !خدا رو تو شجاع -

ون بپ   شده خراب این از  پیدا رو سلت   باید من شجاع .بپ 

  .کنم
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 دوست   رفته؟ کجا داری اینشونه مهراج؟ بری کجا -

 بلدی؟ شونو خونه آدرس شناسیشون؟یم داره؟ آشنات  

 که هست همینم واسه .نداره دوست   هیچ طفلک اون -

 شجاع؟ .دنبالش بگردم باید

  .مرد نکن گریه .مهراج باشه -

 سمت چرخانندیم رس دو هر کفش هایپاشنه صدای با

 .اتاق در

 اونجوری پاتو چ   واسه .مادر تخت تو بخواب مهراج -

  .پایی    کردی آویزون

 .کندیم پاک را هایشاشک مهراج

 .خاله سالم -

یم مهربات   با گیسو و رودیم کنار تخت روی از شجاع

 :گوید

؟ .پرسم سالم -   خوت 

  .خاله خوبم -

 .خاله نکت   رو بدی گوش مهراج حرفای به ینکها فکر -
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 :زندیم لب اخم با مهراج

م اینجا از امروز همی    من -  نگپ   جلومو لطفا .مامان مپ 

 .نمیدم گوش حرفتو چون

 کوچک یخچال توی را آناناس هایکمپوت یکیسه گیسو

 از نشان درهمش هایسگرمه .گذاردیم اتاق یگوشه

 :کوبدیم هم به محکم را خچالی در .دارد بودنش عصت  

 چرا .رفت .شد تموم تو واسه دخپ   اون بفهم !مهراج -

 نمیشه؟ حالیت

 اون .نمیشه تموم وقت هیچ من واسه سلت   گفته؟ یک -

 خواهم و دارم دوستش من که زنیه تنها اون .مامان زنمه

 .داشت

 هایدندان با مهراج شودیم باعث ومهرسا صادق ورود

 با و کند خفه گلو در را هایشحرف یهبقی شده کلید

 .دهد فرو را آن بغض

 :گویدیم دارد گرفته و درهم صورت   که صادق به رو گیسو

 .کرد مدیوونه میگه؟ چ   بیت  یم-
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ش و سالم یپروسه شجاع  به مهرسا و صادق با را احوالپ 

 :گویدیم و آوردیم جا

  .نیدبز  دوری یه برید شما .کنمیم آرومش من خاله -

 :گویدیم مهرسا

ون بریم کم یه .مامان میگن راست شجاع آقا -  .بپ 

 :گویدیم صادق

ی مستقیم اما .مرخیص فردا گفت دکپ   مهراج؟ -  مپ 

 فهمیدی؟ .نداری رفتنو تهران حق .شاهرود

 :نالدیم مهراج

 !بابا -

 .کندیم دست به دست را تسبیحش صادق

 .گفتم که همی    -

 اتاق از سه هر و کندیم اشاره سوگی به رس با هم بعد

ون  .روندیم بپ 

 .کشدیم پوف   شجاع
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نیم ماشینت سوار هتل از کله ت   اونقدر روز اون اگه -

نیم تهرون سمت رسعت اون با هادیوونه عی    و شدی

 به کردینیم التماس اینقدر و کردی نیم تصادف روندی،

 .مادرت و پدر

 گفت و زد زنگ همب عرفان وقت   .شجاع کنم کار چ   -

 گفت فقط ییک انگار .زد یخ رگام تو خون کرده فرار سلت  

 حت   من ویل .نشده دیر تا برو .دنبالش بری باید بدو

یم داد و کردمیم گریه فقط .بشم خارج سمنان از نتونستم

 سلت   نمیشد باورم .فرمون به کوبیدمیم مشت با و زدم

 گفتیم شگوشی به زدمیم زنگ چ   هر .کرده فرار

 اومدم .ماشی    کف افتاد دستم از گوش   یهو .خاموشه

 و رو به رو از بلند شاش یه ندیدم دارم برش شم خم

 چپ و شد ول دستم از فرمون .اینور میاد پیچ پشت

 .کردم
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 کن شکر خدارو برو .دیگه عذابه در جون نباشه عقل -

 آوردی شانس .کما تو رفت  یم وگرنه .جات   نخورد رست

 .شکست پات فقط

 .شجاع شکستمه دل از کمپ   خییل دردش مشکسته پای -

 بگه من به ییک چرا؟ آخه !خدا کنم؟ کار چ   دل این با من

؟ چرا ...چرا ...چرا رفت؟ کجا رفت؟ چرا  لعنت 

 کندیم کمک مهراج به .راندیم لب زیر بابات   ای شجاع

 پایش .بکشد دراز تخت روی

 بالش روی احتیاط با رفته فرو گچ توی ران تا که را

 .گذاردیم تخت پایی    کوچک

 صدات   و گذاردیم اشپیشات   روی را دستش آرنج مهراج

 .زندیم هق

 .نشیندیم تخت روی کنارش شجاع
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 کنه؟یم گریه مرد مگه .مهراج نکن گریه -

 که دیمر  .کنه گریه خون باید من مثل بدبخت   مرد   -

ه زمی    بذاره رسشو باید کرده ترکش چرا زنش ندونه  .بمپ 

 فقط تو .نوکرتم خودم باشه دنبالش؟ بگردی خواییم -

 صپ   تونهنیم خییل فراهات   ببی    .بذار جیگر رو دندون

 اول باید .برگردی منتظره اومده خوشش کارت از .کنه

کت بریم  زا کار این بذاریم نباید .پا این با شده .رس 

 جا هر بیام باهات خودم میدم قول بهت من .بره دستمون

 بابات و مامان جلوی فقط .بگردیم دنبالش خواست   که

 .اومدی کوتاه تو کی    فکر بذار .بمون ساکت فعال

  .دیگه شد این که کردم گوش مادرم حرف به حاال تا -

 به داری کن وانمود .بیا کوتاه واقعا که نمیگم خنگه -

 خب؟ .میدی گوش حرفشون

 تخت کنار فلزی مپ    روی همراه تلفن لرزش صدای با

 :گویدیم تند مهراج

 .بده رو گوش   -

 .دهدیم او به را تلفن شجاع
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 را ارتباط ناامید صفحه روی ت  ت   مامان نام دیدن با مهراج

یم فکر لرزدیم تلفنش که بار هر هم هنوز .کندیم برقرار

 بوده خواب چپ    همه بگوید تا زده زنگ او به نازسلت   کند

 .نرفته جات   او و

 .ت  ت   مامان سالم -

یم خط سوی آن از ت  ت  مامان محزون و خسته صدای

 :آید

 چطوره؟ حالت .ننه ماهت روی به سالم -

 گرفته؟ چرا صدات .برم قربونت خوبم-

 ابروهای بی    گره خط طرفآن از ت  ت  مامان فی    فی   

 .اندازدیم پهنش

؟ت   مامان کردی گریه -  ...سلت   از نکنه شده؟ چ   ت 

 ...فرستاده برام نامه یه سلت   ...ننه آره -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 

یم صورتش پوست زیر خون و شوندیم شل مهراج دستان

 .دود

 :کندیم من من

 !نامه؟ -

 آتیش دلم خوندم وقت   .فرستاده نامه یه .مهراجم آره -

  .ننه گرفت

 فرستاده؟ کجا از -

م نون بودم رفته دیروز -  یه خونه جلوی برگشتم وقت   بگپ 

 .فرستاده براتون نامه یه پرتوی خانوم گفت نوجوون پرس

سم نذاشت اصال .موشک عی    .رفت و داد  .کیه بپ 

 آره؟ خونه؟ گردهبریم گفته نوشته؟ چ  ...چ  -

یم هراجم تن از جان آیدیم که تاخپ   با ت  ت  مامان صدای

 .رود

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 یمانده ته آرام آرام و آیدیم بریده بریده ت  ت  مامان صدای

 .بردیم یغما به را مهراج امید

برنیم دیگه ویل خوبه حالش گفته .نمیاد .مهراجم نه -

 .کردیم رسگردونش که رو ما کنهنیم حالل نوشته .گرده

 .گرفتیم ازش رو شخونه که کنهنیم حالل نوشته

 مشت یپنجه نشیندیم هایشگوش در که هجمل هر با

 دستش کف در هایشناخن و شودیم تربسته اششده

 درد کجا، سلت   هایحرف سوزش و درد اما .روندیم فرو

 روزی همان از برایش زمان که شده آچمز چنان .کجا این

   خپ   که
 .گشته متوقف شنیده، را نازسلت   رفی  

 .هراجم دهان به زده زل حرفت   شجاع 

 رفیق شناسدیم خوب شجاع و ریزدنیم اشک دیگر مهراج

 .را شفیقش

خشیم از خپ   فکش شدن منقبض و صورتش شدن رسخ

دیم را حرست جای دارد که ست  .گپ 

 :شودیم بلند گرفته خش صدایش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی یه کاش بود آدم مهراجم ننوشته نوشته؟ چ   دیگه -  چپ  

 فرار خانوم که کرده کار چ   بفهمه الاقل بدبخت اون بگه

،ت   اونم رفی    ننوشته کرده؟  و نیست مسلمون یه کار   خپ 

 حق بدبخت مهراج   ت  ت  مامان ننوشته هان؟ کافریه؟ عی   

ه ذارهیم خپ  ت   نامزدش چرا بدونه داره ه؟ چرا نمیگه مپ   مپ 

 ت   این ننگ باید چجوری این از بعد من ننوشته ننوشته؟

 وقت   بدم چ   مردمو وابج بکشم؟ دوش به رو رو آبروت  

 به مردم اصال .رفت و گذاشت رو تو نامزدت چرا میگن

،ت   مامان درک  بدم چ   رو مرده صاب دل این جواب ت 

 چرا .رفت که شد چ   که رسش تو زنهیم و نالهیم یه که

 .رفت کجا .رفت

 :نالدیم خط پشت از ت  ت   مامان

 ...مهراجم -

 بیام؟ کنار رفتنش با وریچج این از بعد من ت  ت   مامان -

یم منو داره و مغزم تو افتاده کرم مثل که فکرا این از

  دربیام؟ چجوری پوسونه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 چ   شبا رفته؟ یک پیش کنه؟یم کار چ   کجاس؟ روزا که

 نکنه اصال؟ داره خواب جای خوابه؟یم کجا کنه؟یم کار

 خوابه؟یم پارک تو شبا و شده خیابونا ولگرد

ت رگ این دافر  امروز خدا به  یم تیکه تیکه چاقو با رو غپ 

؟ت   مامان خودمو کنم آروم چجوری .کنم  ت 

 ویل کنار، به همه نوشته که گفت   چ   بهش مگه تو آخه -

 که اون ننه؟ بهش گفت   چ   .کرد نابودم بدجوری مهراج

 !رفتیم در واست جونش

ی من !من؟ -  .نگفتم هیچ   من موال به .خدا به نگفتم چپ  

 اون .باشم گفته سلت   به گل از ترنازک بکنم طغل من

 چ   هر شاهرود بیام بیفتم راه اینکه از قبل بعدازظهر

  .دادنیم جواب زدمیم زنگ بهش

 ت  ت   مامان .نداد جواب زدم زنگ هزاربار برسم که شب تا

 گفت عرفان به زدم زنگ .نداد منو تلفنای جواب نازسلت  

 رفتم فرداش .خوابه گفت وعمزن زدم زنگ .خونه رفته

کت  زد زنگ عرفان هتل رسیدم تا .بودم درگپ   ظهر تا رس 

  .شدم دیوونه رفته سلت   گفت
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  مردم این شهر حسودند 
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 زری از اینم تو، از اون .میشم دیوونه دارم مهراج .خدایا -

  .گریه شده فقط کارش نمونده بهش حایل که

 یارس این گفتم .کرده گله خییل باباش از نامه تو سلت  

نیم باور ویل کنه،یم آواره رو بچه این میده ریفرا آخرش

 به رس تو دست از و باش   تو هم قضیه طرف یه که کردم

 .بذاره بیابون

  .نگفتم بهش هیچ   من پیغمپ   به پپ   به بابا -

ی یه البد ببی    .ننه کن فکر خوب -  .دیگه گفت   بهش چپ  

 صبوری عمر یه مبچه .نیست کردن فرار و رفی    آدم   سلت  

ی یه خدا به .کرد  .شده چپ  

ی یه شاید .ت  ت  مامان ببینم رو شنامه خوامیم -  چپ  

م  .شد دستگپ 

ی یه .بیاره برات بهش دادم .اونجا میاد داره شیده -  چپ  

 .بخونیش باید خودت فقط که بود

 رسه؟یم یک شیده؟ -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم قطع دیگه من .برسه باید دیگه .افتاده راه زود صبح -

بریم سلت   دونمیم .میشه درست .مادر رنخو  غصه .کنم

  .گرده

ون گلو از سوزسینه آیه مهراج  یک با و دهدیم بپ 

 .کندیم قطع را ارتباط کوتاه خداحافظ  

 هایشدست میان را رسش و اندازدیم تخت روی را تلفن

 .دهدیم فشار

 مهراج؟ شده چ   -

 فرستاده نامه سلت   .خوبه نشم دیوونه اگر من شجاع -

  .کرد نابودم مهراج فتهگ

؟ جدی -
 

 خوبه؟ حالش مییک

 .خوبه گفته -

 که شد راحت خیالت باز .دیوونه کن خدا شکر خب -

 کیه؟ شیده این .سالمته و سالم

 چپ    گفت .برام میاره داره رو نامه گفت .معمه دخپ   -

 .بگم بهت بتونم من که ننوشته خوت  
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  مردم این شهر حسودند 
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؟ یعت   -  چ 

 

 مالقات ساعت چون و درسیم راه از شیده بعد ساعت  

یم راض   بیمارستان پرسنل تمنا و خواهش هزار با نیست

ک شوند  .کند مالقات را بیمار لحظات   دخپ 

 وقت از غپ   هایوقت در آقایان بخش به بانوان ورود

  .است ممنوع مالقات

 شب آن شجاع و اندرفته هتل به مهرسا و گیسو و صادق

  که چ  مهرا .بماند مهراج کنار است قرار
 
 یاس و درماندیک

 .کرده دیوانه را او وجودش در خشم و

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 112_قسمت#

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 دیوار به مبهوت و مات مهراج و ایستاده تخت کنار شیده

 .لرزدیم دستانش توی نامه .زده زل رو روبه

 خطدست و نامه و مهراج دستان به چشمانش شیده

 ویران را بیچاره پرس که ایستجمله آن و نازسلت   زیبای

 .کرده قبل از تر

 بشم مجبور کردین کاری تونخودخوایه با ها شما "

 زبونت   هایجنی    قاتل که زت   پیش برم مبچه کشی    واسه

 ".ترینسنگدل منم از .قاتلی    تونهمه شماها .بود

 .کندیم نچ   و کشدیم هوف   کالفه

 روزه ود کت   خودخوری اینجوری بخوای اگه مهراج -

  .میش   مریض

 .دهدنیم را جوابش اما مهراج

 نمیدی؟ جواب چرا .ها توام با -

 و است دیوار به رو مهراج یزدهیخ و روحت   چشمان

 این داندیم چه شیده .رسگردان ناکجاآباد توی حواسش

 به دارد دلش هایویرانه در و نیست دنیا این توی مرد

 تهمت   رحمانهت   که اوت   .گرددیم او از نشات   دنبال
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  مردم این شهر حسودند 
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 تواندنیم شیده .رفته و کرده وارد روانش پیکر بر سنگی   

 مرد حال تواندنیم هیچکس اصال .بفهمد را مرد این

 در و کندیم سقوط پیل از دارد گوت   که بفهمد را عاشق  

ی دنبال و کندیم کاو کندو گذشته میان  دست تا ستچپ  

  .نکند سقوط و بماند و کند آویز

 را شیده بیندیم خراب حایل با را مهراج و آیدیم که اعشج 

 .کندیم روانه

ون  .کندیم پوش شیک دخپ   به رو راهرو توی اتاق از بپ 

 شیده باشه زدن حرف برای مناست   زمان االن نکنم فکر -

 .بده خییل حالش که بینیدیم .خانوم

 :گویدیم کرده بغ سینه به دست جانب به حق شیده

 حرف باهام هم کلمه یه حت   که نیومدم راه ههم این -

  راه همه این مهراج خاطر واسه من .نزنه
 
 .کردم رانندیک

 .نکرد نگاهم نیم یه اصال

 .دادیننیم نشون بهش رو نامه کاش -

 و کشته رو بچه خودخواه سلت   اون بدونه بود حقش -

 نبود؟ .رفته در
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .کرد اضافه شدیگه دردای به دیگه درد یه فقط -

  .فهمیدیم که باالخره -

 .نبود وقتش االن ویل آره -

  شخصیت کار اول همان شجاع و آیدیم ایعشوه شیده

 .شودیم رو برایش شیده

ط به باالخره شیده  بیايد، مهراج دیدن به باز فردا آنکه رس 

 به مهراج برای خراب فکری با شجاع و دهدیم رفی    به دل

 یآشفته روزهای پس از راجمه کندیم دعا .گرددبریم اتاق

 
 
 .بیاید بر باید یعت   .بربیاید اشزندیک

 

 اطراف به و خوردیم وول مدام رسد و فلزی صندیل روی

 .اندازدیم دزدیک هاینگاه

؟ شده چ   -  تو؟ قراریت   همه این چرا سلت 

ین زنهیم شور دلم -  دنبالم؟ فرودگاه بیاد پلیس نکنه .شپ 

 بفهمن نکنه باشه؟ کرده جمالخرو  ممنوع بابام نکنه

ین میارم باال دارم واای جعلیه؟ نامه رضایت  .شپ 
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ین   توت طعم با آبنبات   شپ 
 

ون کیفش از فرنیک  .کشدیم بپ 

بچه .هانیاری باال خدا رو تو .لپت یگوشه بذار اینو بیا -

 .بشه پایی    باال یه میشه رگ به رگ کمرش ت
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 .خنددیم قاه قاه خودش حرف به تنها خودش

ین خندان هایلب نثار اندرسفیه عاقل نگایه نازسلت    شپ 

 .کندیم

ین ندارم شوچ   حوصله اصال خدا به -  .شپ 

ین هایلب  .شودیم آویزان شپ 

 .باشه خوش دلم بخند الیک الاقل .بدی خییل -
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  مردم این شهر حسودند 
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ین تونمنیم -  .نیست خوب حالم .شپ 

ین  .نازسلت   چادر زیر َردبیم دست شپ 

 .امروز شده عنق مامانت این چقدر .بره قربونت خاله -

 تو واسه نباتو آب .بیاد جا حالش بزن بهش لگد تا چند یه

 .جون خاله جونت نوش .هادادم

دیم اشخنده باراین نازسلت    .گپ 

 .تو دست از -

 .ایحامله انگار نه انگار .نداری شکم اصال .سلت   نگاه -

 غذا .خوب کنه رشد بذار .برس خودت به رفت   ونجاا

 .بخور

 .حتما برداره رسم از دست کوفت   دلشوره این اگه -

 خوب تنقالت و خشکبار واست خواستیم دلم چقدر -

نیم ازت فرودگاه تو ور اون ویل .چمدونت تو بذارم  .گپ 

یت چوب یه ی توت  نیم هم کپ   .بپ 

منده منو خییل تو - ی کردی رس   لباس همه این .نشپ 

 .گرفت   برام دالر هم کیل .دادی بلیط پول .برام خریدی

 .مدیونتم ابد تا من
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

نیم روز اون رو تو اگر .کردم کم بکنم کاری هر من سلت  -

 راست   .دادی نجاتم تو .بودم زندون تو حتما االن دیدم،

ه اونجا االن  .گذاشتم گرم لباس و پالتو برات .پایپ  

  .هارسمانخوری

  .من بگردم دورت -

 نکنه شینه؟یم هواپیما ساعت   چه دادی خپ   دوستت به -

 !بش   عالف ور اون

 تو االن مطمئنم .شناشنیم رو مات   تو .گفتم بهش آره -

 .برسم که آسمونه به چشماش نشسته فرودگاه

  .هابرش مونده خییل االن؟ از -

دم مهبد به - ه جلوشو سپ   دارم داشت ذوق اونقدر .بگپ 

  .میام

 ییک .سختیه و طوالت   راه   .بیام همراهت تونستمیم کاش -

 .بود بهپ   بود کنارت

ین کنم تحمل مجبورم -  زدم خونه از که وقت   همون .شپ 

ون  .بودم کرده هم روزارو این فکر بپ 

م -   .زنمیم رس بهت میام زود خییل .ویزا دنبال مپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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؟ جدی -
 

 میای؟ واقعا مییک

م فردا همی    .آره -  بهت چقدر ببی    سلت   .ویزا دنبال مپ 

  .نکت   قطع من با رو ارتباطت .گفتم

وع موندوست   تازه -  این از کت   کار چ   قراره تو .شده رس 

 بعد؟ به

 درسم بقیه  .مخونه برمیم رو آیجان و امپ   .معلومه خب-

 کنم کمک تو بابای مثل باباهات   به خوامیم .خونمیم رو

اشون که اینجوری .ننباش اینجوری  خونه از رو دخپ 

الیا تو دلسوز دوست یه تو مثل که همه .بدن فراری  اسپ 

  .که ندارن

ای  یه شانس   فرار از بعد هم درصد یک حت   فراری دخپ 

 
 
 هایخونه وارد یا هاشون خییل .ندارن رو خوب زندیک

  .کی   یم پیدا مرز لب رو شونجنازه آخرش یا میشن فساد

ین کردمنیم فرار ینجوریا هرگز من -  تو اگه حت   .شپ 

 .کردمیم تحمل و موندمیم نداشتم جات   امنیت خونه

، واسه نبود من حایم اگر عرفان  اون داشتم هنوزم رفی  

 
 
 .کردمیم تحمل رو مسخره زندیک
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 کنم حایل خوامیم تو بابای مثل مردات   به که خالصه -

 برای تریقشنگ جای دنیا کی    درست رو رفتارشون اگر

 
 
اشون کنار زندیک   .میشه دخپ 

ین دستان نازسلت   دیم رسدش دستان توی را شپ   .گپ 

ین خوشحالم خییل برات -  .خییل .شپ 

ین یم نازسلت   چشمان محبت گرمای نثار را لبخندش شپ 

 .کند

 در برایش و کرده همرایه شودیم که جات   آخرین تا را او

  .دهدیم تکان دست لحظات آخرین

ین و نریزد اشک کرد سیع مدت تمام نازلت  س  شپ 

 پای اتوبوس که همی    اما .نکند نگراندل را مهربانش

 اختیار دیگر گذارد،یم پله اولی    روی پا و ایستدیم هواپیما

 .نیست خودش دست چشمانش

 توجه آراَمش یگریه صدای و رودیم باال تار دیدگات   با

 .کندیم جلب سمتش به را نفری چند

 این دیدن شاید .نشینندیم رسجایشان هاآن زود خییل اما

 .باشد عادی مسافری هر برای هاصحنه
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 که ستمسافری او .دارد فرق مسافرها یهمه با او اما

هایخییل دارد یم و کندیم رها رسش پشت را ارزش با چپ  

 .رود

 درست اشصندیل دیگر، چپ    یا است شانش خوش از

 .شده واقع ککوچ یپنجره کنار

 بهپ   .کندیم اشتباه دارد نکند کندیم فکر و نشیندیم

 زود اما بشود؟ پیاده نشده دیر تا حاال همی    نیست

 .شودیم پشیمان

  این
 
  دیگر زندیک

 
خورده کرم سیب چون .نیست بشو زندیک

 .بشود جدا درخت از و کند رها و برود باید .شده ای

 رشد بهپ   و سالم ت  سی سالم درخت   روی دیگر جات   شاید

 .کند

 را او که هوات   .ندارد کشیدن نفس دیگر شهر این هوای

 .است کوچک مردمش دل   که هوات   .برده فرو کما در

 چه هر بگذارد و برود باید .حسودند مردمش که شهری

  .دارد که

  شود،یم بلند کشدار دقایق   از بعد که هواپیما
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 اشرفته دست زا عشق برای و کشدیم پایی    را چادرش

 و نام که مهراچ   به خطاب دل در و کندیم سوگواری

 یادگار به قلبش در هم با را عشق و تنفر هایشخاطره

 :کندیم زمزمه گذاشته،

 

 شهر، این از رومیم

 نخورده دست تلخ هایقهوه طعم که خاطرات   از گریزمیم

 .دهندیم

 به شاکوچه به کوچه که شهری هیاهوی در شومیم گم

 .توست نام

 را؛ تو کنم بهانه و بمانم خواهمیم

 نماندن برای اتبهانه آخرین برای گریمیم اما

 ...هم به ما رسیمنیم شود،نیم که

 ...حسودند شهر این مردم شاید که

 

  حسودند_شهر_این_مردم#
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 114_قسمت#

 

 

 گذشته ساعت دو است، پریده آسمان به هواپیما وقت   از

 .شده یط دلهره از پر و سخت او برای ساعت دو این و

چرخ زیر جاهمان .گذاشت جا وطن زمی    روی را دلش

 غریب گریبان، در رس مدت تمام .کرد لهش هواپیما های

 اطرافش به حواسش و ریخته اشک وقفهت   و تنها و

 .نیست

  که مسافرات   و مهمانداران صدای
 

 در کنند،یم پرچانیک

 .لولندیم اشدهتنی هم در افکار یزمینه پس

 کندیم سیع و شودیم خشک اشکش یچشمه عاقبت اما

  .بسنجد را اطرافش موقعیت

 رفتت   هر .کرد مویه چه هر است بس .دیگر شد تمام

 دلش کنج در هاسال تا که ستغیم تاوانش و دارد تاوات  

 .کرد خواهد آشیان
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 .نشسته کنارش کش چه ببیند تا راست به چرخاندیم رس

 خواندن حال در شیک ظاهری با دار سال و سن زت  

 .است کتاب

 هایلب روی قرمز رژی و ستمهتات   صورتش پوست

زن .نشسته باریکش ه نگاه که پپ   روی را نازسلت   یخپ 

 و داردبریم بیت   روی از را عینکش کند،یم حس خودش

 .بنددیم را کتابش

؟ شد تموم ات گریه باالخره -  دخپ 

 غافلگپ   او یگونهمادربزرگ و لرزان صدای اب که نازسلت  

زن صورت از چشم فورا است، شده دیم پپ   .گپ 

  .ببخشید -

 کردی؟ بدی کار مگه چرا؟ -

 :پرسدیم نازسلت  

 بله؟ -

؟یم عذرخوایه داری که کردی بدی کار مگه میگم -   کت 

 بگم؟ چ   -
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 وقتته؟ چند .نگو هیچ   -

 :گویدیم شده گشاد چشمات   با

 فهمیدین؟ کجا از شما -

زن  .زندیم نمکیت   لبخند پپ 

 

 مو پیچش مجنون و بیت   مو تو -

 ابرو هایاشارت او و ابرو تو

 خونست خنده شکر ز مجنون دل

 چونست که دندان و بیت  یم لب تو

 بارادری فهمید میشه راحت خییل من سال و سن تو

م   .دخپ 

  و دراز و دور سفری از که هاتمگریه
 

  .میگه دلتنیک

 .زندیم تلخ لبخندی نازسلت  

 .مادرم که چهارماهه .ماه چهار -
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 بشینه خواست هواپیما وقت   .کن باز رو کمربندت -

  .ببند دوباره

زن و کندیم اطاعت نازسلت   دیم را نازسلت   دست پپ   گپ 

 .کندیم نوازشش مادرانه و

ی آنکه ت    جوان مهمانداران از ییک به رو او، به بگوید چپ  

ین و گرم نوشیدت   یک تقاضای و بردیم باال را دستش  شپ 

 .کندیم

 :گویدیم زن سفارش، ت    رودیم که رو و بر خوش مهماندار  

 .ایگرسنه که معلومه رسدت دستای این با -

 که وقته چند این است خورده غصه آنقدر کندیم فکر

 .است سپ   سپ    حاال

 .خستگیه واسه کنم فکر .ممنون-

 به پرواز از قبل ساعت سه دو واسه .دت   رسیمیم زود -

ی جون باید سیدت    .بگپ 

  !ساعت؟ سه دو -

 بارته؟ اولی    -
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  .بله -

س ویل .خونمیم چشات تو رو نگرات   -  .پیشتم من .نپ 

کوتاه قبل از بار هر برام که اومدم و رفتم راهو این اونقدر

 .شده تر

 کنید؟یم سفر تنها همیشه -

 .ساله ستبی -

 بيسکوئيت چند و نسکافه داغ لیوان مهماندار زود خییل

زن و آوردیم نازسلت   برای  خیال با او تا کندیم سکوت پپ 

 .کند سپ   را خودش راحت

 منتظر یک ترمینال در باید رسند،یم که دت   فرودگاه به

 .بمانند

 با خانوم سیمی    و نیست تنها که است خوشحال نازسلت  

 .اوست

 را او هایشحرف با چنان و است زبان و رس خوش می   سی

 .کندیم فرار دارد رفته یادش ساعات   که کرده رسگرم

نت اینجا -   .نازسلت   داره رایگان و نامحدود اینپ 
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  یشبکه وارد فورا او راهنمات   با خوشحایل با نازسلت  

DXB.free wifi  

ین با تصویری و شودیم   .زندیم حرف شپ 

 .دت   رسیدم من -

 حالت .بزت   زنگ تا شدم نصف قشنگ سلت   وای -

ی نداری؟ که تهوع خوبه؟  گیجم چقدر ببی    خوردی؟ چپ  

 .بهت بدم رفت یادم شکالت من

ین صدای که سیمی     .خنددیم ریز ریز شنودیم را شپ 

 :گویدیم اوست دلتنگ شدت به که نازسلت  

ینم نباش نگران -  پیدا خوب تدوس یه .خوبه حالم .شپ 

 .کنارمه .کردم

ین با و بردیم صفحه سمت را رسش سیمی    یم حرف شپ 

ین .زند  خواهدیم سیمی    از شود،یم راحت خیالش که شپ 

 .باشد نازسلت   به حواسش
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احت و رفی    دستشوت   به بعدی ساعت دو  در اسپ 

 و فری دیوت   هایفروشگاه در چرخیدن و نمازخانه

 .گذردیم خوشمزه و ارزان هایاسنک خوردن

 تنها علت از که است ممنون سیمی    از چقدر نازسلت   و

نیم هیچ ریخته سفر اول که هات  اشک از کردنش، سفر

 .پرسد

 در امنیت حس او به که است سیمی    خوب رفتار همی   

 .دهدیم را کنارش

 :گویدیم سیمی    شوند،یم هواپیما سوار دوباره وقت  

 االن .کت   تحمل رو طوالت   و کشدار ساعت هفده باید -

چاله تو اگه البته .بخوات   کن سیع بعدش .میدن شام که

 .نیفتیم هوات   های

ه پایی    گلوم از هم هیچ   .بخوابم بتونم نکنم فکر -  .نمپ 

 بشه، بد حالت اگه اینجا ببی    .بخوری غذا باید حتما نه -

  .کت   تحمل مجبوری .کنار بزنه که نیست اتوبوس

 .جون سیمی    چشم -
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، فیلم بعد .آفرین -  دیگه فقط .بده گوش آهنگ ببی  

 .نکن گریه

دیم بغضش باز اما کند تلچ   خواهدنیم نازسلت    .گپ 

  .کنمیم رو سعیم -

 

 دفعات به میان این .گذردیم زیاد سخت   با ساعت هفده

 و زندیم حرف خانوم سیمی    با .رودیم دستشوت   به زیاد

  از او
 
دیم قرض را او کتاب .گویدیم شازندیک یم و گپ 

 و حال بر هم نیشابوری عطار اشعار حت   اما .خواند

 .ندارد اثر او ابری   دل   هوای  

 

  حسودند_شهر_این_مردم#
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 دو ساعت در هواپیما و شودیم تمام باالخره است چه هر

 اسمیت کینگسفورد فرودگاه در بعدازظهر یدقیقه ش و

 .نشیندیم زمی    روی یدت  س شهر

 
 

 مانیسا دیدن شوق اما رود؛یم باال کولش و رس از خستیک

ند قدرت پاهایش شودیم باعث مهبد و  هایشلب و بگپ 

  .بخندند

 او از سخاوتمندانه و دهدیم او به را تلفنش شماره سیمی   

 .برود اشخانه به دیدنش برای خواهدیم

 حال در ایشیشه یوارد سوی آن را مانیسا که نازسلت  

 او از سیمی    بیند،یم پریدن پایی    و باال و دادن تکان دست

 .رودیم و کندیم خداحافظ  

 را چمدانش یدسته و اندازدیم دوشش روی را اشکوله

دیم سفت  سالن از مصمم اما لرزان هات  قدم با و گپ 

 .شودیم خارج هاچمدان تحویل

 .کندیم رها را چمدان یدسته او و دودیم سمتش مانیسا

؟ -  !جونم سلت   سلت 
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 ریزان اشک دو هر و کشندیم درآغوش را یکدیگر محکم

   و هاچشم از دمار
 

دریم را هایشاندل در انباشته دلتنیک

 .آورند

 .اینجات   نمیشه باورم .جونم سلت   من برم قربونت الیه -

 !جونم خدا وای

دیم شتانشرسانگ با را مانیسا صورت خیش نازسلت    .گپ 

 عروسک؟ خوت   .بود شده تنگ واست دلم چقدر -

  .ببینه منم بذار .مات   کن وورجه ورجه کم .خوبما منم-

یم کج رس مانیسا رس پشت از صدات   شنیدن با نازسلت  

 .کند

 .اومدی خوش .خانوم سلت   شد عرض سالم -

 .شدی بزرگ چقدر وای .مهبد سالم -

دیم را او چمدان یدسته مهبد  و کوچک گلدسته و گپ 

 .کندیم دراز سمتش را زیبات  

  .موندی قدی همون تو ویل .توئه مال گال این بگپ   -

 .خوشگله خییل کشیدین؟ زحمت چرا .هابچه مرش -
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دیم را او یکوله مانیسا  .گپ 

 و رنگ چقدر وای .سنگینه خییل که این .من به بدش-

  .شدی خسته خییل حتما !پریده روت

 :گویدیم مهبد

 شبانه یه .بره هوش از تا دار نگهش رسپا اینجا تو حاال -

 کردی، خسته منو کم .دیگه بریم .بوده راه تو کامل روز

 سلبیه؟ نوبت حاال

  .مهبد بزن غر کم -

 .روندیم خروچ   سالن سمت زنان قدم

 منتظرید؟ اینجا یک از -

 :گویدیم فورا مهبد

 .سحر کله از -

؟ -  نیاین؟ زود نگفتم مگه یوا !چ 

 :کوبدیم مهبد بازوی به محکم مانیسا

  بهش شد قرار -
 

  .لق دهن .نیک

 :کندیم اخم نازسلت  
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  !مات   -

 و آیدیم غمزه و عشوه و چسبدیم را بازویش مانیسا

 :کندیم لوس را خودش

  .ذوقم پای بذار  .دیپ    مای .هات   اوه -

  از داره داداشت طفلک -
 

  .میشه کهال  خستیک

 :دهدیم تکان رس مهبد

 راحت قسمت کنم فکر .سلت   اومدی تو خداروشکر -

 
 
وع امروز از تازه من زندیک   .گرم دمت خدایا .میشه رس 

 .آورددریم را زبانش مانیسا

م کنمیم مهاجرت اصال -  .بش   تنها آمریکا مپ 

 stay alone forever! 

 مهاجرت؟ .آوردنیم در دو آن هایحرف از رس نازسلت  

 و خواهر دو این .ندارد کنجکاوی برای حایل اما آمریکا؟

 هایشانکل کل هاسال آن مثل .اندنشده عوض هیچ برادر

 .دارند دوست شدت به را یکدیگر گرچه است راه به
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 یک کنار تا را چمدان مهبد رسند،یم که پارکینگ به

ت ماشی     .کشاندیم نقیل و کوچک اسپ 

 خریدین؟ ماشی    -

 .کندیم باز را عقب صندوق مهبد

 چمدون نمیشه که ریل سیت   با .دوستمه مال .بابا نه -

یم  .سخته .خونه بپ 

 .تعطیل روز و سیکشنبه امروز آوردیم شانس فقط 

  .خونه میومدی خودت باید وگرنه

 .نیستم بلد رو جا هیچ که منم .نگو وای -

 

ون پارکینگ از را اتومبيل مهبد وقت    نازسلت   برد،یم بپ 

 اما غریب برایش که شودیم ایتازه دنیای تماشای محو

 .زیباست

 رسزمی    در پا و شده آلیس که ماندیم این مثل درست

 .آورشگفت همانقدر و زیبا همانطور .گذاشته عجایب
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 رنگ رنگ هایلباس با لند دیزت   هایپرنسس چون سیدت  

 زنان قدم آرام، اقیانوس کنار در کشیده تن به نگی    از پر

پروانه و بافد یم نور آیینه مثل و درخشدیم آفتاب نور زیر

 .رقصندیم دامنش هایگل نقش بر ها

 

 جذاب و ساحیل شهر آن یمنظره تماشای غرق چنان 

 مهبد یک فهمدنیم و کندنیم درک را زمان گذر که است

 خیابات   وارد و رسیده شهر مرکز به و کرده رد را بزرگراه

 .شده خلوت و هنپ

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 116_قسمت#
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 .شودیم متوقف طبقه یک ایخانه رویروبه اتومبیل

 بیشپ   نصف او و بود زده حرف مدت تمام که مانیسا

 :گویدیم و چرخدیم عقب به بود نشنیده را هایشحرف

 .رسیدیم که جونم سلت   پایی    بپ   -

 اینجاس؟ تونخونه-

 .دیگه آره -

ون صندوق از را چمدان مهبد   .کشدیم بپ 

 :گویدیم مهبد به رو نازسلت  

 نمیدی؟ بهش رو دوستت ماشی    -

 .دور دور بریم شب .مونهیم دستم فردا تا نه -

  .اندازدیم نازسلت   بازوی دور دست مانیسا

 .گشنمه خییل .تو بریم باش زود .جون آخ -

 و نارنچ   هایبرگ با درخت و دار پر خیابان  آن هایخانه

 شبیه درست .هستند دور هم از جذاب، یمنظره و قرمز
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 هم منطقه این دیده تلویزیون هایفیلم توی که آنچه

  .است شکیل همان

ون ایخانه از زت   ه او به .آیدیم بپ   از بعد و شودیم خپ 

 اشخانه جلوی ینامه صندوق از هایشنامه برداشی   

 .رودیم کارش دنبال

ه دلیل چادرش کندیم حس نازسلت    زن هایشدن خپ 

ه هاینگاه این هم مسپ   در و فرودگاه توی .است  را خپ 

ی او به کش اما .بود کرده حس خودش روی   .نگفت چپ  

 نازکش و اندک هایلباس .اندازدیم تنش به لرز رسد بادی

 .دهدنیم را سیدت   رسد هوای کفاف

 با ساختمان یک .گذاردیم حیاط در اپ و اندازدیم باال شانه

وات    .است رویش جلوی بلند هات  پنجره و بنفش شپ 

 کیوبارت   سایبان، با فرفورژه هایصندیل و مپ    دست یک

ش که را حیاط وسایل تنها بزرگ تاپ یک و  چمن بیشپ 

 مقدار و میوه درخت چند .دهدیم تشکیل شده کاری

  .است ریخته حیاط کف برگ زیادی
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 دلچسب گرمات   کوتاه، یپله سه از رفی    باال از بعد

 .برگرفته در را خانه بزرگ فضای

 .است داشتت   دوست و راحت اما ساده خانه دکوراسیون

 هایپرده با رنگ ایسورمه و خردیل راحت   مبل دست یک

 نشیمن بزرگ تلویزیوت   و چهارنفره مپ    یک ساده، و سفید

 .اندکرده پر را خانه

 در بودن از نیست ناراحت اما کندیم غریت   حس گرچه

 .مهربان برادر و خواهر دو آن یخانه

 :گویدیم گرفته را چمدان یدسته همچنان که مهبد

  .سلت   اومدی خوش-

خانه به و کندیم تشکر نازسلت    .کندیم نگاه آشپ  

 .کندیم آویزان جالباش به را سفیدش کاله و پالتو مانیسا

  .بدم نشون بهت تواتاق بیا -

خانه سفید هایقفسه از چشم نازسلت   دیم آشپ    .گپ 

 داره؟ خواب تا چند .بزرگه چه اینجا -
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  مردم این شهر حسودند 
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دیم دوباره را چمدان یدسته مهبد یم راه دو آن دنبال و گپ 

 :دهدیم جواب و ها خواب اتاق سمت افتد

 .تا سه -

 تپش به کوچک تراش با که بردیم اتاف   به را او مانیسا

 و درخت و خانه چند تواندیم پنجره از .دارد راه خانه

 .ببیند را خلوت خیابات  

 .شودیم افزوده باد وزش رسعت بر و ست ابری آسمان

   رو با تخت یک
 آفتابگردان زرد هایگل با رنگ نییل تخت 

 خوابش اتاق ندار دارو تمام سفید دراور و آرایش مپ    و

 .است

 .گذاردیم قاتا یگوشه را چمدان مهبد

م من- و مپ  ا بخوریم ناهار بیاین زود .بچینم مپ    .دخپ 

 .داردبریم رس از را چادرش نازسلت  

؟ داری دوست اتاقتو -  سلت 

 .نشیندیم تخت روی نازسلت   -

 .زیاده رسمم از .عالیه .برم قربونت آره -
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 .کندیم اخم و نشیندیم کنارش مانیسا

  .بزنم دارم فحر  باهات کیل سلت   !دیوونه -

 .همینطور منم -

 برات تمپ    و نو لباس دست چند دیواری کمد تو -

 شکمو مهبد االن .بخوریم ناهار بریم بیا بپوش .گذاشتم

 .درمیاد صداش

 .میام االن برو تو .مرش باشه -

ون اتاق از که مانیسا  کندیم حلقه دست بغض رود،یم بپ 

 ضشبغ خودش مثل هم درونش صدای .گلویش دور

 .گرفته

 چ   موندیم آفتات   حاال ابریه؟ چرا هوا این .گرفت دلم "

ون برو پاشو شد؟یم  ".نکشیدم جیغ رست تا بپ 

 تاراج به را چشمانش اجازهت   و وقتت   خواهدیم اشک

د  و کندیم گوش درونش ناز  سلت   خشم پر ندای که که بپ 

 .کندیم عوض لباس و شودیم بلند جا از فورا

ی رورسی  .کندیم رس دقت با و آوردیم در چمدان از تمپ  

 آماده برایش مانیسا که لباش دست چند به کمد توی از
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 چه او داندیم خوب اشفهمیده دوست .کندیم نگاه کرده

 .دارد دوست

 .گشاد شلواری و صورت   تونیک   و بلند آستی    بلوز یک

 پایی    سبد توی از هم صورت   پشیم جوراب جفتیک

 زمستان   و پایپ    از کندیم فکر خودش با .داردریمب کمد

   به پریده راست یک ایران توی
الیا پایپ     .اسپ 

ون از برادر و خواهر بحث صدای    .آیدیم بپ 

ون یم مهبد و نشیندیم مپ    پشت لبخند با و رودیم بپ 

 :گوید

؟ داری دوست مرغ چی    ته -  سلت 

 کردین؟یم بحث همی    رس .خییل آره -

 :آوردیم در مهبد برای را زبانش انیسام

 گفتم؟ دیدی -

 .دارم دوست باشه چ   هر من نکنید دعوا -

 .ریزدیم بشقابش توی ساالد کیم مهبد
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 رو غذات   هر شاید کردم فکر من .بارداری االن تو آخه -

 .نخوری

 االن ویل .خوردمیم مرغ چی    ته عمرا بود پیش ماه یه اگر -

م  !داره بوت   چه به به .نگو که هگشنم اونقدر .بهپ 

 :گویدیم مهبد

 .شد راحت خیالم .خوبه خب -

 .اندازدیم او شکم به نگایه مانیسا

؟ بارداری جدی جدی-  سلت 

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 117_قسمت#

 

 

 

 :گویدیم پر دهان با نازسلت  
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  .مثال آره -

 .کوچیکه شکمت خییل -

 تونستمنیم اصال که مخورد غصه ماه چند این تو اونقدر-

  .بخورم غذا خوب

 نداری؟ دوستش -

 را چهارماهه جنی    آن آیا .رودیم فرو فکر توی نازسلت  

 دارد؟ دوست

 :گویدیم تاخپ   با

  .دونمنیم -

 چرا؟ -

ایظ تو چون شاید -  .ببندم دل بهش بخوام که نبودم رس 

 :گویدیم مهربان اما جدی مهبد

 از قیمت   هر به و داری نگهش کردی جرات اینکه -

 .داری دوسش که میده نشون ندادی دستش

 بد پلیس منتها .مهبد کنم سقطش خواستمیم من ویل -

 .رسید وقت  
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؟یم کجا از .باشه رسیده بزنگاه رس شاید -  دوت 

 :گویدیم مانیسا

 و سخت همونقدر ذهت   معلول یبچه یه کردن بزرگ -

هنفس  رودخونه یه تو رو زمستون کل بخوای که گپ 

ی .کت   شنا آب جهت خالف  .سخت ویل جلو مپ 

 نمیده اجازه بهم قانون که شده بزرگ اونقدر آخه خب -

  .کنم سقطش

 :کشدیم آه مانیسا

 !من طفلک   -

 کار چ   باید رو بعد به این از دونمنیم دقیقا االن من -

 از شکمم تو بچه یه با کردم جرات همینکه فقط .کنم

 .خلقته شاهکار خودش شماها پیش بیام و کنم  فرار ایران

ه سینه به دست و دهدیم تکیه صندیل به مهبد یم خپ 

ی ابرهای به شود  .پنجره سوی این از آسمان خاکسپ 

 به دارد عمیقا اما است پنجره به رو سیاهش چشمان

ی  .دوزدیم چشم او به ایلحظه نازسلت   .کندیم فکر چپ  

 به تبدیل استخوات   و الغر پرس یک از سال چند این توی
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 اششقیقه موهای از کیم .شده جاافتاده اما جوان مردی

ی ریش ته و قلیم بیت   و فرم خوش هایلب .شده خاکسپ 

 کنار خطوط .دهدیم نشان جذاب را او کوتاهش های

 این در که ستهات  سخت   از خپ   اشپیشات   و هاچشم

 مهاجرت و رماد و پدر ناگهات   مرگ بعد سال چند

 .دهدیم کشیده،

 زیبا همچنان دخپ   این اما .چرخدیم مانیسا سمت نگاهش

 پوست با اششده رنگ بلویط موهای .مانده شاداب و

 و چشم برادرش مثل .دارد همخوات   روشنش گندیم

 به کوچکش بیت   و گوشتالو هایلب و دارد سیاه ابروت  

 .داده نقصت   صورت   او

 در برادر و خواهر دو این کاو   و کند از را او مهبد صدای

 .آوردیم

  .سلت   گرفتم مرخیص رو فردا -

 بریم؟ جات   قراره -

  .آره -

 کجا؟-
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 .ایران سفارت -

 

 

 

احت برای سه هر ناهار از بعد  مانیسا .رفتند اتاق به اسپ 

  نازسلت   دانستیم خوب که
 

 این برای و کندیم دلتنیک

ایط تغیپ     مکان و رس 
 
 هوای و حال روزی چند ات زندیک

 را او کرد سیع اول همان از داشت خواهد بارات   و گریه

 .نگذارد تنها

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 118_قسمت#
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 کرده مجبورش و کشیده دراز تخت روی کنارش مانیسا

 .بخوابد کیم بود

 داندنیم او و رفته فرو تارییک در اتاق کندیم باز که چشم

ون از باران دایص .خوابیده چقدر  آن دیدن  و آیدیم بپ 

، هوای  به اما .کندیم دلتنگ پیش از بیش را نازسلت   دلگپ 

 شکت   که اشزریمامان از دوری برای دارد سیع سخت  

 .نریزد اشک است خراب حالش

ها خییل تا آمده چون .است مجبور چون  بشود عوض چپ  

 قیمت هب حت   .بیفتد اتفاق این خواهدیم دل ته از و

  هاماه و روزها
 

  .فراق غم و دلتنیک

 عمیق خوات   در او و مانیساست دست توی هنوز دستش

 .رفته فرو

 تاریک نیمه اتاق آن در ماهش صورت به مهر از لبخندی

 :کندیم زمزمه لب زیر آهسته .زندیم

 .مهربوت   اینقدر که رفیق بگردم دورت -

یم حس حاال و هخوابید مانیسا هایدلگریم با و سخت   به

 .شده رسحال کیم کند
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 خواب آن با مانیسا زند،یم کنار را پتو و خوردیم تکان تا

 .کندیم باز چشم سبکش

؟ شدی بیدار -  (عسل)(honey)هات 

 .جون مات   آره -

 .زندیم را برق کلید و شودیم بلند جا از مانیسا 

 .کشدیم هیت   مپ    روی کویک ساعت دیدن با

  .خوابیدیم چقدر .شد شش ساعت وای -

ون اتاق از رسعت به دو هر  قهوه خوش بوی .روندیم بپ 

 .پیچیده خانه گرم فضای در

  با مهبد
 

 از است بلند آن روی از بخار که دست در مایک

خانه ون آشپ    .آیدیم بپ 

 .قهوه بفرمایید .خانوما خواب صحت !به به -

 به انداز تخته شلنگ مات   و کندیم تشکر نازسلت  

خانه  .رودیم آشپ  

  .خان خنگول چسبهیم چات   فقط بارون این تو -
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 مشغول و نشینندیم پنجره نزدیک هم دور بعد لحظات   

 .شوندیم نوشیدن

 :گویدیم مانیسا

ون؟ بریم چجوری هوا این تو آخه -   .شد حیف بپ 

 :گویدیم مهبد

یم نیاد بند تا که معلومه -  .نمپ 

 روشنات   توی که قطرات   از چشم اینکه بدون مانیسا

 :گویدیم بردارد ریزندیم فرو آسمان از حیاط المپ

 .اینجا اومدی بگو بزن زنگ عرفان به سلت   -

 نیمرخ به و چرخاندیم راست به رس زده بهت نازسلت  

ه او جدی  .شودیم خپ 

 زد؟ زنگ تو به مگه -

 .آره -

؟ -  یک 

 .پیش روز سه -

 گفت؟یم چ   -
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  .بیشعور شد کباب جیگرم .سلت   زد یم زار -

دیم هم روی را هایشلب نازسلت    .نزند گریه زیر تا فرس 

د و بشوید را بغضش تا ریزدیم حلقش توی چای کیم  بپ 

  .پایی   

 .اینجام بدونه کش خوامنیم .خوامنیم -

 بود کرده گریه اونقدر دیبا .نیست کش هر عرفان خره -

 تو آخه نه نداری؟ لد تو .بود شده نخود قد چشاش

 تو که .بگم راستشو بهش کردیم التماس داری؟ قلب اصال

 زنگ من به بگو بهش خدا رو تو گفتیم یه .اینجات  

  .بزنه

 هنوز خدا به خرمم؟ و خوش خییل من کردی فکر االن -

 چند این کشیدم چ   دونیدنیم شماها .اینجام نمیشه باورم

یم خواب دارم کنمیم فکر هنوزم .شدم زنده و مردم .وقت

 که خونه از دورم اونقدر که کشور این تو رسیدم بینم

 .مری    خ اومدم انگار
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 بگم منم اگر حت   .اینجات   تو که دونهیم عرفان !سلت   -

 اومدی که بگم بهش گفتیم فقط .کنهنیم باور اون نه،

 .ایزنده که .سالیم که .بشه راحت خیالش اینجا

 

  دحسودن_شهر_این_مردم#

 119_قسمت#

 

 

 

 

 از خسته و رودربایست   ت   .دهدنیم امان دیگر بغض

، اشک برای تالش  .زندیم هق نریخی  

 دیبا و عرفان صدای شنیدن   لحظه یه واسه دلم خدا به-

 رو عرفان صدای ترسمیم .مات   ترسمیم ویل .هالکه

م یا بشنوم،   از بمپ 
 

  .ایران برگردم حاال همی    یا دلتنیک

 .ندارند حرفش این برای جوات   مهبد و مانیسا
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   آوای میان در
رس   باران درشت قطرات کوبش و باران رس 

، به وات   .دهندیم گوش نازسلت   هقهق به حرفت   شپ 

 .زندیم پشتش به آرام و کشدیم آغوش در را او مانیسا

 .کنهیم درک حتما رو تو عرفان .جونم سلت   نکن گریه -

ه صدای با  از نگاه مهبد مپ    روی همرایه لفنت رفی    ویپ 

د یم دخپ   دو  .رودیم مپ    سمت و گپ 

 .عرفانه !زاده حالل چه -

ه و کندیم پاک را هایشاشک نازسلت    مهبد دست به خپ 

 .گزدیم لب

 .داردبریم قدم سمتش به مهبد .شودیم قطع تلفن صدای

 خیالش بذار فقط بزنم؟ حرف باهاش من خواییم -

 .دلواپسه خییل خدا بنده .سلت   داره گناه .بشه راحت

ی نازسلت   یم سکوت تلفن صدای دوباره .گویدنیم چپ  

 .دو آن بی    اندازد

سلت   و دوزدیم او دل   دو چشمان   به را منتظرش نگاه مهبد

 .کندیم موافقت رس یاشاره با ناز
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 را آن و کندیم برقرار سپ    آیکون کشیدن با را ارتباط مهبد

 .گذاردیم بلندگو لتحا در

 .عرفان سالم -

 پیچد،یم خانه فضای در که عرفان یگرفته خش صدای

 دلتنگ بکند را فکرش که آنچه از بیش فهمدیم نازسلت  

 .است برادرش یگانه

؟ .مهبد سالم -   خوت 

 صدات چرا خوبه؟ دیبا چطوری؟ تو .داداش خوبم -

 گرفته؟

  .مهبد کت  یم یتماذ داری تو .نیستیم خوب دیبا و من -

 آخه؟ اذیت   چه .داداش بکنم غلط من -

 ارواح   رو تو عزیزت، جون   رو تو .ازت پرسمیم باز پس -

 .اونجاس دونمیم .نپیچون منو مادرت و پدر ِ  پاک خاک  

 .کردم چک روزو چند این و دیشبو پروازهای تمام خودم

 خوبه؟ حالش بگو بهم فقط .رسیده االن که دونمیم

 .کندیم زمزمه درنگ کیم با مهبد
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 .نباش نگران .خوبه -

 شکرت خدایا میان در که عرفان یمردانه یگریه صدای

دیم را تلفن نازسلت   آید،یم اشپیوسته هایگفی     و گپ 

 :گویدیم فورا

 عرفان؟ -

 هایجیغ صدای و شودیم بلند عرفان یگریه صدای

 :آیدیم سو آن از دیبا بنفش

  !دیوونه !خر !االغ .بیشعوری خییل سلت   !سلت   -

 :زندیم زار نازسلت  

 .بگردم دورت دیبا؟ -

 جون نصف منو نفهم توی .بگردی دورم کت  یم غلط تو -

ه کشت   رو ما تو .کردی نابود عرفانو .کردی  .روات   یدخپ 

 .سلت   نکردی حساب آدم رو ما ما؟ به نگفت   هیچ   چرا

 عرفانم؟ عرفان؟ .کن حاللم خدا رو تو .ببخش !دیبا-

 داداشم؟
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 باعث خط، طرف آن از عرفان و دیبا هایگریه صدای

 .شده مهبد و مانیسا حال شدن منقلب

 :گویدیم بلند نازسلت  

نیم فقط خدا به ویل .بدین فحش بهم دارین حق -

 اگر دونستمیم .تا دو شما گردن بیفته رفتنم خواستم

 کمک من به هاشما کی   یم فکر بقیه و بابا بگم بهتون

 حرف   شما به احدی خواستمنیم من  .کنم فرار که کردین

 .بیفتی    دردرس به بشه باعث رفتنم خواستمنیم .بزنه

 خداحافظ   ازتون و بگم بهتون اینکه بدون برام بود سخت

 از ترسخت .خدا به بود سخت واسم کندن دل .برم کنم

 .عرفان رفتمیم باید من اما .ترییل یه چرخای زیر شدن له

همه از .چ   همه از .بودم خسته .بودم بریده .بهم بده حق

 وسیله یه مثل من با  ویل بودن مخانواده که آدمات   اون ی

 رفتار خوره،یم خاک کمد یگوشه هاسال که نخور درد به

 ویران و داغون چقدر من که دیدید خودتون دیگه .کردن

 .بودم شده

؟ رهآ قهری؟ من با عرفان؟  داداش 

 :گویدیم گرفته آرام صدات   با دیبا
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ون رفت شد راحت خیالش که حاال .سلت   رفت -  .بپ 

  رفت؟ کجا شت   نصف آخه -

 .چنده ساعت اینجا االن دوت  یم خوبه -

 .صبحه دوی دونمیم -

 خییل .روز نه داشت شب نه وقت چند این تو داداشت -

 .سلت   بدجنش

 .اومدم خپ  ت   چرا گفتم که بهت -

همه جواب عرفان و من .گفت  یم باید .اصال چ   هر -

 .دادیمیم شونو

 خوبه؟ مامان -

 و زدی زنگ تو گفت بهش الیک عرفان .کرد تات  ت   خییل -

 .نکرد گریه دیگه اونم .خوبه حالت گفت  

 .دیبا باش مراقبش -

  .سلت   کنم تخفه خوادیم دلم که آخ -

 .شده ذره یه واست دلم دیبا-
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نیم هم برگشی    هوس موت  یم جاهمون .کرده غلط دلت -

 هیچکس دلتنگ گفت .بگم بهت گفت عرفان اینو .کت  

 در زدم زنگ بهت وقت هر ضمن در .نباش خودت جز

  .سلت   کنمیم تتیکه میام وگرنه .میدی جواب جا

 .آخه من برم دارت نیش زبون اون قربون -

 .افعیش نوع از اونم .نکن مارم -

   دیبای شدی حاال -
  .خودم وحش 

 .شودیم پر گوشش توی دیبا یخسته یخنده صدای

 زنمیم زنگ بهت بعدا .بخوابم برم خوامیم !دیوونه -

  ریز به ریز باید .بزنیم حرف تصویری
 

 وقته چند این بیک

 .بودی کجا و کردییم غلظ چه
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 اومدم من نفهمه کش فقط .بخواب برو .عزیزم باشه -

 دونمنیم .نگی    کش به فعال حداقل .هیچکس .اینجا

 خوامنیم فعال من ویل .بره پیش چجوری آینده قراره

 .ایران برگردم

 .برگردی زودی این به که کت  یم غلط تو -

 :گویدیم بلند صدای با مانیسا

 .راحت خیالت .جونم دیبا بیاد ذارمنیم من .دیبا سالم -

 داری خپ   بهم نگفت   که یادمه .خانوم چاخان سالم  -

؟یم منو حاال .اونجا میاد سلت    ازم سپ   کتک یه پیچوت 

  .طلبکاری

  .بمونه سکرت بود قرار خو؟ چیه من تقصپ   وووی -

 خب؟ .باش مواظبش -

 .خپ   به شبت .هستم -

  .خپ   به شب -

 .دهدیم مهبد به را تلفن نازسلت  

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .دونمیم .حاالها حاال مونهیم قهر باهام -

 :گویدیم بدجنش با مهبد

 بریم خوایمیم شو حارص   برو .کن پاک اشکاتو .حقته -

ون   .بپ 

  .میاد بارون داره که هنوز کجا؟ -

  تو باز خونه بمونیم .بیاد خب -
 

؟ دلتنیک  دور بریم کت 

  .دور

 اینجا؟ دارین دور دور هم شما مگه -

 .خنددیم مانیسا

 با .نیست خیابون تو ماشی    با ما دور   دور منتها آره -

یم دوستامون ی رستورات   کافه مپ   دور دنیا شب آخر چپ  

 .چرخهیم رسمون

  .رودیم غره چشم نازسلت   و زندیم قهقهه مهبد

 .هاکنمنیم کارا این از من -

 :گویدیم مهبد
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 رو شت   شنبه هیچ رفیقت این ویل .زنمنیم لب منم -

 .گذرونهنیم مست   بدون

 :آورددریم را عصبات   هایآدم ادای نازسلت  

ی -  آره؟ !مات   ا 

 .کندیم چپ را چشمانش مانیسا

 یه قراره امشب مونقدیس مهبد که بریم .بابا خیالت   -

 .کنه مهمونمون خوشمزه شام

 .کشدیم را شکلش خرمت   و بلند موهای مهبد

 .خودت   قدیس -

 .زندیم قهقهه مهبد و کشدیم جییع   مانیسا

 .روات   میاد دردم نکن -

وع که دو آن  نفس نازسلت   کنندیم هم کردن اذیت به رس 

 از کندیم سیع .کشدیم لبش یگوشه لبخندی با سنگیت  

 قلبش پستوی در اما .نکند فکر ایران به بعد به لحظهآن

 و مهراج نام کرده، النه عشق   هاستسال که جا آن

ین   اما کم خاطرات  .زندیم نبض بودن او با شپ 
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ون را عطرش چمدان از و رودیم اتاقش توی  .کشدیم بپ 

  .بود عطر این عاشق مهراج

یم بو عمیق و خوب را آن و زندیم دستش مچ به کیم

ون باهم نامزدی از بعد که اویل بار .کشد  بودند رفته بپ 

 عمیق و ودب گذاشته گوشش یالله روی را اشبیت   مهراج

 .بود کشیده نفس

 "!برم قربونت میدی بهشت بوی که آخ "

 رفت   حاال تا مگه "  .حرفش به بود خندیده نازسلت  

 "بهشت؟

 عقد سفره رس وقت   ":بود گفته ساده اما جدی مهراج و

 خییل نه، یا .شد باز روم به بهشت درای بله، گفت   بهم

 به فی   ر  حکم شدم عاشقت فهمیدم وقت   من .ترقبل

 ".شد صادر برام بهشت
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 صدای با .چشمش یگوشه به زندیم نیش اشیک قطره

یم لباس رسعت به و گذاردیم مپ  ش روی را عطر مانیسا

  .کامل حجاب با اما چادر بدون .پوشد

 

 

 

 خون به را آسمان و است مرگ حال در که خورشیدی

 ستساعت   دو هاآن و مانده جا نرسشا پشت کشیده،

 .روندیم شاهرود سمت به بیمارستان از که

ش از زیاد ارصار با مهراج  مرخص را او تا خواست دکپ 

 روچ خراب حال آن با بیماران میان در ماندن .کند

 .بود جهنم در زدن پا و دست برایش

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 قول و فرستاد تهران به را مهرسا و گیسو و صادق شجاع،

 .باشد داشته را مهراج ایهو  داد

 .رودیم فرو خود در هاساعت و شده حرف کم مهراج اما

ین پمپ سوی به را اتومبيل شجاع   .کشاندیم بپ  

ین - ه خوابت .میام االن بزنم بپ    .نپ 

 .کشدیم هوف   مهراج

ین بوی بدو .اصال نمیاد خوابم-  .کنه یم بد حالمو بپ  

 دو خریدن از بعد و کندیم پر را باک رسعت به شجاع

 .شودیم بزرگراه وارد دوباره تنقالت و آبمیوه

 زدن حرف برابر در او اما بکشد حرف مهراج از خواهدیم

 .کندیم مقاومت

 مهراج؟ میگم -

 هوم؟ -

؟ غلظ چه اونجا خواییم دقیقا پا این با االن تو -  بکت 

 .کار -

 .وایمیستادم جات من .تهران رفت  یم کاش -
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 .نداره برگشی    نباشه اون که ایخونه -

  تهران از که اثاثیه و اسباب .کردم پیدا خونه یه من -

یم برسه  .میاد بدم هتل از .اونجا مپ 

 به کشیده هم در هایسگرمه با و دهدیم تکان رس مهراج

 .زندیم زل باند دو بی    شکل نواری خطوط

وع شجاع  همکاران یدرباره زدن حرف به کندیم رس 

 .کند پرت را حواسش شاید .یدشانجد

 طرف .باحالیه آدم کنیمیم کار ما که بخش   اون رئیس   -

 .رئیس شده کم سن این با داشته جنم البد .جوونه خییل

 .هسی    همکارمون زن تا دو و مرد تا سه

 دیگه شهرای از ما عی    تا سه اون ویل شاهرودن، مال زنا

 و ور این بریم بار ود ییک ماه هر باید داری خپ   .اومدن

یز، مشهد، معامله؟ واسه ور اون از، تپ   هر ...سنندج شپ 

کت باید که جا   .کنه تجارت باهاشون ما رس 

  .جاده اون به جاده این از نمیاد خوشم

 .باشیم داخیل مدیر کم کمه باید تو و من .بساطیه عجب

کت یه کارمند شدیم .رسیدیم کجا به ببی    ویل  تجاری رس 
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 کمه ما برای واقعا شدن فروش و خرید نماینده .ت  بازرگا و

 مهراج؟ میگم چ   شنوییم .مهراج

 و خواباندیم کیم را صندیل و کندیم روشن را پخش مهراج

 یعت   این .نخورد تکان اشگرفته گچ پای هست حواسش

 کندیم رد تند تند را هاآهنگ .ببندد را دهانش باید شجاع

 .کندیم یل  پ   هاآهنگ از ییک روی و

 .گذاردیم صندیل روی را رسش بعد

 کار اونقدری خوامیم فقط من .شجاع نیست مهم برام -

  از که کنم
 

م زیاد خستیک   .بمپ 

ه رس محوصله .لعنت   نخواب -  .مپ 

  .ترکهیم داره رسم نزن حرف -

 ابراهییم میثم صدای و دهدیم تکان رس تاسف با شجاع

 .اندازدیم طنی    ماشی    دلگپ   فضای در

 زودتر لعنت   روزهای این کاش کندیم فکر خودش با

  .بگذرند

 .دهدیم تکان رس تاسف با
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هیم آدم دل آهنگیه؟ چه این لعنت   -  !اه .گپ 

 

 ندارم دلخوش   دیگه عمریه یه کنارم نموند خواهش   هر به

 مونمیم تنها نفس آخرین تا آسمونم تو بود ستاره مثل

 میسازیم و زندگیمون شونه به نهشو  گفتیم نموند یادش

 بازیمیم هم پای و هامون نفس نفس آخرین تا گفتیم

 دستاش از شدم دور هواش و حال و منم

 خاطره حرست و موندم من حاال دیوونم دل سوزهیم دیگه

 هاش

 سیاه و رسد و ابری هوا آه یه و بغض منم

 کیه اون دستاش گریم عکساش روی اشکام دونه دونه

 باهاش

 ندارم دلخوش   دیگه عمریه یه کنارم نموند خواهش   هر هب

 ...مونمیم تنها نفس آخرین تا آسمونم تو بود ستاره مثل
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 آن که است او برای ایتازه یتجربه ریل سیت   از استفاده

 .دیده هافیلم در فقط ندرت به هم

 در آمد و رفت برای ماشی    از سیدت   شهر مردم   بیشپ  

 .کنندیم استفاده تردد برای هابزرگراه

ا اما   .است همان تقریبا هم کانپ 

 بوریل دریاچه یمنظره تماشای محو و نشسته مهبد کنار

ان و گریفی     مشغول صبح اول که ستپرسات   و دخپ 

   دریاچه کتار یجاده طول در سواریدوچرخه یا دویدن

 .هستند

 و بیندیم خودش مثل محجبه زن و خپ  د چند قطار داخل

 کدام هر دهدیم نشان شانخاص و متفاوت های چهره
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 هایچیت   خصوصا .هستند دیگر کشوری به متعلق

 .هستند جا همه که زیادی

 و کم .زندیم حرف تلفت   کش با انگلیش به دارد مهبد

 داندیم است، بلد که ایشکسته پا و دست زبان با بیش

 .زندیم حرف خط طرف آن شخص با کار مورد رد دارد او

ا به باید سفارت به رفی    برای دوشنبه یعت   قبل روز  کانپ 

 از اقامتشان محل هتل .باشند آنجا زود صبح تا آمدندیم

 آنجا به قطار با را خودشان باید ویل نبود دور زیاد سفارت

 توانستنیم چون بودند نیاورده را مانیسا .رساندندیم

د مرخیص  .بگپ 

 را آن شودیم تمام همراهش تلفن با که مهبد صحبت  

 :پرسدیم نازسلت   و کندیم خاموش

 .افتادی کارت از من خاطر به امروز و دیروز ببخش -

 بود؟ رئیست

 .رئیسم االن خودم من .بابا نه -

 مهندس؟ آقای گرفت   ترفیع جدی؟ -

 .گویدیم لبخند با را مهندس آقای
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ون سینه از عمیق و ت  طوال نفش مهبد  و دهدیم بپ 

ه سینه به دست  :گویدیم اقیانوس درخشان امواج به خپ 

 .نیستم مهندس دیگه -

 :کشدیم هم در اخم نازسلت  

؟ یعت   -  چ 

کت اون از - ون زدم رس   گند مرد   .شد دعوام کارفرمام با .بپ 

؟ شناشیم که منو .نساختیم هم با و بود اخالف    از سلت 

 .میاد بدم بگه زور بهم ییک اینکه

 شد؟ دعواتون چ   رس آخه -

 از شهر این تو اینکه با .بود نژادپرست   آدم خییل رئیسم -

 اون اما عادیه، چپ    یه و داره زیاد مهاجر دنیا جای همه

 از غپ   نداشت دوست خودش هایمسلک هم بعیص   مثل

 .کردیم اذیت منو طریق   هر به .کی    کار کنارش هابویم

 یحیطه در که خواستیم ازم مسخره کارای پادو یه ی   ع

 .نبود من یوظیفه

 از مثال یا .خشکشوت   بدم رو لباسش برم کار وسط مثال

ین م، قهوه براش کافه بهپ   یوظیفه که حایل در بگپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یاندازه واسه وقت   یا .بود منش   یا دستیار  رس رفتیمیم گپ 

ای رس همه جلوی ساختمون یم پولم یه سکه بیخود چپ  

 .تروریست گفتیم گایه بهم و کرد

 مهندس یه فقط من .وایسم کاری اضافه کردیم مجبورم

ساختمون امنیت رو باید شب تا صبح که بودم کارسازه

 .کردمیم کار ساخت حال در های

اض خارچ   از .برو اینجا از ناراحت   گفت کردم که اعپ 

 واقعا ویل دمکر  تحمل اولش .نمیاد خوشم مسلمون های

کت اون تو موندن س رس   .دادیم بهم زیادی اسپ 

ون اومدم  پولداری بابای و مامان خوبم شانس از .بپ 

ات   و ارث تمام با و داشتیم  این گذاشی    برامون که مپ 

کت یه من و خریدیم رو خونه   .کردم تاسیس خدمات   رس 

 تمپ  کاری؟ یعت   -

 .آره -

؟هس تمپ  کار یه االن تو یعت   -  ت 

 حالل نون .چیه کارم نیست مهم برام .رئیسم من نه -

س و درمیارم  شب تا صبح نژادپرست یه که ندارم اینو اسپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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م و کنه توهی    بهم  نه، .آسونه کار این نمیگم .کنه تحقپ 

 رو کارمندی هر تونمنیم من و داره خودشو هایسخت  

 .کی    اعتقاد ما به هاخونه صاحب که کنم استخدام

 .بود نگفته بهم مات   .دونستمنیم !عجب -

سیده تو خب-  .بودی نپ 

 کرده؟ عوض رو کارش هم مات   که نگو بهم -

نیم رو رفیقت .بزرگه بیمارستان یه پرستار   هنوزم اون نه -

 تو که ماری یمهره و درازش زبون اون با شناش؟

  .نمیاره کم داره وجودش

یم داریم چ   برای االن -  مهبد؟ سفارت مپ 

 .کشدیم را پالتویش آستی    مهبد و ایستدیم قطار

 .رسیدیم پایی    بپ   -

 وسط در و شوندیم سنگفرش روت  پیاده وارد خیابان از

 روی انگلیش به که طبقه دو ساختمات   به پهن ایکوچه

 نوشته ساختمان آجری دیوار روی کوچیک اینقره تابلوی

  .ایران اسالیم جمهوری سفارت  شده

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

   تقریبا حیاط وارد است باز که دری از
 
 .شوندیم بزریک

پله توی .بردیم دوم ی طبقه به را او مهبد ساختمان داخل

 :گویدیم او به ها

 شاخات شنیدی چ   هر و گفتم چ   هر مدیر اتاق   توی -

 .نکت   تابلو باشه حواست .درنیاد

 چیه؟ منظورت-

 .فهیمیم خودت بریم -

 .ستمنش   شکت   که تهنشس مپ    پشت افتاده جا مردی

 صورت و مو کم رس آن با مرد مهبد بلندباالی سالم با

  .کندیم بلند رس گردش

؟ .زندیه جناب سالم -  خوت 

 .کندیم سالمت   چاق روت  خوش با مهبد

 سماوات؟ آقای چطورید شما .خوبم -

 .است ایران توی کندیم حس لحظه یک نازسلت  

 کیه؟ ایشون .نیست کنارت بار این خواهرت -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 رسیده تازه .خواهرم و من دوست .هسی    پرتوی خانوم -

  .سیدت  

 :گویدیم نازسلت   به رو سماوات

 .پرتوی خانوم اومدین خوش-

آن بعد کیم سماوات و کندیم تشکر محجوبانه نازسلت  

 اتاق توی .کندیم راهنمات   سفید دری با اتاف   به را ها

 که نشسته مپ    پشت سماوات آقای سال و سن هم مردی

 .کندیم استقبال هاآن از گرم
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یم قرار مخاطب شکری نام   با را او وقت فوت بدون مهبد

وع و دهد  .کندیم زدن حرف به رس 
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 .اينجا رسیده تهران از تازه .منه دوست خانوم این -

 ارفر  پدرش دست از حقیقت در و بارداره ایشون راستش

 .نداشت جات   امنیت چون اومده کرده

 به قادر زیاد تعجب از گویدیم مهبد که ایکلمه هر با

 گفت؟یم داشت چه او .نیست زدن پلک

 :دهدیم ادامه مهبد

 رو شبچه خوادیم و آورده پناه خواهرم و من به ایشون -

 کنید صادر درمان کارت یه براش لطفا .بیاره دنیا به اینجا

 .بگذرونه مشکل بدون رو ماه چند این که یدکن کمک و

 آثار و باشد مسلط خودش به کندیم سیع نازسلت  

 و گزدیم را لبش یگوشه .کند دور اش چهره از را تعجب

دیم مهبد نیمرخ از نگاه کری به و گپ 
ُ
 با که دوزدیم چشم ش

ی کاغذ در خودکارش  .نویسدیم چپ  

د آرام تا کشدیم بلند نفش  .بگپ 

 .کندیم او به رو شکری

اجازه بدون خانوم؟ اینجا رسوندی رو خودت چجوری -

 پدرت؟ ی
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 مپ    زیر از مهبد و دهدیم قورت را دهانش آب نازسلت  

 به زانو این معت   .کوبدیم او زانوی به را زانویش آهسته

 .زندیم مصنویع لبخندی اما فهمدنیم را زدن زانو

 چجوری که گرفتم یاد ور  چاه و راه منم حال هر به -

 .بدم نجات پدرم دست از رو مبچه و خودم

 .کندیم بازی خودکارش با شکری

 ماهته؟ چند -

 .بیشپ   شایدم .ماه چهار-

 دنبالته؟ پلیس -

 .شدم خارج ایران از نفهمه شدم مطمی    .نه -

  کیه؟ بچه بابای -

 و درد و شودیم برق لخت یشاخه دو لمس مثل غم باز

 یاد و نام نیست قرار انگار .زندیم نیش قلبش توی سوزش

 .بردارد رسش از دست روز یک حت   مهراج

  .کنیم عقد نشد اما .بود نامزدم .پرسعموم -
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 کندیم فکر خودش با .دارد داون سندرم جنینش نگفت

ایطش و او با نکند   .نکنند موافقت رس 

 :پرسدیم شکری

وع بچه اگر پس -  رو تو خواستیم پدرت چرا نبوده نامرس 

 بکشه؟

 به مهبد اما بگوید چه داندنیم .آوردیم کم دیگر اینجا

 :رسدیم دادش

 صورت به خواستیم اون و داره مشکل بچه چون  -

قانوت   ش جون غپ   و مرد اون بی    .بندازه خطر به رو دخپ 

ی ایشون نامزد  این فکر به هیچکس .میاد پیش درگپ 

  .نبود شبچه و خانوم

ها این مهبد است عجب در زناسلت    در کجایش از را چپ  

ی تنها آورد؟یم جنبه همی    نداشت خپ   آن از یارس که چپ  

قانوت   کارهای های  تمام داشت مهبد اینکه اما .اوست غپ 

ها  شدن خنک خوب حس انداختیم یارس گردن را تقصپ 

 .دادیم او به را دلش
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 کرده، فرار اینطور او که حاال بداند دارد دوست خییل

  آمده؟ کنار آبروت  ت   این با چگونه یارس

 نوبت سال همه این از بعد .شودیم خنک دارد دلش آری،

 گردن بیندازد است بدبخت   چه هر تقصپ   که اوست

  .پدرش

 .دهدیم تکان رس تاسف با شکری

قانوت   سقط از تو و -  بچه پدر اگر کردی؟ فرار غپ 

 .سقطش برای نداشت قانوت   مشکل پس معلومه

  .بود همی    رس دعوا .بود مخالف سقط با نامزدم -

 که جات   هر رو تو تونهیم بچه پدر قانونا که دوت  یم -

 این البته .کنه درست مشکل برات و کنه پیدا هست  

اش  و انسات   قانون لحاظ از اما نداره؛ ربظ ما به چپ  

 بدون شدنیم .میشه محسوب جرم هم پدرت کار مدت  

  .قانونیه راه از منظورم کردی؟یم حل رو مشکل رفرا

 :گویدیم مهبد

 شکایت اگر من دوست که دونیدیم خوب هم خودتون-

 از حجم اون .شدنیم موفق دادگاه تو آخرش کردیم هم
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  مردم این شهر حسودند 
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س  پا از رو آدیم هر بود دخپ   این روی که فشاری و اسپ 

 .درمیاره

 .کندیم تایید شکری

 جونش ترس از که باردار زن کی قبال در اینجا قانون -

 روال باید حال هر به  .داره فرق خییل ایران با  کرده، فرار

الیا دولت طرف از بش   تایید اگر و بشه یط قانونیش  اسپ 

 و .خوبه وکیل   یه گرفی    هم راهش .بموت   اینجا توت  یم

الیا سفارت طریق از اقدام   .همی    .اسپ 

های برای خدمات اما  بانک، خدمات بیمه، مثل دیگه چپ  

ن وقت   تا خوراک و خورد یهزینه شغل،  کشور این سیتپ  

 بیکاری حقوق بهت توننیم یکسال تا .خودته پای بش  

 یم شدن پناهنده صورت در فقط .کت   پیدا کار تا بدن

  شهروند یک مثل توت  
 
  .کت   زندیک

  اما شدی، خالص پدرت ازدست درسته
 
 کشوری در زندیک

  .بود نخواهد آسون شدی واردش هروز  دو هنوز که

 .زندیم لبخند مودبانه مهبد
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  مردم این شهر حسودند 
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 خدا رو تو .شکری جناب هستیم مراقبش خواهرم و من -

 .نکنید خایل رو دلش تو

 دادن الیک امید .چیه منظورم دوت  یم خوب خودت تو -

ه بدترین خودش   .چپ  

 .باشی    داشته رو دخپ   این هوای هم شما پس -

 رو دخپ   این بود من جای کس هر جان مهبد ببی    -

 موندن برای ما که دوت  یم خودت .کردیم دیپورت

 حد در فقط من .بکنیم تونیمنیم کاری هیچ دوستت

  .کنمیم کمکت کردن راهنمات  

ون که سفارت از وع در کندیم حس نازسلت   آیندیم بپ   رس 

  این
 
 را اول هایقدم توانستیم چطور بود تنها اگر زندیک

  .دبردار 

 هایآدم  که بوده شانس خوش چقدر کندیم فکر

  .معرفتند و مرام با اینقدر اطرافش

  فهمدیم دارد تازه تازه اما
 
 باش   که آسمات   هر زیر زندیک

  .بود خواهد سخت همیشه
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  مردم این شهر حسودند 
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 از کندیم احساس او و طلبدیم مبارزه به را او آینده و

 
 
 جنگ لمشغو  که بوده رسبازی امروز به تا اشقبیل زندیک

 .بجنگد خوشبخت   برای باید ابد تا و بوده
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 خسته حسات   او و شده شب که رسندیم سیدت   به وقت  

ها خییل او به و بود خوت   همسفر مهبد .است  که چپ  

  برای
 
 .گفته است الزم شهر آن در زندیک

ین دلتنگ   ی یک دلتنگ اصال .است شپ   به را وا که چپ  

 از را خودش تواندیم یک تا داندنیم او و کند وصل ایران

 .کند جدا ریسمان این
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 برای و بشود سنگ از دلش که برسد روزی خواهدیم

  یگذشته هایآدم آن از هیچکدام
 
 .نشود دلتنگ اشزندیک

،ت   مامان .شودنیم که شودنیم اما  و عرفان مادرش، ت 

 خونش قرمز هایگلبول تک تک در هااین مهر   دیبا،

 یعت   هااین حذف .کشدیم نفس یادشان با و شده رسوب

 .ُمردن

 پایش گهگایه و نشسته گوشه یک آرام روزها این جنینش

 حال   داندیم خوب شاید .نامحسوس خییل .دهدیم تکان را

 .کند بازیگوش   نباید و است خراب چقدر مادرش روچ

 و بخورد خوب باید .زدسو یم کودکش تنهات    برای دلش

 را شده حقش در که ظلیم همه این و بخوابد خوب

ان  .کند جپ 

 دیدن با .گذارندیم حیاط در پا و اندازدیم کلید مهبد

 :زندیم لب خوشحال خانه روشنات  

 نبود؟ شیفت مگه اما .سخونه مات   -

 در آشنانا اتومبییل دیدن با نازسلت   و بنددیم را در مهبد

 :پرسدیم حیاط
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  مردم این شهر حسودند 
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 مهبد؟ دارین مهمون-

 .کندیم نچ   رنگ آلبالوت   اتومبیل دیدن با مهبد

 .بیندیم را او هایاخم حیاط روشنای و تاریک در نازسلت  

 مهبد؟ کیه -

 .مانیسا پرس   دوست -

 .اندازدیم باال ابرو نازسلت  

 .من به بود نگفته -

-  
 
  .کرده پیداش هاتازیک

 

یم پر را گوشش مردی یخنده صدای شوندیم که وارد

 .کند

 آورددریم پا از را داده قرض او به مانیسا که هات  پوتنیم

 .گذاردیم خانه در به منتیه کوچک راهروی یگوشه و

  و کندیم مرتب را شالش

 .شودیم وارد
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  مردم این شهر حسودند 
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 از و داده لم جوان مردی آغوش در که بیندیم را مانیسا

 .نیست مهبد و او هب اصال حواسشان .رودیم ریسه خنده

 هم به محکم را در .کشدیم پوف   صحنه آن دیدن با مهبد

 سمت به کند نگاه سمت آن به اینکه بدون و کوبدیم

خانه  :گویدیم بلند و داردبریم بلند هات  قدم آشپ  

 .اومدیم ما -

 مرد از دو آن دیدن با مانیسا و شودیم قطع خنده صدای

 .شودیم جدا جوان

 جانم؟ سلت   اومدین -

 .دهدیم سالم محجوبانه و رودیم جلو نازسلت  

؟ .آره .سالم -  خوت 

دبریم جوان مرد  اسیک یقه سفید بافت بلوز یک .خپ  

 موهای .سیاه و تنگ شلواری با دارد تن به گرانقیمت

 .زندیم برق لوسپ   نور زیر که دارد زده باال و مواج و مشیک

 .زده زل او به ترسیاه چشمات    با

ش مرد با مودبانه  نازسلت    دو آن مانیسا و کندیم احوالپ 

 .کندیم معرف   هم به را
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 اسمش .پرسمهدوست جذاب آقای این جونم سلت   -

وینه وینم، .رس   .نازسلت   دوستم رس 

وین  با و زندیم دید را او صورت خریدارانه نگایه با رس 

یم دهدیم لباسش و تیپ به پوزخند رنگ که لبخندی

 :گوید

 خوب؟ حالتون .سلت   میس خوشبختم -

 

 زدنش حرف فارش نیمه نصفه از اما .است ایرات   پس

دریم ادا دارد هم شاید یا بوده اینجا در عمری است معلوم

 .آوردنیم رویش به اما .آیدنیم خوشش نگاهش از .آورد

 :زندیم لب مخترص و کوتاه

  .خوشبختم منم -

 .آیدیم او سمت به عریان پاهات   و کوتاه لباش در مانیسا

 امروز بود خپ   چه ببینم کن تعریف بیا بگپ   دوش یه برو -

 .عزیزدلم

وین صدای  .شودیم بلند مهبد به خطاب رس 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  !مهبد های -

خانه در که مهبد ی است یخچال توی رسش آشپ    چپ  

 .گویدیم سالم شبیه

 رگ صورت روی نگاهش و رودیم اتاقش سمت به نازسلت  

 .ماندیم مات مهبد یگرفته

ی یک  .دهدیم آزار را پرس این میان این چپ  

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 125_قسمت#

 

 

یم حرکت صورتش روی گونه نوازش که دست   حس با

یمییل چند در مانیسا صورت .کندیم باز چشم کند  مپ 

 .خندندیم فرمش خوش هایلب و اوست

؟یم چقدر .کوچولو مامان پاشو -  خوات 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم بدنش به قوش و کش .نشیندیم و زندیم لبخند متعاقبا

 .دهد

؟ کار رس نرفت   چرا تو -  رفت یادم دیشب راستش مات 

سم  وایش؟ شیفت نبود قرار مگه .بپ 

 شیفت امشب تا موند جام به همکارام از ییک ویل .بود -

یم و ازدواجشه سالگرد امشب .بیمارستان وایسم اونو

  .باشه شوهرش نارک خواست

؟یم کارا این از اینجام -  کی  

 .بریم بخور صبحانه پاشو .بابا آره -

 بریم؟ کجا -

  .حاله چه در مونت  ت   ببینیم بریم .بیمارستان -

س وای -  .گرفتم اسپ 

  که بزات   امروز همی    خواییم مگه -
 

س مییک ؟ اسپ   گرفت 

 گذشته روزای یاد میاد آزمایش و دکپ   اسم ویل نه؛ -

  .میفتم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .ماه هست دکپ   خانوم یه ما بیمارستان   زنان بخش تو -

ه میشه دود دلواپسیات کل ببینیش   .هوا مپ 

 بیمارستان به بعد ساعت   و گویدیم ایباشه نازسلت  

 نوبتشان منتظرند شکل مرب  ع و کوچک سالت   در و رسیده

 .زندیم حرف کش با  وار پچ پچ تلفنش با مانیسا .بشود

وین .ندارد کاری حدسش  از مانیسا که دیگر است رس 

  .خنددیم ریز ریز و خوردیم وول صندیل روی مدام ذوقش

 گویدیم مانیسا اما آورده خودش با داشته آزمایش چه هر

 .بشوند تکرار هاآزمايش دوباره باید احتماال

ین برای واتساپ در پیایم  .فرستدیم شپ 

 زنگ بهت خونه برسم وقت   .نبیمارستا اومدم من .سالم "

س در .زنمیم  ".باش دسپ 

 منتظرم .ماهت روی به سالم ":رسدیم رسعت به جوابش

 ".بزن زنگ زود

 لبانش روی لبخند هنوز اما کندیم قطع را تلفن مانیسا

 .مانده

 داری؟ دوسش -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .کندیم نگاهش منگ مانیسا

وینو - ؟ رس 
 

 مییک

 .دیگه آره -

 .خییل آره -

 شدی؟ آشنا هاشبا چجوری -

 باباش .سرگه دو .بیمارستانه سهامدارای از ییک پرس -

 .ایرات   مادرش و اسپانیاییه

 .بوده اینجا پیش وقت خییل از حتما -

  .اومده دنیا به اینجا کال .بابا آره -

سد؛ تا خوردیم وول مدام ذهنش در سوایل قبل شب از  بپ 

  .نیست مطمی    زیاد پرسیدنش برای اما

ی مدت یه مانشما -  آمدها و رفت همون تو .بود بسپ 

 .دیدیم همو

 دارن؟ خپ   اونا -

 .نگفته بهشون هنوز یعت   .نه -

  چرا؟ -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .اندازدیم پزشک اتاق به گذرا نگایه مانیسا

 .میده لفتش آخری مریض این چقدر -

 به خواهدنیم مانیسا .اندازدیم پایش روی پا نازسلت  

ی دیگر او و بدهد جواب سؤالش  .گویدنیم چپ  

 .بلوند و خورده فر موهات   با ساله چهل ستزت   پزشک

 شدت به مثبتش انرژی اما رسدیم نظر به شلخته کیم

 .کشدیم بطالن خط نازسلت   هایدلواپش روی

یم سونوگراف   و آزمایش برایش و کندیم معاینه را او پزشک

  .نویسد

 اما کندیم العهمط دقت با را ایران در او هایآزمایش

  .ندارد قبولشان

 .شودیم معطل سونوگراف   برای ساعت   یک

 شکمش روی را ایژله مایع که تخت کنار مردی دیدن با

 نامحرم و محرم اینجا اما .شودیم رسخ خجالت از  ریزدیم

عادی بیشپ   شدنش سفید و رسخ و ندارد معنا  نظر به غپ 

یم چشم و کندیم دور ذهنش از فکرها این پس .رسدیم

  .بندد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

   .گویدیم دکپ   برای را وضعیتش تند تند مانیسا

ی  فقط و است حرف کم هم پزشک و گویندنیم او به چپ  

 .کندیم سوال

دیم تاکش یک برایش مانیسا .برگردد خانه به تنها باید  گپ 

 .فرستدیم خانه به را او و

احت و برو -  تخود واسه خوشمزه ناهار یه .کن اسپ 

یم درست توپ غذای یه بیاد مهبد که شب .کن درست

یش .کنه  برو رفت رس تحوصله اگر .خوبه خییل آشپ  

 یادم .برداری خودت با نره یادت کلید فقط .روی پیاده

  .بزنه برات ییک مهبد بگم باشه

 خونه؟ میای یک فردا -

  .زود صبح . -

  .کندیم اشرایه و بوسدیم را نازسلت   صورت

 و رودیم یخچال رساغ .شده خسته گرددبریم که خانه به

 .کندیم سپ   را خودش کیک تکه یک و شپ   لیوان یک با

 و رودیم اتاقش به .ندارد کردن درست ناهار یحوصله

 .کشدیم دراز تخت روی
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 را وجودش در کرده النه یغریبانه حس آن خانه سکوت

  .کندیم بیشپ  

  و دوری نای به زودتر خواهدیم دلش
 
 جدیدش زندیک

 .کند عادت

ین یشماره دیم را شپ  یم صفحه روی که او تصویر و گپ 

 .کشدیم پر ایران برای دلش آید

ین  عینیک با و کرده جمع رسش باالی را موهایش شپ 

 .ساخته خودش از بانمک ظاهری شکل، مستطییل

 خانوم؟ مامان چطوری .خودم ماهروی به سالم -

ینم سالم -  عینیک تو  .شدم خسته خییل .وبمخ .شپ 

 بودی؟

ین دیم باال را کتابش شپ   :گپ 

  .اونه واسه شدم خون خر-

 چطورن؟ آیجان و امپ   .اراده با چه -

 خصوض معلم یه .خونهیم درس اتاقش تو داره امپ  

یم طول البته .ساالش  و سن هم به برسه تا گرفتم واسش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .سلت   یهخال جات چقدر .خوابه که هم آیجان .کشه

 کردی؟ کارا چ   ببینم کن تعریف

 رو موندنم کارای تا وکیل یه پیش برم باید .هیچ   هنوز -

 کارا کن دعا .داره زمان ماه شیش فقط ویزام .کنه درست

 و آزمایش دوباره گفت دکپ   که امروزم .بره پیش خوب

 .بده سونو

 .باش صبور ویل .سخته دونمیم سلت   -

 

 ندحسود_شهر_این_مردم#

 126_قسمت# 

 

 

 اینجا؟ به کنم عادت من میشه یک   -

؟ راحت دوستات پیش -  نیست 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 این بدی حس یه ویل .خوبن خییل مات   و مهبد .هستم-

 تبعید که مونمیم آدیم مثل .بمونم خوب ذارهنیم وسط

  .جزیره یه تو تنها .هوا و آب خوش جای یه به شده

اد سلت   - ی یه آدمپ    میگن بهش که داره وجودش تو چپ  

 
 

ایط اون به زود خییل بری جا هر .وابستیک یم عادت رس 

 و غم به .کت   عمل احساش نباید .میش   وابسته و کت  

  .طلی   یم میدون که نده میدون هاتغصه

 فکرو .کنهیم بیچاره آدمو بیکاری .کن گرم خودتو رس

 .کنهیم خراب

ین؟ کنم کار چ   - ه صبح مهبد شپ   هم مات   .میاد شب مپ 

 .نمیاد شبا گایه پرستاره

 .بخون کتاب .کن تمپ  کاری .کن مرتب رو خونه .بپ    غذا -

ون برو .کن تقویت رو زبانت  .کن روی پیاده بپ 

 عقبم خییل .زبان کالس فرسی   یم منو گفی    .زبان گفت   -

  .اینا از
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 خودتم رفت  یم داشت   وقت   .عزیزم بذار جیگر رو دندون -

  یه که دونست  یم
 
 .نیست انتظارت در بلبیل و گل زندیک

 باشه؟ .نباز رو تروحیه

  .کنمیم رو سعیم .باشه -

  .جات   برم باید من .بخواب کم یه حاال .خوبه -

 دراز و کندیم خاموش را تلفن و فرستدیم برایش ایبوسه

 .کشدیم

یم پر ایران سمت و شودیم مهاجر پرستوت   حواسش

 خپ   چه خانه توی بداند خواهدیم دلش چقدر .کشد

 .کندیم چه مادرش و است

 

 

 

 را آن فورا مانتویش جیب در همراه تلفن لرزش صدای با

ون   .است عرفان .کشدیم بپ 

 جانم؟ .سالم الو -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ .دیبا سالم -  کجات 

م دارم  -   .زری مامان پیش مپ 

ی نون تا چند میشه - ؟ت  مامان واسه بگپ   نکنم فکر ت 

 .امروز برسم

میم .رهآ- م؟ هم مامانت واسه .گپ   بگپ 

 .مرش آره -

 .شام واسه بیا زود شب پس -

 .فعال .میام -

 عرص شش از ساعت .چهارراه سمت کندیم کج را راهش

 .است شلوغ نانوات   و گذشته

 خودش روی زن دو نگاه ابتدا ایستدیم که صف توی

همسایه از .شناسدیم را دو آن .کندیم جلب را او توجه

  .هستند زری های

ی  از شده پشیمان گوت   ایستاده شانبی    که جوان دخپ 

دیم که را جایش دیبا .رودیم ایستادن، صف در گوش گپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم تپ    زن دو هایحرف سمت قوی آنی    دو چون هایش

  .ایستاده دهانشان بیخ که نیست دیبا به حواسشان .شود

 :گویدیم زن دو از ییک

  .بود شده آب خییل .خانوم زری خدا بنده -

 .رفت الیک الیک آبروشون .خب داره حق -

 .کرده فرار اولیش خواستگار همون با میگن-

 که اون به بابا دانشگاهه؟ استاد گفی   یم که اون کدوم؟ -

 .داد رد جواب

ه .دیگه البد -  مادرشو پدر آبروی فکر رس بر خاک یدخپ 

 .نکرد

  عروسشه؟ این -

 وق چشمان دیدن با چرخندیم که رسشان پشت به دو هر

 .گزندیم لب دیبا یگرفته خون و زده

نان کردن جمع مشغول تند تند .شده نوبتش زن دو از ییک

 .شودیم داغ های

 .شودیم ترنزدیک دیبا
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  و کار شماها -
 
  تو ندارین زندیک

 
؟یم رسک بقیه زندیک  کشی  

؟یم کار چ   مردم که چه شما به  کی  

 دهانش کردن باز با گرفته، دندان به ار  چادرش دویم زن

 .شودیم رها چادر

؟ چته !وا- ی که ما خوره؟بریم بهت چرا دخپ   .نگفتیم چپ  

بقیه توجه .بردیم باال را صدایش بخواهد اینکه بدون دیبا

ی ی  .شودیم هاآن پرت هامشپ 

 گوشت خوردن .شستی   یم مردمو دخپ   گناه داشتی   -

 نه من شوهر خواهر راحته؟ استونو  خییل تونمرده برادر

 دیگه شهر یه رفته .دیگه چپ    نه کرده فرار خواستگارش با

  داره
 
 رستون .خدا رو تو کنید فضویل کم .کنهیم شو زندیک

 چه؟ شماها به .باشه خودتون کار به

 شاگرد به رو بدهد زن به زدن حرف یاجازه اینکه بدون

 :زندیم داد نانوا

 س؟تازه ونن هایبسته اون آقا-

 :گویدیم پوش سپید پرس

 .ظهره مال-
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .بسته دو بده-

 بسته .دهدیم پرس دست را هااسکناس و زندیم تنه زن به

دیم را نان های  .شودیم دور رسعت به و گپ 

 !فضول زنیکه .خدا به بیکارن -

 

 هوای و کشدیم عمیق نفس چند گذاردیم که کوچه در پا

 گویدیم غلیظ جهنم   به یک .فرستدیم هایشریه به را بهار

 .رودیم ساختمان سمت و

 را در زری زندیم که را ت  ت   مامان یخانه واحد زنگ

 .کندیم برایش

؟ .زری مامان سالم -  اینجایی  

دیم او از را نان های بسته زری  .گپ 

 .تو بیا نکنه درد دستت .سالم -

 وبیال کردن پاک مشغول و نشسته مبل روی ت  ت  مامان

 .است سپ   

 .قوت خدا .ت  ت  مامان سالم -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 کو؟ عرفان پس .سالمت جونت .ننه سالم -

 سمت و کندیم آویزان لباش چوب روی را چادرش دیبا

 .رودیم روشوت  

 .میاد دیر گفت-

لوبیا مشغول زجرآور سکوت   در سه هر و ریزدیم چای زری

 .شوندیم سپ    های

 خاطرات مهد توی هایبچه از و زندیم حرف مدام دیبا

 یخ   کوه دو مثل ت  ت  مامان و زری اما کند؛یم تعریف بامزه

 هایحرف به و خندندنیم .شوندنیم آب شمال قطب

 کند عوض را هوایشان و حال دارد سیع که بیچاره دیبای

 .دهند یم کوتاه هایجواب

اض عاقبت   .کندیم اعپ 

 بخواین یه اگر تا؟ دو شما کنیدیم اینجوری چرا .بابا ای -

ما میشم پا بکشی    آه  .مپ 

 پرت را چاقو ت  ت  مامان .کندیم رد فوت   با را بغضش زری

 .سبد توی کندیم

  .میفتم سلت   یاد بینمیم رو تو -
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؟ت  مامان اینجا نیام دیگه خواینیم -  ت 

 .نبود این منظورم بابا ای -

 :گویدیم زری
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 دیبا؟ نزد زنگ دیگه مبچه -

 .نه -

 :گویدیم ت  ت  مامان

 کجاس؟ نگفت -

 بابا راست   .خونه آوردیمشیم رفتیمیم که بود گفته اگه -

  کنه؟یم کار چ   یارس
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 قصد موذیانه که هایشاشک و زندیم پوزخندی زری

 .زندیم پس را دارند ریخی   

 اهمیت   چه اشبر  وگرنه کنهیم اذیتش مردم حرف فقط -

 اون با .اومده روزش به چه و کجاس تنها و تک مبچه داره

مو کاراش  .نیست خیالشم عی    .داد فراری دخپ 

 .دهدیم ماساژ را دردناکش زانوی ت  ت  مامان

 درست رو یارس که منه تقصپ   شهمه .منه تقصپ   -

 .نکردم تربیت

 :گویدیم دیبا

ات   یه -
 تربیت با .ت  ت   مامان ژنتیکیه .ارثیه .ذاتیه چپ  

 .نمیشه درست

 اینکه هوای به دادیمنیم رو بهش اگر .میشه درست نه -

 بعدشم .ننه شدنیم گسیخته افسار اینقدر اولمونه، بچه

 اینقدر اخالقم من یا بود اینجوری بیامرزش خدا بابای

 تنده؟

 .زندیم لبخند دیبا

  .یارس بابا رفی    عموشون به شنیدم -
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  مردم این شهر حسودند 
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 زری اصال .اینقدر دیگه نه ویل .بود تند قشاخال اونم -

 چ   بهش یارس مگه رفت؟ سلت   که شد چ   بگو بهم دقیق

 گفت؟

 :دهدیم تکان رس زری

 پرس باید هم تو گفت .میاد بدم جماعت دخپ   از گفت-

 .شدی یم

 بچه؟ اون به زده حرفیه چه این آخه !هلل اال اله ال -

 :کشدیم آه زری

  کنمنیم حالل که خدا به .ت  ت   نماما کنمنیم حاللش-

  .کرد آواره رو مبچه که رو پرست

  .کندیم نچ   دیبا

 که روزااین .نخور غصه .جان مامان میشه درست -

   .گردهبریم روز یه سلت   مطمئنم .مونهنیم اینجوری

 خوامنیم اصال باشه، خوب حالش باشه، خوب جاش -

؟ که برگرده .برگرده  میشه؟ عوض یارس کت  یم فکر چ 

 که بهپ   همون .میشه قبل از بدتر سلت   اوضاع فقط نه،
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 این بود خداشون از انگار هم صادق یخانواده .برنگرده

 .بره بذاره بچه

 .ریخته هم به روحیش اوضاع خییل مهراج شنیدم-

  بخواد مادرش حرف به که کش -
 
 بهپ   همون کنه زندیک

 .برن کی    ولش که

 رو یارس بابا مردم حرف فهمیدین کجا از شما حاال -

 کنه؟یم اذیت

 نگفت؟ بهت عرفان دیشب مگه -

 شام نبود خوب حالش .اومد دیر عرفان دیشب رو؟ چ   -

ی .خوابید خورد  .نگفت من به چپ  

 بهمن آقا با یارس دیشب .کنه ناراحتت نخواسته البد -

   .شد دعواش

 چهارراه؟ رس سوپر همی    بهمن آقا -

  .آره -

؟ رس   -  چ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ت اگه بود گفته یارس به -  االن شدیم من عروس دخپ 

 بود زده هم یارس .رفتنیم آبروت اینجوری و نبود فراری

 .بود شکسته دماغشو بهمن صورت تو

 یک دونمنیم .رسیده رس پلیس ویل شدن جمع فورا مردم 

 ساعت تا .نکنه درد دستش ویل .پلیس به بود زده زنگ

ی تو شب ۱۱  و خواهش چقدر عرفان .بودیم کالنپ 

 یهزینه همون به فقط که کرد بهمن آقا پرس   تمنای

  .نکی    شکایت کی    اکتفا درمون و دوا و رفی    بیمارستان

 .نمیشه آدم مرد این

 ایتازه چپ    پدرشوهرش هایبازی بهادر بزن این دیبا برای

 خون به اینهمه دیدیم که بود اویل بار را زری اما .نبود

 از ت  ت  مامان جلوی ندارد هم ابات   هیچ .است تشنه یارس

 .کند شکایت شوهرش

  .کشدیم چروکش پر صورت روی دست ت  ت  مامان

 .باشه رفته باباش حرف خاطر به سلت   دارم شک اصال -

 بهش من میگه که هم مهراج .شده دیگه چپ    یه مطمئنم

ی   .خوبه نشه دیوونه مبچه طفلک .نگفتم چپ  
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 :گویدیم زری

 بدبخت   اینهمه کردنیم کارو اون عقد رس گیسو اگر -

 .نداشتیم

 :گویدیم دیبا

 و محرص   زد زنگ روز اون که زت   اون خوادیم دلم خییل -

 خودم دستای همی    با کنم پیداش بهم ریخت رو چ   همه

  .کنم شخفه

 :گویدیم دیبا جواب در زری

 همون از .یسوئهگ خود بازی   شهمه اینا .دخپ   ایساده -

 .بشه عروسش سلت   خواستنیم اولم

 :دهدیم تکان رس ت  ت   مامان

 آخر که درگاهت به کردم بدی کار چه دونمنیم خدایا -

  .اومد رسمون بال این عمری

  .رودیم اتاقش سمت سالنه سالنه و شودیم بلند جا از

 :گویدیم زری

  .رفت شد پا شد گیسو حرف تا دیبا؟ دیدی -
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  مردم این شهر حسودند 
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 .واال بگم چ   -

 بگو بهش زد زنگ بهت سلت   وقت هر نره، یادت دیبا -

 چون .بسوزه ابد تا بابات بذار .برنگرد بمون هست   هرجا

همه عمر آخر تا بیاد اینا گپ   عروس یه امیدوارم .حقشه

  بگو بهش .ندونسی    منو دخپ   قدر .بچزونه شونو
 
 توزندیک

 خدا به .کنه تر لب فقط خوادیم پول اگر بگو بهش .بکن

م میشم پا باشه الزم   .کنمیم مردمو کلفت   مپ 

  !مامان -

  .برگرده نیستم راض   که من .خدا به واال -

 بیاد خوشحال و خوشبخت .برگرده باید یعت   .گردهبریم -

 .خوشبخته هم هااین بدون بفهمونه دنیا همه به و
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 پایی    و رقصندیم هاشیشه روی نرمک نرم باران هایقطره

  .ریزندیم

 وقت   از اما .باران برای کردیم ذوق بود دیگری وقت هر

 .نیستند قشنگ برایش سیدت   هایباران این چپ    هیچ آمده

ون را دستش کف و کندیم باز را پنجره  .داردیم نگه بپ 

 شدیم دلتنگ وقت هر و نبود ساعت اختالف این کاش

ین یا دیبا یهشمار   دل به حایل یک و گرفتیم را شپ 

 .دادیم تنگش

 و شب اینجا و بود روز اینجا بود شب نیمه که آنجا اما

 صبح اینجا که بزند زنگ شد یم وقت   تنها .روز آنجا باز

 .عرص آنجا و بود

 یحوصله هیچ .بنددیم را پنجره و کشدیم پوف  

 در پزشک یزیتو  حق کاف   حد به .ندارد را رسماخوردن

  باشد مواظب باید تواندیم تا که است گران شهر این

  که بماند .نرسد پزشک به کارش
 
ت   گذاردنیم حاملیک

 .کند احتیایط
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  مردم این شهر حسودند 
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 قلبش به خشم افتدیم که آزمایش جواب و پزشک یاد

 روی گچ شدن کشیده صدای مثل درست .کشدیم چنگ

  .مدرسه سیاه تخته

 

ون از وینرس   و مانیسا هایخنده صدای  اتاق از بپ 

ون اتاق از را پایش شودنیم رویش او و آیدیم خوابش  بپ 

 .بگذارد

وین رفتارهای یم نگاه او به جوری .است غریب برایش رس 

 .است پاک چشمش نه است هپ    گفت شودیم نه که کند

 .کندنیم درک او که هایشنگاه دارد خاض مفهوم یه

  .است ناخوشایند است چه هر اما

عجیب نامحرم مرد   آغوش در دخپ   یک شدن   ولو او برای 

 .است تابستان ظهر وسط هاستاره زدن چشمک از تر

ممکن همانطور و بعید همانقدر  .غپ 

 این ایران در حت   دنیا، جای هر در هاخییل برای شاید

 که مسلکش و پدر آن با او برای اما باشد؛ عادی مسئله
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ه گناه هغریب مرد یک با عادی زدن حرف یم محسوب کبپ 

 .است چپ    ترینعادی غپ   شد،

 خیابان توی کردنیم جرات هم یارس غیاب در حت   که او

 .زدندیم حرف وقت   حت   .بدوزد مردان به چشم دانشگاه یا

 .بود دنیا مرد ترین پاک مقابلش مرد اگر حت  

 

 خواهدنیم دلش .شده خسته اتاق توی شدن حبس از

ون برود  آن مانیسا و است هفت ساعت .دو نآ کنار بپ 

 تا کند تحمل ساعت دو ییک باید .دارد شیفت شب

وین وین از .برود رس   خاطر به اما آیدنیم خوشش هیچ رس 

 .داشته نگه دلش در را احساسش مانیسا

وین از هم مهبد  خب اما نگفته او به .آیدنیم خوشش رس 

 .است تنفر این گواه رفتارهایش

 

 فکر و آزمایش جواب برای وردهخ حرص تمام روز دو

  چرا؟ که کرده فکر و کرده
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین با را موضوع خواهدیم شدت به دلش حاال  درمیان شپ 

  .بگذارد

  .است زود هنوز .نه دیبا با اما

 نگاه کرده تنظیم ایران ساعت به را آن مهبد که ساعت   به

ین کاش کندیم فکر و است شب نیمه دوی .کندیم  شپ 

 .نباشد خواب

دیم را اششماره و زندیم دریا به لد  صدای بوق دو با .گپ 

ین گفی    جانم الو  .کندیم ذوق آیدیم که شپ 

ین؟ بیداری !جون آخ-  شپ 

 را هندزفری نازسلت   و شودیم برقرار فورا تصویری تماس

 .زندیم هایشگوش توی

ینم، سالم -  .عسلم و قند شپ 

 .دیدی منو کردی ذوقم چه .سلت   سالم -

  .زیاد خییل .خییل -
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؟ کار نزدی زنگ روزه دو -  .ندادی که منو جواب داشت 

 من .بهم زت  یم زنگ خودت گفت زدم زنگ مانیسا به

  .بودم آزمایش جواب منتظر

 .خونه که نذار دلم رو دست -

  شده؟ چ   چرا؟ .وای ای -

 .داره مشکل بچه گفی    .اومد آزمایش جواب -

  .ست  دونیم خودتم اینکه .خب -

ین نه -  خوب دارو با گفی    .نداره زیادی مشکل بچه .شپ 

 .میشه

ین  خوشحایل از دهانش روی دست   و خفه صدات   با شپ 

 .خنددیم

؟ راست .سلت   وای -
 

 مییک

ین آره -  هر ما ویل شده دیر کم یه اینکه با گفی    .شپ 

 بخوری دارو بارداری آخر تا باید .کنیمیم باشه الزم کاری

 .بش   کچ مدام و
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 کن صپ   ...چرا چیه؟ تو درد پس .نمیشه باورم .خدا ای -

؟ چ   تو .ببینم  ...یعت   گفت 

 دادم ایران تو که آزمایش اون یعت   افتاد؟ دوزاریت تازه -

  .بوده اشتباه

؟ اشتبایه چجور یعت   .بوده اشتباه -  سلت 

 از که آزمایش جواب دو هر مشخصات گفت دکپ   ببی    -

  .نداره همخوت   تو جنی    با اصال آوردم ایران

 ...یعت   -

 یه نفر یه یعت   .نشونده سیاه خاک به منو ییک اینکه یعت  -

 .کرده مهراج و منو حق در بدی کار

 اصال شاید بکنه؟ کاری همچی    میاد خری کدوم آخه -

  .بوده آزمایشگاه اشتباه

 اتفاق هم دوم بار برای وقت   اما ...شاید اول آزمایش تو -

 جوابا وقت   دکپ   .سکاسهنیم زیر ایکاسه یه یعت   بیفته

 که نیسی    جوری اینا اصال گفت کرد مقایسه باهم رو

 دارن فرق باهم جوری یه گفت .توئه جنی    به متعلق بگیم

 .مختلفه جنی    تا دو مال انگار
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  مردم این شهر حسودند 
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  .سلت   کرد هنگ مخم وای !خدا یا-

وع نازسلت   یم ار  تالشش تمام و ریخی    اشک به کندیم رس 

ون صدایش کند  .نرود بپ 

ین شدم روانیا عی    روزه دو-  پرسمیم خودم از یه .شپ 

 دشمت   کش با که من چرا؟ کرده؟ اینکارو یک آخه

 .نداشتم
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ین   با .کندیم فوت را نفسش تند تند و عصت   شپ 
 

 کالفیک

 .هایششانه روی کندیم پخش را وارششلخته موهای

 .گویدنیم هیچ و زندیم زل نازسلت   به ثانیه چند

 .صورتش روی کشدیم دست بعد
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 چرا نزدی؟ زنگ من به چرا !سلت   وای .نمیشه باورم -

 دیوانه؟ خوردن حرص به نشست   تنهات  

 فقط و تخت یگوشه یه بودم افتاده .بود بد خییل حالم -

 کی    روممآ خواسی    مهبد و مانیسا چ   هر .زدمیم زار

 نتونستم دیگه .کندم دل تخت از ظهر امروز تازه .نشد

 .بودی بیدار که شد خوب .زدم زنگ بهت و کنم صپ  

 

 

 ساعت اینجا داری کار چ   تو .من بگردم دورت آخه -

 باشم خوابم .بزن زنگ بود گپ   کارت وقت هر چنده؟

؟ باشه .میشم بیدار   سلت 

 .باشه -

 بچه اینکه  .جون دیوونه وای .کن پاک اشکاتو حاال -

یم جشن باید سالمه  یقضیه این واسه .براش بگپ 

داری  .کنمیم فکری یه براش فرصت رس هم کالهپ 
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 فقط .میده رو تاوانش کرده اینکارو که اوت   باش مطمی   

 مطمئت   نبوده؟ آزمایشگاه اشتباه مطمئت   .پرسمیم باز

 نبوده؟ سهوی و بوده عمدی

 میگم دروغ من کت  یم فکر اگر گفت دکپ   .مطمئنم آره -

 چ   ببی    بده نشون  دیگه جای بپ   رو آزمایش تا سه هر

 شونهمه .مختلف آزمایشگاه تا سه برد هم مانیسا .میگم

 سونو و منه یبچه برای آخری آزمایش این فقط گفتم

  .میگه همینو دقیقا هم

 داشته سودی چه آخه .عجیبه خییل .شد بد حالم وای -

 کرده؟ اینکارو که وت  ا واسه

ین؟ -  شپ 

 جونم؟-

 اونقدر عدد گفت دکپ   .بشه خوب بچه این کن دعا -

 بگیم قطیع تونیمنیم کت   زایمان وقت   تا ویل .نیست باال

 .گذرهیم خپ   به چ   همه

س خودت به فقط تو .براش کنمیم نذر .نباش نگران-  اسپ 

 خوری؟یم غصه تو ُمردم من مگه .نده
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 برم باید دیگه ماه یه .بره پیش خوب مصاحبهم کن دعا -

  .ایران برگردم باید بشم رد اگر .مصاحبه واسه

 اونجا باید هست جور هر فعال .بیای نباید .نه نه، -

 الزم پول .بکنه رو تالشش تمام بگو وکیلت به .بموت  

  بفرستم؟ نداری

 .ذاشتنیم مهبد البته .کردم خرج حاال تا داشتم چ   هر -

 .بشم مدیون خواستمنیم ویل

 بگو و بگپ   مهبد از حساب شماره یه .فرستمیم برات -

  .بفرستم دالر برات چجوری

ین آخه -  ...شپ 

 رس رفت   وقت هر .میدم قرض بهت .نداریم ماخه آخه-

 .بده پس بهم کار

یل چه من نبودی اگه آخ .برم مهربونت دل اون قربون -  گ 

 گرفتم؟یم رسم به

 و امپ   و تو جز به من .سلت   مت   ندار ودار  همه تو -

 سیایه فقط عموم و عمه این .ندارم هیچکسو آیجان

 .مزاحم و لشکرن
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 نکردی؟ پیداش شد؟ چ   داییت -

  .رفته داده استعفا گفی    .کارش محل به زدم زنگ -

ین کن پیداش .بگرد بازم -  .شپ 

  .باش آروم .نخور حرص نکن گریه فقط تو .گردمیم -

ین چپ    یه برو احت و بخور شپ   بهت دوباره فردا .کن اسپ 

 .بوده چ   به چ   دقیقا کنیم فکر بشینیم باید .زنمیم زنگ

 
َ
ِ 

 این به .کرده اینکارو که اوت   کنمیم پیدا میفتم راه فردا از

 !روات   .دستش کف ذارمیم حقشو کنمیم پیداش قبله

 !عوض  

ین هست   که ممنون -  .تبوسمیم  .بخواب برو .شپ 

 .بای .خوشگلت یکله اون به ماچ-

  .بای -
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 و ایران سمت رودیم فکرش و کندیم پاک را هایشاشک

 این برای اینشانه ببیند کند فکر خوب باید .روزها آن

 .نه یا کندیم پیدا بزرگ یدسیسه

 

  حسودند_شهر_این_مردم#

 130_قسمت#

 

 

 

 هم نوزه مهراج اما گذرد؛یم نازسلت   رفی    از مایه یک

 و مرهم هیچ با که شویک .است شوک در اول روز مثل

 .شودنیم زدوده قلبش و ذهن از حرف   هیچ با و دلداری

 
 

  سوال سو، یک از فراق درد و دلتنیک
 
 به دارد را او که بزریک

 .نگذاشته برایش رمق   دیگر سوی از کشاندیم جنون مرز

 چه با ها،این تمام از بدتر رفت؟ که شد چه رفت؟ چرا

 مزاحم مگش چون "خیانت" منفور یکلمه رفت؟ کش

 .کندیم وز وز مغزش توی
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 بها مالیخولیات   افکار این به کندیم سیع بار هر سخت   به

  سیم افکار این اما .ندهد
 

 آن روی  و شودیم درشت سنیک

تش رگ   .کندیم ورم و کوبدیم غپ 

های تمام از تایپ صدای  و است بلند اتاق در موجود مپ  

 .کشدیم خط اشنداشته اعصاب روی

 
 
 چند هر گرددیم آرامش یک دنبال و شده سیگاری هاتازیک

 .کاذبش نوع از

نقره فندک و سیگار مپ  ش کشوی از و شودیم بلند جا از

 و چپاندیم شلوارش جیب توی را ستاره و ماه طرح با ای

ون اتاق از  باز شودیم روزی دو را پایش گچ .رودیم بپ 

 پایش توی پالتی    داندیم و لنگدیم هنوز پایش اما اندکرده

 .کرد خواهد تنش مهمان سال چندین تا را درد

 برایش و ماندیم پوستش روی ابد تا هم هابخیه و زخم رد

 .کرد خواهد تدایع را سیاه روزهای این

کت بام   پشت به و شودیم آسانسور سوار  .رودیم رس 

  .شودیم باز پشتک خر در درست آسانسور در آخرین

 .گذاردیم بام پشت در پا روشن و دراز راهروت   از
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 که درخشدیم بعدازظهر خورشید   زیر چنان اینقره ایزوگام

 .زندیم را چشمانش

 دودی با سنگی    نوع از سیگار یک و ایستدیم بام یلبه

 .کندیم روشن غلیظ

دیم را شجاع یشماره زندیم که پک دو  .گپ 

 مهراج؟ نمجا-

 ساعته؟ دو رفت   گوری کدوم -

 .امانسات   منابع تو -

ه چه بازم؟ - ی گنچ   اونجا؟ خپ   کردی؟ قایم داری چپ  

 .آیدیم شجاع رفی    راه صدای

؟ .آره - ؟ کجات  وت   .میاد ماشی    صدای بپ 

 .باال بیا .بوم پشت -

 .بام روی رساندیم را خودش شجاع کشدنیم طویل

 .دهدیم تکان رس مهراج انگشتان بی    سیگار دیدن با

 جمعت جوب تو از آخرش ترسمیم مهراج؟ نش   معتاد -

 .کنم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ه مهراج کت روی به رو که بزرگراه به خپ  یم تلچ   است رس 

 .کند

 .لجنه و جوب تو زندگیم حاالم  همی   -

 .تو نیست   کن ول .بابا ای -

 .کنهنیم ول منو اون -

 و کشیدن یگارس فرت فرت و کردن زنجموره جای به -

  .بگرد دنبالش برو گرفی    عزا صبح تا شب

  .بگردم رو کجا دونستمیم کاش -

عموت   .باشه شده خارج تهران از نکنم فکر ببی    -
 که دخپ 

 فقط .بود نفس به اعتماد کم و خجالت   خییل دیدم من

 .رفته کجا پول بدون موندم

 از  من .نداشت رو کش اصال .من رس تو بخوره پول -

 نیومده وقته خییل گفی    .پرسیدم هاشکالش هم تمام

 هیچکس با .نبود خوب حالش هم هاآخری اون .دانشگاه

 بود تنها اینهمه سلت   چرا که سوزمیم این از .زدنیم حرف

 .نداشت صمییم دوست یه که
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 تو .نداره ایفایده هیچ خوردنت غصه .پرس بگم چ   -

عموت کت   مریض خودتو  ؟گردهبریم دخپ 

 عمر یه که مردی درد .شجاع فهیمنیم منو درد تو -

ت   و نامهربون شده حاال که بوده مهربون دخپ   یه عاشق

ه اول روزای عی    بغضم .شجاع سوزمیم .رفته خپ    .پایپ  

 داغ   و تابستونه کوران قلبم .رسده و زمستونیه شبام

  .مونهیم تازه دلم رو همیشه رفتنش

 کدوم از دونمنیم و شده له اشپ زیر دلم و اینجا خودم

  .کنم پیدا رو بدبختم دل   خیابون

ای حرست تو و دارم درد چقدر من و   که امساده چپ  

 .بودم نکرده تجربه باهاش هنوز

 نرفته سفر باهم هنوز .بودم نکرده نگاش سپ   دل یه هنوز

 بودیم نکرده کیف شمال هایجاده تو و بودیم

 هنوز .بزنیم قدم بارون زیر بودم نگرفته دستاشو هنوز .

 چقدر که بودم نگفته بهش بچسبه دلم به که اونجوری

 زهر واسمون رو دنیا .شجاع نذاشی    آخ .دارم دوستش
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ا کردن  روزگار این آخ ...دنیا ...عموم ...مامانم .بزرگپ 

 .برگرده کاش .شجاع برگرده کاش ...لعنت  

 

 به دود با را بغضش مهراج و کندیم فوت را نفسش شجاع

 .فرستدیم نوایشت   هایریه قعر

ییم ،دیوانه نکش سیگار اینقدر -  .مپ 

   .کشمیم نفس نبی    .شجاع ُمردم االنم -
 
 سلت   بدون زندیک

  .مردنه عی   
 
 .شجاع خوامنیم .خوامنیم رو اون بدون زندیک

 .افتدیم جانش به ترس حرف این با شجاع

 خودش رس بالت   و بکند بدی هایفکر مهراج نکند

کت نگهبان به باشد یادش کندیم فکر بیاورد؟  بسپارد رس 

 عشق اسپ   و وامانده مرد این از .کند قفل را بام پشت در

 .بدهد او و خودش دست کار نیست بعید نافرجامش،

 .بدهد مهراج به را حواسش دانگ شش باید
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یم مپ    پشت و ریزدیم چای و کندیم خشک را صورتش

 شب خود تا تواندیم که است گرسنه قدر آن .شیندن

 .بخورد بشود متوقف اینکه بدون

 شده ماهه شش کودکش .نشیندیم شکمش روی دستش

 همیشه مانیسا .است کوچک هم هنوز شکمش و

 :کندیم دعوایش

 رشد بذار بخور بیاری؟ دنیا به گربه بچه خواییم مگه"

م زگا لپاشو .خوامیم تپل ت  ت   من .کنه   .سلت   بگپ 

 :گویدیم شوچ   با خواهرش از حمایت در مهبد هم گایه

  .بدیم قلش بیار تپیل ییک .میگه راست -

یم لبانش به لبخند برادر و خواهر هایحرف یادآوری

 .نشاند

 .کن صپ   !بچه تهگشنه چقدر -
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 گذارد،یم دهانش توی که را پنپ   و نان یلقمه اولی   

 سوی آن شارژ توی که هشهمرا تلفن دلینگ صدای

 .شودیم بلند است نشیمن

خانه مپ    از کندن دل حس  .ندارد را صبحانه و آشپ  

 به لیوان و ریزدیم هم را چای لیوان دومی    بعد دقیقه پنج

خانه از دست ون آشپ    شودیم باز در ناگهان اما .رودیم بپ 

وین و   .بیندیم شدن داخل حال در را رس 

ه منگ هایآدم چون نازسلت   نیم تکان ایستاده او به خپ 

وین تا  .خورد  سمت و کشدیم هیت   دهدیم سالم رس 

 .ریزدیم زمی    روی را چای از نییم و کندیم پرواز اتاقش

 خودش وضع و رس به آینه توی .بنددیم محکم را در

 .گویدیم آچ   و اندازدیم نگایه

ت یک  صمشخ کامال اشترقوه که شل ییقه با تیرس 

 که ژولیده موهای و پوشیده گشاد گله شلواری و است

 .نزده شانه حت   و ریخته دورش

 اومد؟ چجوری اومده؟ االن چرا این .دید منو !خدا وای -

 مگه؟ داره کلید
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 روی دست .ترساندیم را او اتاق در به ایتقه صدای

 :شنودیم و گذاردیم قلبش

؟ میس کردی؟ فرار چرا ؟سلت   -  سلت 

 :کندیم خما

خاله انگار "   ".شمدخپ 

؟نیم باز درو چرا -   کت 

 :گویدیم بلند

 برید نندازید رو رستون همینجوری ندادن یاد شما به -

؟  جات 

 .دونست  یم کردم فکر من -

 نزدی؟ در چرا دارم؟ غیب علم کجا؟ از -

 هست؟ چ   غیب علم -

  .کندیم بسته و باز را هایشپلک خشم با نازسلت  

 امرتون؟ -
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 .فهممنیم !امرتون؟ -

 :زندیم غر لب زیر

 "!خنگ .نیست بلد فارش که اینم !بابا ای "

 چیه؟ کارتون -

  .دارم عجله من .کوچولو خانوم ببی     -

 و اندازدیم رسش روی شایل عجله با کالفه نازسلت  

 .کندیم پنهان شال زیر خوب را موهایش

 

وین کندیم که باز را در  نگه در درگاه باالی را دستش رس 

 :زندیم ترس   ابرو دو بی    هات  اخم با داشته،

 .سلت   میس کارات از نمیارم در رس واقعا -

 کارام؟ کدوم -

 ناراحت منو باید اینجا میام وقت هر .کارهات همی    -

 .کرد

 ناراحت رو تو باید چرا من هم بعد .کت   ناراحت نه، کرد -

 کنم؟
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؟یم رفرا تو میام من تا چرا -  این اومدی وقت   از کت 

 ...کرد کاری یه داره مدام .شد عوض مات   اخالق خونه،

، راحت تو ...میگن بهش چ   فارش تو دونمنیم  من باش 

 .اذیت تو بیام اینجا من یعت   ...نه .اذیت

 .کت  یم اشتباه داری -

 .رو حرفم نگفتم هنوز -

 .نیستم که خنگ .فهمیدم خودم -

؟ میس ترشیم من از -  سلت 

 چیه؟ منظورت -

  .بری کاش .رفتارات از نمیاد خوشم -

 گفته رویش توی کنده پوست و رک .رودیم وا نازسلت  

 .است اضاف   اینجا بود

 هاوقت اینجور همیشه مثل .بدهد را جوابش تواندنیم 

 حمام دوش زیر فردایش مثال یا بعد هاساعت و آوردیم کم

 .هابودم گفته را این کاش ای آیدیم یادش

وین  .کندیم نگاهش بر و بر رس 
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 خوامنیم این از بیشپ   .برم بده رو مات   هایکفش بیا -

 .موند کنارت

خانه سمت رودیم و کشدیم را راهش بعد  دست .آشپ  

 .کندیم نگاه صبحانه مپ    به هایشجیب توی

ون اتاق از دنبالش به نازسلت    .رودیم بپ 

وین هایلب یرو  رنگ پر پوزخندی   .بیندیم رس 

 کفشا؟ کدوم-

 :دهدیم پاسخ کند نگاهش آنکه بدون

 نداشت؟ تلفن نکنه .داده مسیج بهت گفت -

  برایش صبحانه موقع که پیایم .رودیم تلفنش سمت

 .بود مانیسا طرف از رسیده

 .زنهیم رو پام کفشام .بخپ   صبحت .قشنگم سلت   سالم"

 داره دیگه دقیقه چند تا وینرس   .داریم مریض خییل امروزم

 چرم که کفش اون ها،کفش کمد از لطفا .خونه میاد

 مرش .رسهیم زود .بیاره برام بده نداره پاشنه و سیاهه

 "هات  
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یم مانیسا اتاق سمت و کندیم فوت را نفسش حرص با

 .رود

ی پرس این .کرد تنبیل که بود خودش تقصپ    تقصپ 

 از آنقدر اما .است پشیمان خودش رفتار از .نداشت

وین  او با بد داشته حق کندیم فکر که آیدیم بدش رس 

 .بزند حرف

یم تمپ    را هاآن دستمایل با .کندیم پیدا کمد از را هاکفش

 .دهدیم جای کاغذی ایکیسه در و کند

 :گویدیم درونش صدای

 چرا؟ دقیقا نه، .نمیاد خوشت پرسه این از چرا "

 " میشه؟ مگه ؟الیک جوریهمی    بیخودی؟

 کندیم نچ   .کندنیم پیدا برایش جوات   اما کندیم فکر کیم

  .دهدیم تکان تند تند را رسش و

 "!اه .هم تو شو کتسا"

؟ من با-  هست 

وین  .زده زل او به و ایستاده اتاق جلوی رس 
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دیم سمتش به را کیسه  .گپ 

  .بودم خودم با نه، .بفرمایید -

؟یم حرف باخودت -  زت 

 داره؟ اشکایل .آره -

وین دیم را کیسه رس   لبانش روی تمسخر پر لبخندی و گپ 

 .نشیندیم

 

  

 132_قسمت#

 

 

 

 .دنبالش به هم نازسلت   .خروچ   در سمت رودیم

 تو وقت هر که من مزاحمم؟ اینجا من کت  یم فکر چرا -

م میای  .باشید راحت باهم اتاقم تو مپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 یعت   کار این .نمیاد خوشم ازت گفتم همی    خاطر به -

 ...annoying ... میگن بهش چ   ..من

 .نیست   مزاحم تو -

؟یم فرار چرا پس -  کت 

 پرس این که است مطمی    .اندازدیم پایی    را رسش نازسلت  

ی م و نامحرم و محرم از چپ    خب .داندنیم حیا و رس 

ی   .نیست ایران که اینجا .ندارد هم تقصپ 
 

 این که فرهنیک

 یاندازه به فرقش او فرهنگ با شده بزرگ آن در پرس

  .است سیدت   تا تهران یفاصله

وین دهدنیم که را جوابش  :گویدیم رس 

 مات   .مزاحم یه .سلت   میس میدی نشون بدی آدم   منو -

 اتاقش تو بریم باهم تونیمنیم .کنم بغلش خوب ذارهنیم

  .هست اتاق تو تنها تو پیش   فکرش .باشیم تنها

 را نازسلت   اما نیست، روان فارش   که این با زدنش حرف

 او به که گرددیم بهانه دنبال پرس این که کندیم قانع

 .نیست بیش مزاحیم خانه این در بقبوالند
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

وین خانه سمت را چشمانش هایمردمک رس  یم آشپ  

 .چرخاند

، و تو کنه کار سخت مات   -  کار، بدون ،free بیت 

food... hospital... 

 مجات   و مفت و است بخواب و بخور همان رشمنظو 

 
 
  .است کردن زندیک

یم دهانش روی دست .آوردنیم طاقت دیگر نازسلت  

 تخت بی    کند،یم قفل را در .دودیم اتاقش سمت و گذارد

 شنیدن با و نشیندیم زمی    روی دیواری کمد و خواب

 .ترکدیم بغضش شودیم بسته که خانه در صدای

 .دیگر است خور مفت .گویدنیم دروغ وینرس   کندیم فکر

 کنندیم خرج پول برایش مانیسا و مهبد زحمت   هیچ بدون

 صبحانه هایظرف شسی    کندیم او که کاری تمام و

 کثیفشان هایلباس کرد، تمپ    را خانه که اویل بار .است

ی را خانه شست، را  کاریخرده تا دو ییک و کرد گردگپ 

 .شدند ناراحت هبدم و مانیسا داد، انجام
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 کارهای او نیستند راض   که کردند دعوایش مهربات   با

 .بکند را خانه

 کارهای به تا فرستادیم را جوان زت   مهبد بار یک ایهفته

 .برسد خانه

 .نکردند قبول رودیم رس اشحوصله گفت هاآن به چه هر

 .گذردیم هایشکنم کنم چه و ریخی    اشک به ساعت یک

 سمت کندیم گز وگز رفته خواب که اهات  پ با عاقبت

 .رودیم روشوت  

دیم تصمیم و شویدیم را صورتش  .روی پیاده برود گپ 

  .آفتات   و است خوب هوا امروز

 در زدن قدم برای دادیم جان بود خوب اشروچ حال اگر

 .بر و دور آن هایخیابان

 و آب اما است زمستان .بیاید باران بعد یهفته است قرار

 قهر برف با زمستان طول در آسمانش و شهر این هوای

  .است
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم تن به ژاکت یک .بپوشد پالتو که نیست رسد آنقدرها

 هفته هر که پویل کیف و همراهش تلفن با و کشد

 دالر هایاسکناس با سخاوتمندانه مانیسا و مهبد توسط

ون خانه از شودیم پر  .زندیم بپ 

 

 یک در .دارد وجود بزرگ اهفروشگ یک خیابان انتهای در

 زمی    یک و بزرگ یمدرسه دو ییک خیابان دیگر رس

 .دارد وجود شده کاری چمن فوتبال

 هر و رفته آنجا به دوبار ییک که هست هم کوچک پاریک

 .ندیده جا آن کش مادرهایشان و کودک دو ییک جز به بار

ت   خواهدیم .کندیم کج فروشگاه سمت را راهش باراین

وین هایحرف لخیا  برای خوشمزه غذای یک و بشود رس 

  .کند درست شام

هایقرمه هوس چقدر  آنجا اما .کرده را اشزری مامان سپ  

ی  خاموش برای دیگری فکر باید او و نیست قرمه سپ  

 .بکند هایشهوس آتش کردن
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی هایکانال همی    از ییک در تلویزیون توی  غذات   آشپ  

د خواهدیم را همان .گرفته یاد جدید   .بپ  

 پیچ سلفون هایمیوه قسمت به رسدیم که فروشگاه به

بریم هاقفسه ردیف از پیازچه بسته یک و رودیم شده

 نباشد بد کندیم فکر بنفش هایبادمجان دیدن با .دارد

زاقاسیم  به هم را سپ   .دارد دوست مهبد .کند درست مپ 

 یاندازه به هست حواسش .کندیم اضافه خریدش سبد

  .کند خرید پولش

زا پخی    برای دارد ذوق  دیگر جنس قلم چند .قاسیم مپ 

 .داردبریم غذا پخی    برای هم

 .ایستدیم صندوق پشت طویل صف سمت

 .هاخورایک یقفسه سمت به افتدیم چشمش منتظر

 .است ساله شش پنج ایپرسبچه با کلنجار حال در زت  

 کنار که دارد ندیبل و سیاه و خورده فر موهای پرسبچه

 گوشت   هایلب و درشت چشمان .خوردیم تاب گوشش

ه رنگ و   .دهدیم بودنش مهاجر از خپ   پوستش یسپ  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 به مدام مادرش و بزرگ شکالت   یبسته به داده گپ   پرسک

  .رسجایش بگذارد دهدیم تذکر او

 با پرسک و شودیم تمام زن آمدن کوتاه با کشمکش این

وزمندان ژست    .اندازدیم سبد توی را بسته هپپ 

 کنار درست و کشاندیم صندوق سمت را دست  چرخ زن

 .ایستندیم نازسلت  

  .هستند هم شبیه پرس و مادر

 را هایشلب و سلت   به زده زل درشتش هایتیله با پرسک

 :گویدیم عرت   به زن .مالدیم چرخ کنار به

 به رو بتل) !ُمهند القیادة عجله عیل شفتیک تلصق ال -

 (!ُمهند نمال چرخ

 بزند حدس تواندنیم زن عرت   یلهجه از .بودند عرب پس

 .هستند عرت   کشور کدام از

 آن ایرات   یک و زبانهم یک کاش .کشدیم صدات   آیه

 .دیدیم هاطرف

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 
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 خوشش او نمکی    صورت از نازسلت   و بود زیبا پرسک

 .آمده

دیم هندمُ  از نگاه زن صدای با  .گپ 

- madam go-ahead please!( جلو برید لطفا خانوم) 

 .رودیم جلو فورا

ی حس او به خطاب زن گفی    مادام از  صدای .کندیم پپ 

 :دهدیم جواب فورا او و شودیم بلند زن تلفن

م زود نه ...فروشگاه اومدم . سالم " ؟ .خونه مپ   ...چ 

 "...باشه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 فارش شنیدن از و چرخدیم عقب به ذوق با نازسلت  

 پیدا گنج گوت   شودیم خوشحال چنان زن زدن حرف

 .باشد کرده

 .نازسلت   رفتار از است متعجب و شده تمام تلفنش زن

 زدین؟ حرف فارش شما االن !نمیشه باورم خانوم وای -

 .زندیم لبخند زن

 .دیگه زدم حرف فارش آره ...آره -

؟ ایرات   شما  -  هستی  

  .نه من؟ -

 ...چجوری پس -

 و .ایرانیه دوستم چون .بزنم حرف فارش بلدم فقط من -

م یاد فارش شدم مجبور من  .بگپ 

 !خوب چقدر وای واقعا؟ -

 خوب؟ چقدر چرا-
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 را خریدهایش و دهدیم هل را اشدست   چرخ نازسلت  

 دهدیم دارصندوق به را هااسکناس و ریزدیم غلتک روی

 .ایستدیم کناری خریدش یکیسه یک با و

 راه کنارش نازسلت   شودیم تمام کتابش و حساب که زن

 .رودیم

یم دق خودم با زدن حرف فارش تنهات   از داشتم چون -

 .کردم

 .خنددیم زن

  تنها -
 
؟یم زندیک  کت 

 .کارن رس .نیسی    خونه شب تا صبح ویل .دوستام با نه-

 اینجا؟ به نزدیکه تونخونه

 .خیابون این خرآ تقریبا .بله -

یم هم پس .خوب چه وای -   .مسپ 

 .آوردم ماشی    .رسونمتیم پس -

ه یعت   .نبود این منظورم نه -  ماشی    دونستمنیم ...چپ  

 .دارید
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .it's okay .رسونمیم -

ف   ضلع در درست پارکینگ قسمت  نزدیک یمحوطه رس 

 .است فروشگاه

 .نمیدم زحمت -

 :خنددیم زن

 .هست   اصییل ایرات   که راست   -

 چطور؟ -

بقیه برعکس درست .هستند تعارف اهل خییل هاایرات   -

  .دنیا مردم ی

 :پرسدیم نازسلت   و شوندیم زن ماشی    سوار

سم میشه-  چیه؟ اسمتون بپ 

 تو؟ و  .حوا -

 .هستم نازَسلت   من-

  چیه؟ معنیش !زیبات   اسم چه-

  .ناز مریم   گل   .ممنون-
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .بزنند حرف زیاد گذاردیمن هایششیطنت با مهند

 باز اینکه از حرف   و رساندیم خانه در جلوی تا را او حوا

  .زندنیم ببینند را یکدیگر دوباره

 او از کندیم حکم ادب اما .شودنیم رویش هم نازسلت  

 .بیاید دوستانش یخانه به دارد دوست هرگاه بخواهد

 .شودیم دور کوتاه تشکری با و کندیم قبول حوا

 را حوا کاش کندیم آرزو و کشدیم بلندی نفس نازسلت  

  .ببیند باز

 .بود گرفته او از تلفت   شماره کاش کرد فکر

 .ببیند را او زودی به کندیم دعا و اندازدیم باال شانه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی دیدن با لبخندش دیم عمق چیده که مپ   ی .گپ   به چپ  

 .نمانده مانیسا و مهبد آمدن

کالفه جنینش گاهت   و گاه لگدهای و کمردرد و شده خسته

 .کرده اش

 آرزویش منتهای دو آن لبان روی رضایت لبخند دیدن اما

  این وبه است
 

  .ارزدیم خستیک

 درست که است مدیون برادر و خواهر این به آنقدر

ین غذا کردن  انجام دو آن برای تواندیم که ستکاری کمپ 

 .بدهد

دیم دوش  عطر .پوشدیم مرتب و تمپ    لباس و گپ 

یم پشیمان آخر یلحظه اما بزند خواهدیم را محبوبش

وین آن کاف   حد به امروز .شود  خط را اعصابش احمق رس 

  دیگر .کرده خظ
 

 هایخوردن حرص و مهراج برای دلتنیک

 .خواهدنیم را مهراج با خاطراتش قپ   نبش و بعدش

 .امشب برای حداقل

 ستهات  وقت برای اشرفته دست از عشق به کردن فکر

 .گرفته دلش که
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 نشیندیم لبانش روی زیبا لبخندی طرح خانه در صدای با

ون اتاق از و  .رودیم بپ 

 اومدین؟ باالخره -

 .دهدیم لبخند بدون اما روت  خوش با را جوابش مهبد

 بود؟ شده تنگ برام دلت چیه؟ .سلت   سالم -

 .زندیم چشمیک نازسلت  

 .نباش   خسته .سالم -

 .مرش -

  .دارد لب به خنده که شودیم وارد مانیسا رسش پشت

ی که کندیم باز را دهانش وین دیدن با اما بگوید چپ    رس 

  .خوردیم را اشخنده او کنار

 .دهدیم سالم رفته وا نازسلت   به مانیسا

 !میاد بوت   چه به به .جونم سلت   سالم -

 .دهدیم پاسخ را سالمش

  .کردم درست شام -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .رودیم مپ    سمت مهبد

  .کرده چه ببی    .ایول -

وین  .زند یم او به پوزخندی رس 

 مزاحم پرس این ستفکری و گذاردنیم محلش نازسلت  

 .کندیم غلظ چه اینجا

 .کشاندیم مپ    سمت را او مهبد صدای

زاقاسیم وای -   .مپ 

 .بوسدیم را اشگونه مانیسا

 من نکش؟ زحمت نگفتم مگه .هات   نکنه درد دستت -

ی یه خودم  .برم قربونت کردمیم درست چپ  

وین به نامحسوس نگایه نازسلت    .اندازدیم رس 

 .که نکردم کاری .زحمت   چه بابا نه -

وین   و نشیندیم مپ    پشت رس 
 

یم خوردن مشغول همیک

 .شوند
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 اما .کنندیم تعریف پختش دست از مدام مانیسا و مهبد

وین  الم  هاالل و کر عی    و زندیم ناخنک ذاغ به فقط رس 

  .نیست که زهر .دیگر است شام .زندنیم حرف کام تا

 .خوردیم حرص مدام درونش صدای

 اومده شده پا چ   واسه اصال .ببینا لندهورو مرتیکه"

 بدیده ندید خییل هم مات   این !اه اه نامزدشه؟ مگه اینجا؟

ی نفش عزت یه .سلت    این به رسما دشوخو  داره .بابا چپ  

ند  
َ
 ".نمیاد خوشم پرسه این از اصال .کنهیم غالب دماغ گ

وین شودیم تمام که شام  گوت   کندیم تشکر جوری رس 

  .باشد کرده مجبورش کش

 مانیسا .رودیم اتاقش سمت خورد یم زنگ که مهبد تلفن

صفحه به پاتیناژ یمسابقه محو و نخورده را شامش هنوز

ه تلویزیون ی  .شده خپ 

خانه به را هاظرف  ماشی    توی خواهدیم و بردیم آشپ  

 .بگذارد ظرفشوت  

وین زاقاسیم خایل ظرف با که بیندیم را رس   رسش پشت مپ 

 .ایستاده
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

وین که شود رد کنارش از خواهدیم و خوردیم جا  با رس 

 .کندیم میخ زمی    به را پاهایش اشجمله

  .بره باید مزاحم .وندم اینجا بذارم کارات این با نکن فکر -

 با اما .بدهد او به توهی    این خور در جوات   خواهدیم

وین اتاق، از مهبد خروج ون فورا رس   .رودیم بپ 

ی الل " :زندیم داد بلند ذهنش صدای  چه تو به .الیه بمپ 

 حسود .کن درست زدنتو حرف فارش اون برو تو اصال؟

 "!پالستییک

 

 که حاال کندیم فکر اما شاتاق توی برود خواهدیم باز

 .کند حبس اتاق توی را خودش نیست نیاز هست مهبد

 حرص و مانیسا به بچسباند را خودش کرده لج اصال

وین  .دربیاورد را رس 

 تلویزیون و نشینندیم هم دور و کندیم دم چای مهبد

 .کنندیم تماشا

وین  اششانه دور دست و نشسته مانیسا کنار رس 

یم انگشتانش دور را مانیسا موهای از هطر  چند .انداخته
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم اش شقیقه روی ایبوسه هم گایه از هر  و پیچاند

 .نشاند

 کامال .دارد نظر زیر خوب را مهبد است نشسته که جات  

ل را خودش دارد سخت   به مهبد است مشخص یم کنپ 

ی کند  هایشکشیدن پوف و هوف و هانگاه از .نگوید چپ  

  .ستات  عصب حسات   است معلوم

د؟یم سخت دارد مهبد چرا کندیم فکر نازسلت    چرا گپ 

 
 
 ایرات   فرهنگ از هم هنوز را او آزاد کشور این در زندیک

 نکرده؟ دور

 خدا به .همیی    ایرات   مردای همه" :گویدیم ذهنش صدای

ی یه باز برن هم مری    خ  خواهرشون واسه کی    یم پیدا چپ  

ت    اینجا اعصاب ت   مهراج   اون کن فکر وای .بشن غپ 

 ".بود کرده تیکه تیکه رفیقتو این دفعه شصت حاال تا بود،

دیم اشخنده  رگ آن و بود مهراج .گفتیم راست .گپ 

تش  اما .کردیم باد همیشه باخودی و بیخودی که غپ 

 با را کارها مهبد .داشت فرق مهراج با مهبد شخصیت

 چرا اما .آداب مبادی و بود مهربان .بردنیم پیش دعوا
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وین از اینهمه  خداحافظ  و سالم جز آمد؟یم بدش رس 

 .شدنیم بدل ردو مرد دو این بی    حرف   هیچ
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ون فکر از مهبد یدهنده هشدار و بلند صدای با یم بپ 

  .آید

 .بریز چات   پاشو من واسه مانیسا -

 .کندیم نگاه مهبد به تعجب با مانیسا

 .بریز خودت -

 .امتهخس من-

 .امخسته منم خب -
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ی چرا ایخسته اگه - ؟ نمپ   بخوات 

 مهبد؟ خوابه وقت چه االن؟ -

 .شودیم بلند جا از نازسلت  

 .مهبد ریزمیم من-

  .ریزهیم خودش مانیسا .بشی    تو -

وین و رودیم غره چشم مانیسا  دربیاور حرص رخوت   با رس 

 .کندیم دل مانیسا از

 .کوبدیم مپ    روی تقریبا و کندیم رپ را چای لیوان مانیسا

یم هامبل جلوی ای شیشه مپ    روی چای نصف تقریبا

 .ریزد

 :رودیم باال صدایش مهبد

 .ترمودبانه کم یه چته؟ -

 .کندیم تمپ    را مپ    و شودیم بلند جا از نازسلت  

  .کنمیم تمپ    من .مهبد نداره عیت   -

وین  یم نچ   مهبد لولند،یم هم بغل در باز که مانیسا و رس 

 .کند
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  مردم این شهر حسودند 
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 به و کندیم پرت ایگوشه به را کوسن .شودیم بلند جا از

 .کوبدیم هم به محکم را در و رودیم اتاقش

 .کندیم نگاه در به باز دهات   با واج و هاج مانیسا

  کرد؟ اینجوری چرا امشب؟ این چشه !وا -

وین ی و تند نگاه رس   حس ازنسلت   .کندیم نازسلت   به تپ  

وین کندیم ی او کندفکریم حتما رس   به صبح اتفاق از چپ  

 .گفته مهبد

 :پرسدیم مانیسا

؟یم تو چشه؟ مهبد جان سلت   -  دوت 

 نه خونه بیاد وقت   تا رفت که صبح امروز .نه من؟-

 .زدم حرف باهاش نه دیدمش،

  شده؟ چ   پس آخه -

 .دونمنیم-

وین  :گویدیم مانیسا به رو .شودیم بلند جا از رس 

- well, let me go babe.( برم من دیگه خب) 
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 از پر را دلخورش چشمان و شودیم بلند جا از مانیسا

 .کندیم عشوه

- oh dear! where? still a pseudo_ahead.( اوه 

 (!شبه رس   هنوز کجا؟ .عزیزم

- I'm tired darling.(عزیزم ام خسته) 

- were you offended mahbod' words? ( به 

 (شدی؟ ناراحت مهبد حرفای خاطر

- oh! no. I have to just to go.( باید فقط .نه .اوه 

 (.برم

یم بدرقه را  او مانیسا و نشاندیم اشپیشات   روی بوسه

 .کند

 .گویدیم بلند آخیش   نازسلت   درون صدای

شو رفت !آخیش "  .بابا گرم خان مهبد این دم .کرد کم رس 

 (!جمالش گوشه به گیل

 .زندیم داد مهبد اتاق در به تقه دو با و گرددبریم مانیسا

ون بیا -  !hurry up .بپ 
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 انگار آشنانا ژست   و جانب به حق ایقیافه با مهبد

 :گویدیم باشد نیاورده کم کار اول همان بخواهد

 وضعشه؟ چه این -

 .ایستدیم خانه وسط کمر به دست مانیسا

سم باید من اینو-  این مهبد؟ کت  یم اینجوری اچر  تو .بپ 

 چیه؟ واسه اداهات

 ادا؟ کدوم-

وین جلوی چرا - ؟یم رفتاری بد رس   کت 

  !مانیسا -

 .نمیدی محلش میاد وقت هر میگم؟ دروغ چیه؟ هان؟ -

 کشته؟ آدم مگه .میدی سالمشو جواب زور به

 فهیم؟یم .نمیاد خوشم پرسه این از من .کن تمومش -

 :غردیم عصت   و کندیم پرت اهو  در را دستش مانیسا

وین مهبد؟ چته تو .فهممنیم نه -  چرا چشه؟ مگه رس 

 میاد؟ بدت ازش بیخودی
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 .دونمنیم قسم خدا به .دونمنیم .بفهم .مانیسا دونمنیم -

 رو تو .ندارم بهش خوت   حس قسم مامان روح به فقط

  .مات   نگرانتم من .رو پرسه این کن ولش خدا

 به دست و چرخدیم خودش دور و زندیم زهرخند مانیسا

 .کشدیم هوف   سقف سمت به کمر

 و من .بردار رفتارات این از دست کنمیم خواهش !مهبد -

وین  .نباش مسخره اینقدر .داریم دوست همو رس 

 دعوای و جنگ به و ایستاده ایگوشه ساکت نازسلت  

 .کندیم نگاه برادر و خواهر

وین از دلیل ت   مهبد پس   .آیدیم شبد رس 

 :گویدیم درونش صدای

 خواهرت ویل .نمیاد خوشمون ازش هم سلت   و من واال"

 "این؟ شده چیش عاشق اصال .نچسبه پرسه بینهنیم کوره

 :زندیم لب مانیسا به رو

  .باش آروم جونم مات   عزیزم، -

 :گویدیم صورتش روی شده رسریز که هات  اشک با مانیسا
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 شد پیدا پرس یه عمری از دبع میگه؟ چ   ببی    آخه -

 چه این آخه .بیاد خوشم ازش من و بیارزه تنش به رسش

 که درمیاره بازی خل اینقدر خدا به کنه؟یم مهبد کاریه

وین  .بره بذار رس 

 "!درک به" :زندیم داد درونش صدای

 .گزدیم لب پایی    به رس مهبد

 .نکن گریه -

 :گویدیم برنده و تپ    مانیسا

  .مهبد رمیارید منو اشک تو-

 :کشدیم آغوش در را واو رودیم مانیسا سمت مهبد

 .نیست خودم دست خدا به ویل .ببخشید-

یم قفل را در و رودیم اتاقش به و زندیم پس را او مانیسا

 .کند

 .کشدیم آیه نازسلت  

 بزنیم؟ حرف میشه -
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 روی و روندیم حیاط به دو هر و دهدیم تکان رس مهبد

یم نزدیک هم به را ژاکتش هایلبه نازسلت   .نندنشییم تاب

 به و گذاردیم زانوهایش روی را هایش آرنج مهبد .کند

ه حیاط کف سپ    و زرد هایچمن  .شودیم خپ 

 :گویدیم نازسلت  

؟ اینقدر چرا مهبد؟ شده چ   -  نگرات 

 .دهدیم تکیه تاب پشت   به مهبد

ی یه پرس این اما .فهممنیم واقعا .دونمنیم -  که داره گپ 

 .نمیاد خوشم ازش

 دلییل؟ هیچ بدون -

 .متاسفانه -
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 .اصال کیه ببی    .کن تحقیق برو خب -

 شتاریخچه خییل بدبخت   .اتفاقا کنمیم کارو همی    دارم -

ه تر ی یه مطمئنم ویل .تمپ   ی یه .هست چپ    هست چپ  

 بهم محس نشده حاال تا .بده بهش حسم اینقدر من که

 .بگه دروغ

ی خواهدیم نازسلت    چه دقیقا کندیم فکر اما بگوید چپ  

وین که بگوید بگوید؟ باید  مفت او که زده حق حرف رس 

 خورد؟یم کنگر انداخته لنگر مجات   و

 زمان .بماند منتظر است بهپ   کندیم فکر .شودنیم نه

 .دهدیم را هایشسوال جواب خودش

 :گویدیم مهبد

 بهت گفت وکیلت .سمصاحبه روز بعد یهفته .راست   -

 .باش آماده بگم
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 چ   من پرسن؟یم چ   ازم باشم؟ آماده چ   یعت   !وای -

 بگم؟

  .چیه به چ   میگه بهت خودش .پیشش بری باید فردا -

 خایک چه من ایران برگردی باید بگن اگه .افتاد شور دلم -

 بریزم؟ رسم تو

 .زرنگه خییل وکیله ینا .دارمنیم من .دخپ   نباش نگران-

  .میش   موندگار و برییم رو پرونده .ببازیم ذارهنیم

  راست -
 

 مهبد؟ مییک

 باشه؟ .نکن فکر هیچ   به .بابا آره -

 .زندیم نگرات   با لبخندی

ه پس .باشه -   .مات   پیش برم بهپ 

 زدن حرف .عصبانیه فعال .باشه تنها بذار .خوادنیم -

 .نهکیم بدتر رو اوضاع باهاش

 شد کامل که تحقیقاتت بذار .نگو بهش هیچ   فعال تو -

 .بزن حرف باهاش بعد

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  جوری یه-
 

ی قراره انگار مییک وین علیه بر چپ    .کنم پیدا رس 

ی ؟یم چپ    دوت 

 .کندیم گم را پایش و دست نازسلت  

 مثال؟ چ   !بابا نه !وا -

 .یاهلل .بگو بهش ":زندیم سیخونک او به درونش صدای

 ".شد چ   زامرو  بگو

 .کندیم کج رس مهبد

 .تو میام بعد بمونم کم یه من .بخواب برو پاشو .هیچ   -

 .اندازدیم مهبد یشانه روی را ژاکت نازسلت  

ش بیا -  .خپ   به شب .رسده .تو بیا زود .بگپ 

 !راست   -

 بله؟ -

زاقاسیم بابت مرش-   .انداخت   مامانم یاد منو .مپ 

 .کنمیم درست برات بازم .جونت نوش-

 .خپ   به شب .مرش -
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 :چسباندیم دیگرش گوش به گوش این از را تلفن گوش  

 میارم برات پزمیم غذا دارم کار کم یه .ظهر تا میام باشه -

 .خداحافظ فعال نداری؟ کاری .مادرم

ون اتاقش از شیده کندیم قطع که را تلفن لباس .آیدیم بپ 

 .کرده تن به خریده بلق روز که جدیدی های

ش دردانه به خریدارانه نگایه توران  دور از و کندیم دخپ 

 .فرستدیم برایش ایبوسه

 خوشتیپ اینقدر که خانوما خانوم سالمت   به کجا -

 کردی؟

 :فرستدت   ایبوسه و دهدیم خودش به قری شیده
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م دارم -  براش قبل از بیشپ   روزا این دلم که اوت   پیش مپ 

 .تپهیم

 :زندیم نهیب .رودیم هم توی توران هایاخم

وع باز -   شیده؟ کردی رس 

  .نه که هنوز -

م بردار دست -  باغ تو اصال که مهراج حال هر به .دخپ 

 .نیست

 مرواریدی   موهای روی را رنگش ایمغزپسته شال شیده

 مانتوی روی کشدیم دست .کندیم مرتب اششده رنگ

 .زندیم دلنشی    تبسیم و سفیدش

 باغ در کلید کافیه فقط .جان مامان باغ تو میارمش من -

 .میاد کله با خودش .دستش بدم رو

 واسه هنوزم مهراج .نده ادامه کنمیم خواهش !شیده -

   پ   خاطر
 موقعیت این تو کت  یم فکر .ناراحته سلت   رفی  

 میفته؟ جدید عشق یه فکر به اصال

 اونو رسعت این هب نیست قرار !من یساده مامان   ای -

  .که کنم خودم عاشق
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؟ پس - ؟ کار چ   خواییم چ   کت 

  .بدم عادتش خودم به خوامیم -

 باشه؟ نداشته دوستت نیست مهم برات عادت؟ -

 همی    و دارم دوستش خودم .نیست مهم برام .حقیقتا نه -

 .کافیه برام

؟ داری تو فکریه طرز چه این آخه - یم قیمت   چه به دخپ 

 .نداره دوستت که باش   مردی اب خوای

 کنم خرج واسش زنمیم له له که عشق   همون قیمت به -

 .مامانم

ش برای که تاسق   تمام عمیق، و بلند آیه با توران  دخپ 

ون را دارد دل در  .فرستدیم بپ 

 خاموش را شیده جان به افتاده آتش این چطور داندنیم

 و بگذارد مرسانجا ت   راه این در پا خودش بگذارد .کند

د؟ تواندیم که شکیل هر به را جلویش یا ببیند آسیب  بگپ 

؟ برگرده سلت   اگر -  همه از تو وسط این دوت  یم چ 

 خوری؟یم صدمه بیشپ  
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 چرا اصال برگرده خواستیم اگر سلت   دقیقا؟ کی    همه -

 پات   و دست ت   دخپ   .کرده فرار سلت   .مامان نمیاد رفته؟

 فالکت به که برگرده تونهیم صورت   در فقط اون مثل

 .خوبه جاش حتما نیومده االن تا اگر پس .باشه افتاده

 اون .نداشت گنایه وسط این سلت   .شیده نگو اینجوری -

  .حقش در کردن نامردی گیسو و احمق یارس

هیج کنه خدا .شد من نفع به الاقل .رفت کرد خوب -

 .برنگرده وقت

؟ که بری شاهرود تا راه همه این .بری خوادنیم -  شب چ 

؟ کجا تنها و تک  بموت 

 .شده تنگ واسش دلم .مامان نمیشه -

؟ اجازه بابات از-  گرفت 

  .برو گفت .آره -

بریم یک عقل؟ از دور کارای این و دخپ   و پدر ...اله ال -

  گردی؟

ت .قشنگم مامان نباش نگران .امخونه شب فردا-  دخپ 

 .هست چپ    همه به حواسش
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 داری خدا به .بدی گوش مادرتو حرف ذره یه کاش -

ی شب .کت  یم اشتباه  باهات خودم بذار اصال .هتل مپ 

  .بیام

  بیای؟ کجا .نه !وا -

 .شدی رس خود خییل شیده -

 .نیستم که بچه من بابا .نکن اذیت خدا رو تو مامان -

  .شیده هنوز نشدی بزرگ .شیده ایبچه -

  .بده بوس یه .رفتم من -

 خود در را بحث این یادامه توان اما است کفری انتور 

ی راه یبدرقه را مستاصلش نگاه  .بیندنیم  که کندیم دخپ 

 شدن زخیم و گذاشته پا سنگالخ از پر رایه کوره در

 .ستحتیم پایش

 

 

 زیر همان از کندیم سیع و کندیم اخم پایش کردن گزگز با

 .بدهد پایش به قوش و کش مپ   
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 غیبش باز شجاع و مانده اداری وقت پایان به ساعت   یک

کت کارهای وقت   تا آیندیم کار رس که صبح از .زده  رس 

ون و کندیم رها را کار شجاع بار ده از بیش بشود تمام  بپ 

 .رودیم

کت توی که داندیم  داندیم بهپ   آن از و چرخدیم ول رس 

ی پای باید حتما که  .باشد وسط این دخپ 

 :دهدیم پیام

 جمع کن تمومش بیا پاشو تو؟ هست   گوری کدوم باز"

 ".کنهیم درد خییل پام .بریم کن

 ".میام دارم ":رسدیم جواب فورا

 .رسدیم پیام تنگ هم قلب ایموچ   یک

 قایط هورموناش باز .همینه پس :زندیم پوزخندی مهراج

 "!خل .کردن

 .خوردیم زنگ مپ    روی تلفن

 الو؟ -
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یف لطفا .گهبانیهن .پرتوی آقای سالم -  .پایی    بیارید ترس 

 .دارید مهمون

 :پرسدیم متعجب

  مهمون؟-

  .هسی    فامیلتون میگن جوونن خانوم یه بله، -

 تا درد که پات   با و کندیم رها مپ    روی را تلفن زده هول

 اما .دودیم آسانسور سمت به زندیم جیغ استخوانش مغز

یم پایی    هاپله از ترسع به .مانده سوم یطبقه توی کابی   

 خودش و باشد بوده درست حدسش کندیم آرزو .دود

  .باشد

 باید بشود هم فلج اگر حت   .کندنیم پایش درد به اعتنات  

 .ببیند را نازسلت   زودتر

 بگو مشغول را شیده دور از و رسدیم الت   به وقت   اما

 سوزن آن به که بادکنیک چون بیند،یم نگهبان با بخند

 .ترکدیم شوقش حباب د،بزنن
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 او کرد فکر که داشت خایم خیال چه .نیامده نازسلت  

یم تپ   باز قلبش .اینجا آیدیم خودش پای با و گرددبریم

  .دردناکش پای روی کشدیم دست و درد از کشد

 .کنهیم درد چقدر !لعنت   آخ -
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 چه زبا .داردبریم خسته و شل هات  قدم نگهبات   سمت

 اینجا؟ آمده خودرس شیده که شده

 ببخشیدی و کندیم جمع را اشخنده مهراج دیدن با شیده

 .گویدیم چران چشم نگهبان   به
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 به نباشیدی خسته و ایستدیم نگهبات   مپ    کنار مهراج

یم قرار مخاطب را شیده  زنان نفس و گویدیم نگهبان

 .دهد

 شیده؟ کت  یم ... کار چ   ...اینجا -

ار آن از مهراج که هات  عشوه آن از ییک دهشی  را است بپ  

 .ریزدیم

؟یم نفس نفس چرا .مهندس شد عرض سالم -   زت 

؟یم کار چ   اینجا ...گفتم .سالم -  کت 

ش لبخندی شیده
ُ
 .کندیم حواله نگهبان به رو پرسک

  .هسی    داییم پرس -

ت   ایخنده شده کیف خر شیده یعشوه از که نگهبان

 .زندیم ریخت

 و کندیم نگهبان به ترسناک اخیم و کندیم نچ   مهراج

 .کندیم جمع را اشخنده فورا نگهبان

 .کندیم اشاره شیده به بعد

ون بریم -  .بپ 
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  .دهدیم تکان دست نگهبان برای شیده

  .خدافظ .مرش -

کت از را او مهراج ون رس    .بردیم بپ 

ی ندادی؟ چرا منو جواب -  بقیه و ت  ت  انمام شده؟ چپ  

 خوبه؟ حالشون

ی باید حتما مگه - س اینجا؟ بیام من بشه چپ    .خوبن نپ 

؟ پس -  چ 

 داره؟ اشکایل .سفر اومدم -

 و رس این با اونم .تنها و تک اونم آخه؟ سفری چه -

 ریخت؟

ای از چشه؟ ریختم و رس .مجردی سفر -  خوشتیپ دخپ 

 نمیاد؟ خوشت

؟داش کارم .باال برم باید من -  ت 

 میشه؟ تموم کارت یک -

 .دیگه ساعت یه -

 .خونه بریم باهم مونمیم منتظر پایی    همی    .خوبه -
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 !خونه؟ -

 مگه .چهاردیواریه اسمش که همون .خونه دیگه آره -

؟ خونه  نگرفت 

 نگایه با و کندیم شلوارش هایجیب در دست مهراج

ه شیده به غریب  .شودیم خپ 

 بیاید خواهدیم دخپ   این .میدهفه اشتباه حتما کندیم فکر

 شاید نه، بماند؟ هم شب مجرد؟ و جوان پرس دو یخانه

  و خانه ساعت   خواهدیم فقط
 
 را دو آن مجردی زندیک

  .دیگر است همی    حتما .هتل برود شب و ببیند

 فردا .کنم مرتبش دادییم خپ   الاقل .ترکیده ما یخونه -

 .بیا صبح

 .کشدیم هم در سگرمه هراجم باز و خنددیم بلند شیده

ه چه .بخند آروم لطفا - ؟یم قهقهه خپ   .زشته زت 

دیم نادیده و گذاردیم دهانش روی دست شیده  به این گپ 

 .را مهراج قدییم   و امل افکار خودش قول

  بخوابم؟ خیابون تو وقت اون شب آخه؟ صبح فردا -
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 ما؟ پیش خواییم شب یعت   -

؟یم اونجوری وتقیافه چرا .دیگه آره -  کت 

 .دهدیم فشار هم روی را هایشلب حرص از مهراج

 برو ...نه .بشه تموم کارم من تا بشی    الت   تو جاهمی    -

 خوشم میشه باز نیشش نگهبانه این .ماشینت تو بشی   

 .نمیاد

ت و نگهبان به مهراج اخم از پر نگاه از شیده  مهراج غپ 

 .شودیم آب دلش در قند او برای

 مهراج گفتیم همیشه که ت  ت  مامان حرف یادآوری با اما

ت   هم کوچه رس بقال برای یم خایل بادش شود،یم غپ 

 .شود

 وقت گذراندن برای شیده و کترس   به گرددبریم مهراج

ماشی    آمد و رفت به و کندیم گوش آهنگ ماشینش توی

ه ها  .شودیم خپ 

 :گویدیم مهراج دیدن با شجاع

  من به دی؟بو  رفته کجا-
 

یم خودت بعد کن کار بیا مییک

ی؟ ذاری  مپ 
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 .نشیندیم مپ  ش پشت مهراج

 بودی؟ کجا خودت -

 دهدیم رس را چرخدارش صندیل نشسته همانطور شجاع

 :زندیم پچ او نزدیک .او مپ    سمت

 .انسات   منابع بودم رفته-

 خوشگله؟-

 یک؟ -

ه-  .دخپ 

 فهمیدی؟ کجا از -

اید دنبال !شجاع کن بس - کت خپ   .زشته .نیفت راه رس 

 .هامیشه دردرس

ه رس محوصله .نمیشه-   .مپ 

  راست -
 

ا .مییک   .رسگرمی    برات دخپ 

؟ پس-   زن دنبال کردی فکر چ 
 
 ام؟زندیک

ی یه هارابطه این وسط روز یه خدا به -  میشه چپ  

 .میش   بدبخت
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س -  مهراج؟ بودی رفته کجا .نمیشم نپ 

 .اومده شیده -

 بازم؟ -

 .مونخونه بیاد خوادیم بمش -

 .کندیم نگاهش گرد چشمان با شجاع

 !نه؟ -

 .منتظره پایی    -

ت باباش .داره روت   عجب - ت غپ   نداره؟ مپ 

  .باشه داشته خپ   اصال باباش دارم شک -

؟ چ   تو .مایندن اوپن زیادی دیگه -  گفت 

 جواب مهراج گذاردنیم شجاع مپ    روی تلفن صدای

 :گویدیم شجاع شودیم تمام که مکالمه .بدهد را سؤالش

 .مهندس دراومد کارمون -
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کت در از و شده تمام کارشان ون که رس   شیده روندیم بپ 

 .است منتظرشان در کنار درست

 اومدی؟ باالخره -

 قبل یدفعه از بیشپ   شیده و کندیم سالم شجاع

دیم تحویلش  .گپ 

؟ .شجاع نباش   خسته-  خوت 

 صمیمیت آن از و اندازدیم باال را ابرویش تای شجاع

 .کندیم تعجب شیده ییکباره

 :گویدیم شجاع به رو مهراج

عمه من تا کن جمع خونه برو تو-  هتل برسونم رو مدخپ 

 .میام

 .رودیم وا شیده

 ...ویل هتل؟ کنه؟ جمع-

 .ماموریت بریم باید ما -

؟ -  !ماموریت؟ !چ 

 .زنجان بریم باید آره -
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کت کدوم هاعهجم وقت اون-  االن خواییم تو که بازه رس 

 زنجان؟ بری

باشم خونه خوامیم فردا راهمونه رس تهران که اونجات   از -

 رو سفرت هتل بمون امشب .ایخسته حتما هم تو .

 .بده ادامه

 .خوردبریم حسات   شیده به مهراج حرف   این
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 :دهدیم ادامه مهراج

 برگردی؟ امشب همی    ایخو یم شایدم یا -

دیم باال را رسش شیده  .گپ 
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 فردا مونمیم .نیومدم که تو خاطر واسه برگردم؟ چرا-

م شب   .تهران مپ 

 .دهدیم تکان رس مهراج

 .شجاع بریم .راحت   جور هر -

دنیم جوات   اما  کندیم خداحافظ   شیده از شجاع   .گپ 

یم زل مهراج رفی    به ایستاده جاهمان طوالت   دقایق   شیده

 .زند

ی شایم رستوران یه بردییم منو الاقل .خر یپرسه- یم چپ  

 !روات   احمق .کنم کوفت دادی

 

 

ون پارکینگ از و نشیندیم فرمان پشت شجاع  .راندیم بپ 

 دخپ   یه بریم؟ کنیم ول رو خدا بنده نیست زشت میگم-

 ...غریب شهر تو تنها،

 .کشدیم هوف   مهراج
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 اومده شده پا خپ  ت   مثال چ   که خب .خودشه تقصپ   -

 اینجا؟

 میاد؟ چ   واسه نفهمیدی یعت   -

 .جاسوش واسه اومده .نداره کاری زدنش حدس -

 جاسوش بیاد ایکاره چ   مثال .داداش داشته برت توهم -

 مزیری؟ وزیر کردی فکر کنه؟

 اوضاعم اینجا من بدونن خوانیم همه خونه اون تو االن -

 .دارن خودشون واسه دلییل یه هم ومکد هر .چطوره

 

 سینه به دست اتومبیلش به هنوز که شیده به دو هر نگاه

ه معلوم نا جات   به و زده تکیه  .شودیم کشیده شده، خپ 

 .مهراج نرفته که هنوز-

ی عجب ...اله ال -  .شجاع نزدیکش برو .کردیما گپ 

 .رودیم پایی    شیشه .زندیم ترمز روی پا شیده کنار شجاع

 :گویدیم مهراج

ی چرا -   .شیده واینستا اونجا هتل برو پس؟ نمپ 
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ی و تند نگاه آلود اخم شیده  .کندیم او به تپ  

  .گشنمه -

 .زندیم لب آهسته شجاع

یمش الاقل .مهراج زشته -  .میشه شب داره .رستوران بپ 

؟ ولش تنها که نمیشه    کت 

 :گویدیم شیده به رو و کندیم نچ   مهراج

 .خوبه غذاهاش هست جا یه .بیا رسمون پشت شو سوار -

م .نکرده الزم -  .هتل مپ 

  مگه -
 

 غذاش هتل .دیگه بریم بیا خب گشنته؟ نمییک

  .نیست خوب

 چمدونتو برو بدو بفرما .باش   من نگران نکرده الزم تو -

 .ببند

 دستجو کف که من شیده؟ کت  یم اذیت چرا ...اال اله ال -

 باید خودت بهمون؟ بخوره ماموریت قراره بودم نکرده بو

 .میای داری دادییم خپ   قبلش
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 بلد  .کن نوازیمهمون درست الاقل اومدم که حاال -

؟  نیست 

  .شیده میشه دیر شو سوار .ببخشید خب -

 

ت   و کندیم باز را اشپیشات   روی هایگره از کیم شیده

 رایب داندیم خدا فقط اما .نشیندیم فرمان پشت حرف

  .است خوشحال چقدر مهراج دعوت این

 چطور پیش دقایق   رودیم یادش که خوشحال آنقدر

 .کردیم دکش داشت
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 را شام زودتر دارد قصد مهراج و است خلوت رستوران

 .بیفتند راه تهران سمت و بخورند
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 :گویدیم شیده

؟ راه شب باید حتما حاال -  .هاخطرناکه بیفتی  

 :ریزدیم زهم شجاع

  .شبیم مرد ما -

 :زندیم لبخند شیده

 میشه؟ چ   باشید روز مرد حاال -

 :گویدیم مهراج

  .یکیه شبم و روز که من واسه -

 :زندیم پوزخند شیده

ه اون به هنوزم -  مهراج؟ کت  یم فکر وفات   دخپ 

   ریز اخیم مهراج
 :کندیم تلخش نگاه   چاشت 

ه -   .داره اسم دخپ 

 شدن همسایه دخپ   عاشق که بالغ تازه پرسا ینا عی    -

 .نباش

 من؟ درد از فهیمیم چ   تو -
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  از موچ  
 
یم دلش .ریزدیم شیده قلب توی رسخوردیک

 مرداب در که مت   از دات  یم چه تو و بزند داد خواهد

نیم مرا تو زنمیم فریاد چه هر و زنمیم پا و دست تو عشق

نیم .شومیم غرق بیشپ   کنمیم تالش بیشپ   چه هر .بیت  

  ت   در را داشی    دوست حس بیت  نیم و فهیم
 .چشمانم ت 

 غرور روی پا است سخت چقدر زن یک برای فهیمنیم

 .بفهیم کاش .گذاشی   

 .گردهبرنیم اون مهراج؟ بموت   منتظر خواییم یک تا -

 .کن فراموشش

یم حس شیده و کندیم اشحواله اخم بد نگایه مهراج 

  .رفته دتن کند

 مپ    از ببخشیدی با .رسدیم دادش به تلفنش زنگ صدای

 .شودیم دور

 مامان؟ الو-

؟ شیده -  کجات 

 .بخوریم شام اومدیم دوستش و مهراج با .رستوران تو -

 شده؟ چ  
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 داره؟ خپ   بابات گفت   من به که تو .شده چ   زهرمارو -

  .گزدیم لب شیده

 ...خب -

ی گفت   بهش -  .اونورتر خیابون تا چهار دوستت پیش مپ 

ی نگفت   ؟ دروغ من به چرا .شاهرود مپ   گفت 

 مامان؟ گفت   چ   بهش تو -

 .شیده کنم تخفه خوادیم دلم آخ -

 !مامان -

ی -  هم زود صبح .میدی بهم رو هتل یشماره هتل، مپ 

 رفت   بود آخرت دفعه این .تهران گردییم بر میفت   راه

  .اونجا

 ببینم؟ مهراجو چجوری من پس مامان؟ چ   یعت   -

 :آزاردیم را گوشش توران گوشخراش فریاد صدای

 فهمیدی؟ .نبینیش سیاه سال صد خوامیم-

 ...چ   بابا -
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 و دارد اوضاع وخامت از خپ   تلفن شدن قطع صدای اما

 .گذاردیم خماری در را او بدجور مادرش

 حی    و گرددبریم مپ    رس لب روی مصنویع لبخندی با

 خوب .دارد نگه بسته را دهانش کندیم سیع امش خوردن

 با را دهانش مهراج بزند حرف دیگر یکلمه یک اگر داندیم

  .دوزدیم هم به کوبنده جواب یک

 فکر یک باید کند؟ چه آورده باال که گندی این با اما

 دیدارهای به کردن خوش دل و مهراج ندیدن .بکند دیگر

نیم هدفش به را او کش ت   تهران در یکبار ماه چند هر

 .رساند

 نازسلت   که هست امکان این روز هر .بجنباند دست باید

 هم تصورش .بدهد پس او به را مهراج باید باز او و برگردد

د قلبش شودیم باعث  .اوست مال .اوست مرد   مهراج .بگپ 

د او  از را مردش کش گذاردنیم دیگر  .بگپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .ببینم بده نشون قشنگ رو شکمت اون پاشو -

 اختیارش در که مهبد تات   لپ از و ایستدیم نازسلت  

 .ایستدیم تر دور گذاشته،

  .شکمم اینم بیا، -

 .دهدیم تکان رس دیبا

ه تو شکم از صادق عمو شکم .نمیشه باورم -  .بزرگپ 

 :کندیم اخم نازسلت  

 دیبا؟ کت   مقایسه باهاش منو که بود قحط آدم -

 :خنددیم دیبا

 و ایحامله نیست معلوم اصال .دیگه میگم راست بخ -

 نکنم فکر تبچه ویل داری زایمان دیگه ماه دو .ماهته ۷

 .باشه هم کیلو یه

 :گرددبریم جایش رس نازسلت   

س .دیگه خورمیم دارم نیست و هست چ   هر - نیم اسپ 

 .شه خوب اشتهام ذاره
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

س دیگه شدی؟ قبول رو مصاحبه نگفت   مگه -  سهوا اسپ 

 چیه؟

م قشنگ ویل .شدم قبول آره -  جواب تا ُمردم .دراومد پپ 

 گفتم کردن پیچم سوال اونقدر هم مصاحبه روز .بیاد

ی یه یهو االن  با قبلش .چ   همه به زنمیم گند میگم چپ  

 ویل  .نشه سه بگم چ   که بودیم کرده هماهنگ وکیل

 دمیا دوباره بعد و شدیم پاک ذهنم از یهو چ  همه دیبا،

  .بگم چ   باید میومد

 موندت   .رفت شد تموم .شده راحت خیالت دیگه خب -

 .باش معصومت طفلک این فکر فقط االن .اونجا شدی

وع زبانم کالس دیگه ساعت یه -   .میشه رس 

ی؟ تنها -  مپ 

  .آره -

  بفرستم؟ پول برات سلت   -

م بیکاری حقوق ماه این از قراره .ممنون نه -  ویل .بگپ 

ی کاری یه رس برم خوامیم .نیست ریاونقد  هنوز .چپ  

  .دارم خرج کیل .نخریدم هیچ   بچه واسه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .فرستمیم برات خودم .وضعت این با بابا خوادنیم -

 باهام فرستادن پول چای به بگو عرفان به .نکرده الزم-

 .کنه آشت  

 مردای کل رگ یه یعت   .بابات به رفته داداشت رگ یه -

  .شون همه شقن کله .مدلیه این شما فامیل

 .شده ذره یه براش دلم -

 قهره .نکرد حساب آدم منو سلت   میگه ویل .همینه اونم -

 .باهات

 .بد پرس-
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؟ بری خواییم کاری چه رس   حاال -   سلت 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .کنهیم جو و پرس گفت .زدم حرف مهبد با دیشب -

 .کنم کار ناای و خورایک هایفروشگاه این تو برم احتماال

  .که سخته خییل !نه وای -

 و مات   از نمیشه روم دیگه .الزمم پول .دیبا چیه چاره -

م مهبد  .بگپ 

 نیست؟ خونه مات   -

  .بود شیفت دیشب .خوابیده -

 مات   بزن زنگ وقت   یه بعد دفعه .ببینمشا خواستمیم -

 .باشه هم

  .ببوس واسم عرفانو صورت .کنم قطع باید من .باشه -

 .زنهیم جوش صورتم .گذاشته ریش من یه .خوامنیم -

  .خنددیم نازسلت  

  !تو دست از -

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .شودیم رفی    یآماده و پوشدیم لباس بعد ساعت نیم

ش افتدیم یادش خانه از خروج از قبل   اتاق توی چپ 

 .نشود بیدار تا کندیم باز را در آهسته .است مانیسا

 مانیسا بیندیم اما برود خواهدیم کندیم پیدا که را چپ  

    .رفته باال لباسش و زده پس را پتو عادتش طبق

  کبودی دیدن با که بکشد رویش را پتو خواهدیم
 
 بزریک

 چیست؟ دیگر کبودی این .کندیم اخم کمرش روی

ون اتاق از و کندیم مرتب را پتو ناراحت   با  .رودیم بپ 

ون ازخانه  .مانده جا یسامان پیش دلش اما زندیم بپ 

ی هم قبل یهفته آیدیم یادش  .بود دیده آن شبیه چپ  

 

 خواست او از و کرد صدایش حمام از مانیسا شب آن

ین یقهوه برایش د شده شپ   با را مخصوصش ماگ .بپ 

 اما زد در .ایستاد حمام در پشت و کرد پر داغ ایقهوه

 .بود نشنیده مانیسا گوت  

 .دید روشوت   یآینه جلوی را او و کرد باز را در آهسته

 خط نزدیک درست ایکبودی به چشمش لحظه همان
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 دوید در سمت فورا صدایش شنیدن با مانیسا .افتاد رانش

 .بست را در و گرفت او از را ماگ و

 .کشید طول ثانیه سه فقط کوتاه یلحظه آن تمام

 

 را چپ   فورا صورتش روی باران هایقطره اولی    ریزش با

دیم رسش روی کرده باز  آن کندیم فکر که خوب .گپ 

 که او .پوشدیم پوشیده هایلباس مدام مانیسا روزها

 هایدامن و نازک هایلباس پوشیدن به داشت عادت

ت و شلوار روزها آن حاال چطور کوتاه،  آستی    هایتیرس 

 کند؟یم تن بلند

 توی پوستش، به همزمان سوزن چند خوردن مثل حش

  .ریزدیم قلبش

 ...ندارد امکان ...نه ...نکند

 شودیم باعث کنارش از باال رسعت با اتومبییل عبور با

 نگاه عقب به خشم با و بدود خیابان کنار به زدهوحشت

 .کند
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

وین قرمز اتومبیل یم ترغلیظ هایشاخم بیندیم که را رس 

 .شود

  گاو عی    .پرسه این سدیوونه خدا به-
 
 .کنهیم رانندیک

دیم را شراه دوباره  :پرسدیم خودش از اما برود که گپ 

 دیشب مات   دونهنیم مگه کار؟ چ   اینجا اومده االن-

 خوابه؟ و بوده شیفت

 :شودیم بلند ذهنش صدای

 خوادنیم دلم هیچ برگردیم کالس از .بره زودتر کاش "

 ".ببینم نحسشو ریخت

 :دهدیم را ذهنش صدای جواب بلند نازسلت  

 .خونه نمیام باشه اونجا هنوز اگر زنم،یم زنگ قبلش"

م  بچه هایوسیله واسه بریم امروز چطوره .خرید مپ 

یم؟ قیمت  "بگپ 

 کفش این از .فکرخوبیه .آره ":گویدیم ذوق با صدا

ه بچه راست   بخریم؟ گوگولیا  "پرس؟ یا دخپ 

 .ایستدیم جایش رس فورا نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .برگردم باید .گذاشتم جا گوشیمو !وای ای -

 اینقدر تو چرا .اه .اونجاس پرسه اون ":زندیم ترس   صدا

؟  "گیچ 

 

 چپ    اما .است کیف توی تلفن .کندیم کیفش توی دست

 .پولش کیف .گذاشته جا دیگری

 هیچ پول بدون .برگردم مجبورم .کردما گپ   بدبخت   چه -

 .برم تونمنیم کجا

 ".زنهیم شور دلم !نه خدایا " :زندیم داد صدا

 

 و رفته راه ایدقیقه ده .گرددبریم خانه سمت به جلهع با

  .برسد کالسش به تا کند عجله باید

 با اما کندیم رد را حیاط طول عجله با و اندازدیم کلید

ی شدن شکسته صدای  نگاهش خانه نشیمن   سمت از چپ  

  .رودیم هاپنجره طرف به
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 با و کندیم کج پا هاپنجره سمت هراسیده اما آهسته

وین رخ  نیم دیدن  گرفته چنگش در مانیسا موهای که رس 

 ...رودیم وا معنا تمام به
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وین ی مانیسا .کندیم رها را مانیسا بلند موهای رس  یم چپ  

وین اما .فهمدنیم نازسلت   که گوید  سییل جا در رس 

 .زندیم مانیسا صورت به محکیم

 چپ   .گذاردیم نشدها روی دست و کشدیم هیت   نازسلت  

 .افتدیم زمی    روی دیگرش دست از

 .است انفجار حال در خشم از
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 این دونستم یم .دونستمیم ":گویدیم درونش صدای

  یه لندهور
 

 ".هست کفشش به رییک

 .رود یم ساختمان در سمت   بلند هات  قدم با

 شاید کندیم فکر .شودیم متوقف در جلوی درست اما

 دعوای یک .است پرسی دوست دخپ   دوست دعوای یک

 .عشق  

 :زندیم فریاد صدا

 عشق   دعوای .نگو پرت و چرت خدا رو تو سلت   "

 .زنهیم کتک رو مات   داره مرگ حد در پرسه آخه؟ اینجوریه

 هیچ   رس آخرش کنم دخالت ترسمیم ":دهدیم را جوابش

 ".بشم خیط

یم فکر خوردی کتک بابات از اونقدر ":زندیم ترس   صدا

 توهم .بوده بیخودی چپ    یه رس بخوره کتک زت   هر ت  ک

 مات   کشت .بگپ   جلوشو برو باش زود .دخپ   داشته برت

 "!رو

   و توپ
 صدا رسو ت   شودیم باعث درونش صدای ترس 

 .بشود خانه وارد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .شودیم پنهان دارد راه نشیمن به که دیواری پشت

وین  .کندیم تهدید را مانیسا دارد رس 

 رس بالت   یه یا میدی انجام گفتمو بهت که کاری یا -

 .کت   گریه خون عمرت آخر   تا میارم داداشت و خودت

 نه؟ یا حالیته

 !زنهیم حرف فارش داره قشنگ که این":گویدیم صدا

 " !شارالتان مرتیکه

  .کندیم خم دیوار پس از آهسته را رسش نازسلت  

 .شودیم بلند مانیسا التماس صدای

وین نکن اینکارو من با خدا رو تو-  چقدر هر .ببی    .رس 

 نداشته مهبد به کاری خدا رو تو .میدم بهت بخوای پول

 بدم بهت پولو اینهمه چجوری من .بده مهلت فقط .باش

 آخه؟

وین فریاد صدای  بلند برف   و رعد غرش با همزمان رس 

 :کندیم پر را خانه فضای

  !شو خفه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 بزرگش هایپنجه انمی را موهایش از ایدسته دوباره بعد

دیم  خواب اتاق سمت کشدیم زمی    روی را او و گپ 

 .مانیسا

  .داره برات عاقبت   چه درازی زبون میدم نشونت حاال -

  صدای
ُ
 .پیچدیم خانه کل در مانیسا درد از فریاد

 یه سلت   !وای ای ":زندیم جیغ نازسلت   ذهن توی صدا

 "!کنه؟ کار چ   خوادیم .بکن کاری

 .رودیم جلو فورا نازسلت  

وین  گرد چشمات   با دیدنش با مانیسا .اوست به پشتش رس 

  گویدیم اشاره زبان با شده

 !کن فرار !کن فرار -

وین ناگهان اما  رس و شودیم نازسلت   حضور یمتوجه رس 

 .عقب به چرخاندیم

 کن فرار .سلت   کن فرار باش زود ":زندیم فریاد صدا

 "!لعنت  

وین  :زندیم داد خشم با رس 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟یم غلظ چه اینجا تو -  کت 

 :کشدیم فریاد خواهش از پر لحت   با مانیسا

 .باش زود .برو خدا رو تو .کن فرار سلت   -

وین  اما .دودیم او سمت و کندیم رها را مانیسا موهای رس 

ون حیاط در از گذاشته فرار به پا فورا نازسلت    .دودیم بپ 

 .کندیم قفله دو ار  در درونش صدای دستور با

  .زندیم داد کرده هول صدا

ه ...۱۱۰ بزن زنگ"
َ
 "!.ایرانه پلیس مال که اون !نه ا

وع هدفت   نازسلت    و شوکه آنقدر .دویدن به کندیم رس 

یم شدت به باران .رودیم کجا دارد داندنیم که است منگ

  .است خیس صورتش رسو و بارد

 .داندنیم را اینجا پلیس   یرهشما اما بزند زنگ پلیس به باید

نیم بر و دور آن را هیچکس .افزایدیم دویدنش رسعت بر

ون خانه از کش باران آن توی .بیند   .انگار آیدنیم بپ 

 خود حد باالترین به قلبش هایتپش و است زده وحشت

  .است خانه در مانیسا جان   نگران   .رسیده
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .کشدیم خط اعصابش روی مدام هم ذهنش صدای

ی داری کجا .سلت   بکن کاری یه" ه مپ   "احمق؟ یدخپ 

 روی را دستانش کف مستاصل و ایستدیم جایش رس

یم فریاد و بنددیم را هایشچشم و گذاردیم رسش

 "!شو خفه !شو خفه":زند

 و شودیم باز در  .کندیم باز چشم ماشیت   ترمز صدای با

خت موهای با الغر و جوان زت  
َ
تح نگایه و ل  و زده پ 

 .دودیم او سمت ترسیده

 

- what happened madam? why you are 

shouting?! 

یم فارش به اراده بدون هق هق وسط و ترکدیم بغضش

 :گوید

 ...دوستم ...دوستم -

 :گویدیم فورا زن

؟ دوستت - ؟ ایرات   تو چ   هست 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 و اوست زبان هم زن این اینکه از خوشحال نازسلت  

 اتفاف   چه کند اشحایل بدبخت   هزار با نیست نیازی

 :گویدیم تند تند افتاده

 ...سخونه تو دوستم .کن کمک خدا رو تو خانوم -

یم کتکش و کردیم تهدیدش داشت پرسش دوست

 زنگ ...پلیس .کردم قفل درو و کردم فرار من ...من....زد

 !خدا رو تو ...بیاد پلیس بزن

  .باش آروم خب خیله -

وع و داردبریم را تلفنش و دودیم ماشی    متس فورا زن  رس 

یشماره به کندیم  .گپ 

 

 با نازسلت   .آیدیم خیابان سوی آن از ماشیت   بوق صدای

وین ماشی    دیدن  .زندیم جیغ رس 

 .میاد داره ...کرده فرار لعنت   اون ...خانوم ...میاد داره -

 .کشدیم را او بازوی رسعت به زن

 .شبا زود .شو سوار -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 عجله با و فورا زن و شودیم سوار رسعت به نازسلت  

 .کندیم قفل را درها .نشیندیم فرمان پشت
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وین    سپ   به سپ   را ماشینش رس 
 کندیم متوقف زن ماشی  

 .شودیم پیاده و

 .ریزدیم هاشیشه روی و باردیم شدت با باران

وین  :دآییم نشسته نازسلت   که دری سمت رس 

ه پایی    بیا -  !باش زود .فضول یدخپ 

وین  .ریزدیم اشک وقفهت   رس 

 :گویدیم اما .ترسیده هم زن
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .خودمونه همشهری که اینم .باش آروم -

 :گویدیم نازسلت  

 نمیاد؟ پلیس چرا پس -

دیم شماره دوباره زن  و حمله گزارش پلیس به و گپ 

وین مزاحمت  زودتر کندیم خواهش هاآن از .دهدیم را رس 

 .بیایند

وین  .زندیم زنگ پلیس به دارد زن که شودنیم متوجه رس 

 خوب را اتاقک داخل او گذاردنیم باران درشت قطرات

  .ببیند

 .ترسانده شدت به را نازسلت   هاشیشه به او هایمشت

 .کند آرام را او تا آیدبریم دستش از کاری هر زن اما

س -  االن .هسی    نزدیکا همی    گشت واحد گفی    اونا .نپ 

 .میان

وین که کشدنیم طویل بریم کوبیدن مشت از دست رس 

 از که ایمیله با و گرددبریم اتومبیلش سمت به .دارد

یم جوان زن ماشی    سمت دوباره داردبریم عقب صندوق

 .آید
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 :کشدیم هیت   زن

 بکنه؟ غلظ چه خوادیم !لعنت   -

وین به اولی    رس   شیشه کند،یم اردو  که شیشه به را رص 

  .داردبریم درشت ترک چند

 .کشاندیم زن سمت را خودش و کشدیم جیغ نازسلت  

وین پلیس گشت ماشی    رسیدن با  کندنیم فرصت رس 

به دومی     .بزند را رص 

وین  فورا هوشیاری با جوان زن اما دارد فرار قصد رس 

وین گذاردنیم و کندیم روشن را ماشی     .کند حرکت رس 

 و کنندیم دستگپ   را او پلیس مامور دو که کشدنیم طویل

 .شودیم ختم قائله عاقبت

 

 

  و نشیندیم پایش جلوی زن
 

 است بلند آن از بخار که مایک

 صورت   به مهربان لبخندی .دهدیم جای دستانش توی را

 هنوز که هایششانه روی را پتو .پاشدیم اشپریده رنگ

 .کندیم مرتب لرزند،یم هم
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 خانوم؟ خوشگل بود چ   سمتا -

 .نازسلت   -

  .شجایع هم نازی هم .نازی خییل -

 .زندیم تلخ لبخندی نازسلت  

  .کردم فرار من ویل -

 موندییم اونجا هم تو اگر لحظه اون .کردی خوت   کار -

 .آوردیم تبچه شاید یا تون دو هر رس بالت   یه پرس اون

  .آیدیم دکنیم هق هق که نشیمن از مانیسا صدای

  .ریزدیم اشک باز نازسلت  

م الیه -   .مات   برات بمپ 

 .کندیم نوازش را دستانش زن

 .بش   گرم بذار بخور .نکن گریه -

 کنه؟یم گریه چجوری ببی    .پیشش برم خوامیم -

 تو برادرش، به زدن زنگ .زنهیم حرف باهاش داره پلیس -

 .راهه
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 برای مهبد تالش و گذشته روزهای یادآوری با نازسلت  

وین از مانیسا کردن جدا  پرس چقدر .سوزدیم دلش رس 

 به گوش مانیسا اما زد؛ آتش و آب به را خودش بیچاره

 .نداد حرفش

 یه گفت .گفت بهم تو از بار یه کنم فکر حوا راست   -

 خییل .ایرانیه که فروشگاه تو دیده نازی و قشنگ خانوم  

  شناسیش؟یم .ببینمت داشتم دوست

 .کندیم پاک را هایشاسک نازسلت  

 .نگفتی    رو اسمتون .بله -

  .هستم لعیا من -

 حتما من رسیدینیم امروز تو اگر .جون لعیا ممنون -

  .شدمیم نامرد اون گرفتار

ون از مهبد صدای با   .کندیم بلند رس اتاق از بپ 

 .اومد مهبد -

 .خداروشکر خب -
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 به نازسلت   دل باز آیدیم که مانیسا بلند یگریه صدای

  .پیچدیم هم

 توی را خودش مهبد و شودیم باز اتاق در بعد لحظات  

   با و دودیم او سمت .اندازدیم اتاق
 از که زیادی نگرات 

 :گویدیم هویداست مهربانش چشمان و صورت

؟ خوبه حالت - یت سلت   بچه هان؟ نشده؟ که چپ  

  خوبه؟

 .نیست خودش دست اما بریزد اشک خواهدنیم نازسلت  

 !مهبد -

 :کتدیم بغل را او فورا مهبد

ی -  شهمه .ببخشید .نکن گریه .شد تموم .نیست چپ  

 .منه تقصپ  

 آن برایش .است عرفان آغوش در کندیم حس نازسلت  

 گرچه ندارد او با نسبت   هیچ مهبد که ندارد اهمیت   لحظه

 حالل لحظه آن آغوش آن .است عزیز خییل برایش مهبد

 .است

 :کندیم جدا خود از را او
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 که شکرت خدایا .دادی نجاتمون که مرش .سلت   مرش -

 .سلت   سالیم

 ...مانیسا -

 کف ذارمیم رو عوض   اون حق من .میشه خوب حالش -

ون بریم بیا .دستش  .بزنه حرف باهات خوادیم پلیس .بپ 

 .واسشون کنمیم ترجمه حرفاتو من

 .کندیم رهاشا لعیا به نازسلت  

 ...رسیدنیم دادم به مهربون خانوم این اگر -

 :گویدیم و کندیم دراز مهبد سمت را دستش فورا لعیا

  .هستم لعیا من .سالم -

 .کندیم تشکر تند تند او از گرم و مودبانه مهبد

 .شودیم تمام عرص تا مانیسا کمک با پلیس تحقیقات

 که است وقت خیای لعیا و خوابیده اتاقش توی مانیسا

 گذاردیم مپ    روی نازسلت   جلوی را چای لیوان مهبد .رفته

 .نشیندیم رویشروبه و

  .دوزدیم خسته مرد این به را نگاهش نازسلت  
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 مهبد؟ خوبه حالت -

نشسته خون به آسمان   و خیس حیاط به را نگاهش مهبد

 .دوزدیم غروب ی

 .داغون .سلت   داغونم -

 خییل که اون کرد؟ اینکارو چرا د؟ش اینجوری چرا آخه -

 کرد؟یم عاشق   ادعای

ون سنگی    را نفسش مهبد  دور را انگشتانش و دهدیم بپ 

 .کندیم حلقه لیوان

وین - خالف مردای از پر گروه یه .کردیم کار باند یه تو رس 

ای که قیافه خوش و کار  با اول رو مات   مثل ایساده دخپ 

 تیپ .کشوندنیم ودشونخ سمت انگپ   وسوسه رفتارهای

 .دروغ تا هزار و پول و قیافه و
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 نبود؟ بیمارستان رئیس پرس واقعا -

ی رئیس زبون از اصال مات   .بوده الیک شهمه .نه -  چپ  

وین که نشنیده  منو یساده خواهر اونم .باشه پرسش رس 

 .زده گول راحت خییل

 .دهبان مال شهمه مارک لباسای و ماشی    اون

 

  زد؟یم کتکش چرا .بگو شوبقیه خب -

 را دهانش آب .بردیم پایی    را رسش و گزدیم لب مهبد

 کار ترینسخت برایش حقیقت گفی    .دهدیم قورت

 که سنگ از اما .نریزد اشک دارد سیع سخت   به .دنیاست

 .ترکدیم بغضش .نیست

ای با کثافتا اون -  یرابطه ترفند هزار با بیچاره دخپ 

  .گرفی   یم فیلم ازشون یواشیک بعد و کردنیم برقرار جنش
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ه مهبد دهان به ناباوری با نازسلت    حرف توان   و شده خپ 

 .ندارد زدن

 کردنیم تهدید و کردنیم اخاذی ازشون بعد -

 هایسایت تو ذارنیم رو فیلمشان بهشون، ندن پول اگر 

 کل تو و ارند باالت   بازدید خییل هاسایت این .پورن فیلم

  .میشه پخش دنیا

 !نمیشه باورم !خدایا !نه !وای -

یم صورتش روی را دستانش .ریزدیم اشک صدات   مهبد

 است مرد که او برای چقدر و لرزندیم هایششانه .گذارد

 و باشد رفته تاراج به اینگونه خواهرش عفت است سخت

 .بماند آرام

 عاقل داندیم دیده مهبد از نازسلت   که شخصیت   از

ت برای اما .است  اندازه تواندنیم هیچکس ایرات   مرد غپ 

  .بزند تخمی    برایش ای

 روی پا یا بریزند هم به را چپ    همه و بزنند فریاد باید یا

 هر در .کنند خودخوری گوشه یک و بگذارند غرورشان

 .شوندیم نابود حالت دو
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ت   شدت به دو هر .افتدیم پدرش و مهراج یاد  و بودند غپ 

ت اما .دادند آزار را او نویع به کدام هر  و کجا هاآن غپ 

ت  .کجا مهبد غپ 

 :کشدیم آیه

 .کن گریه من پیش داشت   دوست چقدر هر .کن گریه -

 بهش .نزن داد رسش .نکن گریه مانیسا جلوی ویل

ی هر مثل .کرد اشتباه مانیسا .نزن رسکوفت  سن تو دخپ 

اید .کنه اشتباه تونهیم اون  دوست مات   و من سن   تو خپ 

ین تو مرد یه دارن دوست .بشن عاشق دارن  روزای بهپ 

 
 
 .بورزن عشق بهش و باشه کنارشون شونزندیک

 .سختیه کار واقعا مردا شما شناخی    اما

 وقت   تا اما .زیاد خییل .داشتم دوست رو مهراج خییل من

 که داره بدی اخالقای یه دونستمنیم بودم نشده نامزدش

 .بشه برابر ده مشکالتم میشه باعث

 مثل اونو .داره فرق بابام با مهراج کردمیم فکر همیشه

 بابام شبیه جورات   یه تازه .نبود واقعا اما .دیدمیم عرفان

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ت   .کرد رفتار  .داشتم دوست اوایل اون رو هاششدن غپ 

 .میشه منطق   غپ   داره نه، دیدم بعد اما

 نبود کنارم عرفان اگر اما .بدمه کرد اذیت خییل منو بابام

 شدمیم کشیده شاید کردنیم کمکم واقیع حایم   یه مثل و

  .بد مردهای سمت

 یادت اما .داشت   خییل رو مانیسا هوای حاال تا دونمیم

   یلحظه این آخر و اول مرد   باشه
 
 تو فقط مات   زندیک

 .چجوریه بد و خوب مرد که بدی یادش باید تو .هست  

وین با هک روزا اون یم بهش دعوا با میومد، و رفتیم رس 

وین از گفت   یم مامانش .شدییم باباش باید .بشه جدا رس 

 ...مهبد .شدی

  راست -
 

ا خییل من .منه تقصپ   .سلت   مییک  بهش رو چپ  

 با چجوری خواهرم نفهمیدم و کار به چسبیدم .ندادم یاد

 خدا کن باور سلت   ...نبودی تو اگه .شد آشنا مرتیکه این

 .فرستاد رو تو

ون جعبه از دستمایل نازسلت    :کشدیم بپ 
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 مواظب تا سه ما بعد به این از بیا .کن پاک اشکاتو بیا -

  .باشیم همدیگه

 میدم قول .چهارتا میشیم بیاد فسقیل اون .خوبیه فکر -

 .مات   و تو برای بهپ   برادر یه .براش بشم خوب دات    یه

 .زندیم لبخند نازسلت  

ین تو -  .مطمئنم .میش   دنیا دات   بهپ 

ه بچه راست   -  پرس؟ یا دخپ 

 جنسیتش االن .باشه سالم فقط باشه، چ   هر .دونمنیم -

  .نیست مهم برام

ای .نباش نگران -  مطمئنم من .ندارن حرف اینجا دکپ 

  .سالمه

 طرف   یک بچه نبودن یا بودن سالم .کشدیم آه نازسلت  

  .دیگر طرف یک کردنش بزرگ پدر ت   و است قضیه

  بدتر هااین یهمه از و 
 

 پیام که ستمهراچ   برای دلتنیک

 بزرگ را کودکش غربت این در بخواهد شد باعث آخرش

 .کند
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 :گویدیم مهبد به رو

 کنم؟ درست چ   شام واسه -

ی یه - ون از چپ   میم بپ  احت برو .گپ   .کن اسپ 

 خوب غذای یه خوامیم .میشه پا مات   االن .خوامنیم نه -

 .کنم درست براش مقوی و

 .شودیم بلند جا از و کندیم او به قدرشناسانه نگایه مهبد

یم؟ چ   .کنمیم کمک بهت منم -  بپ  
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 عنوان به بزرگ فروشگاه یک در که هست ایهفته یک

 که ماه یک از بعد هم را شغل این .کندیم کار کارگر یک

  .یافته بود، داده کار تقاضای سفارت مهاجرین لیست در
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 ترسخت کس هر .ندارند باندبازی و بازیپارت   اینجا

 روی چپ    همه باشد، مفید شغل آن مدیران برای و کارکند

  .رودیم پیش درستش روال

 باید خودش .کندنیم دلسوزی کش برای هم کش

 .باشد خودش مراقب و دلسوز

اضافه به .هستند مکارانشه زن کارگر ودو مرد کارگر چهار

 .کنندیم کار صندوق پشت که جوان دخپ   پنج ی

  .هاستقفسه در چیدنشان و اجناس جات  جابه او کار

 یک کارگر بشود روز یک کردنیم را فکرش وقت هیچ

 کوچک یبچه یک با غریب شهر یک در هم آن فروشگاه

 مانده اشبارداری روزهای آخرین به ماه یک .شکمش در

 کردنش کار برای مانیسا و مهبد مخالفت رغمعیل و است

ون خانه از هاصبح  به کوفته و خسته شب و زندیم بپ 

  .گرددبریم خانه

 هایلگد .کشدیم تپ   شکمش زیر گهگایه و دارد کمردرد 

  .آوردنیم ابرو به خم اما .شده بیشپ   جنی   

 .نداشت کاف   پول چون نرفت سونوگراف   آخرین برای
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 سالم آیا اصال و چیست بچه جنسیت داند نیم حاال

 نباشد سالم هم اگر کند؟یم فرف   چه دیگر .نه یا است

 فقط اما .شده که ستکاری آید؟بریم دستش از کاری چه

س چقدر داندیم خدا  کردن بزرگ .است نگران و دارد اسپ 

 کار ترینسخت او مثل زت   برای هم آن معلول یبچه یک

 کندیم دعا لب زیر هاساعت شب هر و روز ره .دنیاست

  در معجزه یک خواهدیم خدا از و
 
  .بدهد رخ او زندیک

 بقیه .خلوت فروشگاه و است بعدازظهر دوی ساعت

 .هستند خودشان کار مشغول

 آب بطری جعبه دو و پنپ   هایقویط بزرگ یجعبه یک

 که را پنپ   یجعبه .بچیند هاقفسه در رسعت به باید را

 او با ناسازگاری رس و پیچدیم شکمش در درد کندیم بلند

 .داردبریم

دیم دیم و نشیندیم زمی    روی و گزدیم لب  کم درد تا گپ 

 .بشود

 را جعبه دست   بار این بردارد را جعبه خواهدیم که دوباره

دیم او از سیاه کارگر میشل، دیدن با و کندیم بلند رس .گپ 
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 گره مرد مهربان نگاه به نگاهش اهفروشگ بلند قد و پوست

 .خوردیم

 راه دنبالش به او و بردیم هاقفسه سمت به را جعبه میشل

 .افتدیم

 :گویدیم میشل

- lifting this heavy box is not good for you 

miss.(خوب شما برای سنگی    یجعبه این کردن بلند 

 (.خانوم نیست

- thankful, but I have to do it myself Mishel. ( 

 (.میشل بدم انجام خودم باید ویل .ممنون

- Why? Are you fed up with Junt? Or maybe 

you do not love your child?( جونت از نکنه چرا؟ 

 (نداری؟ دوست رو تبچه شاید یا شدی؟ سپ  

 چرا؟ واقعا .ضعفش نقطه روی گذاردیم دست میشل !آه

 وقتت   اینکه برای ایدش ندارد؟ دوست را اشبچه چرا

  .بود زده رقم برایش را مصیبت همه آن و بود آمده
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 او به میشل شودیم باعث سکوتش این و دهدنیم جواب

  .کند اخم

بطری یجعبه و دهدیم تکان راست و چپ به را رسش

 .گذاردیم هاقفسه کنار و آوردیم هم را آب های

 

 او و است چهارساعته و بیست فروشگاه کاری ساعت

 .بدهد تحویل بعدی کارگر به را کارش باید

ون که فروشگاه از   از آید،یم بپ 
 

 و قار به دلش گرسنیک

 .برسد قطار به تا کند عجله باید .افتاده قور

 .افتدیم امروزش حرف و میشل یاد

 از .ساکت بسیار و است ساله چهل حدودا مردی میشل 

 .آمده کجا از او دداننیم اما دارد اطمینان بودنش مهاجر

دنیم نادیده را وجودش که است کش تنها  وقت .گپ 

 .نکت   فراموش را ناهار اندازدیم یادش که اوست ناهار

جعبه حمل در هم امروز .دهدیم او به آب یا شکالت گایه

 ایستگاه در که بیندیم دور از را او .کرد کمکش ها
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 راحتنا هم خودش بگوید او به شدیم کاش .ایستاده

  .شدنیم اما .ندارد کودکش به ایعالقه که است

 و رسیده راه از تازه او مثل هم مانیسا رسدیم که خانه به

 .شده ولو مبل روی تلویزیون جلوی

 .کندیم بلند را اشقهوه ماگ دیدنش با مانیسا

  .بریزم چای برات تا بشور دستاتو .هات   نباش   خسته -

یت   بشقاب یک با یم مانیسا و نشینندیم مه کنار شپ 

 :پرسد

؟ چطوره کار -  نیست؟ سختت سلت 

 :گویدیم پر دهان با نازسلت  

 .شد رگ به رگ کمرم امروز -

 اینقدر؟ تو شق   کله چرا آخه .سلت   نرو -

 و خرت کم یه باید ماه یه این تو .داره خرج بچه .مات   نه-

ا اینجور از و لباس و پوشک .براش بخرم پرت  .چپ  

؟یم اذیت خودتو چرا آخه .برم قربونت خرمیم ودمخ -  کت 
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 خوش   و راحت   دونستمیم کردمیم فرار داشتم وقت   -

 مبچه و خودم خرج باید .نداشتم وقت هیچ البته .ندارم

 .میشم خسته بیکار و تنها خونه تو بعدشم .دربیارم رو

  .میشم اذیت

 وسط کن فکر وای .هانیاری خودت رس بالت   یه یهو -

ه دردت فروشگاه   .بگپ 

 لحظه؟ اون کنم کار چ   -

 آماده رو تبچه ساک روزه چند همی    باید که اوال -

 من به بالفاصله وقتشه دیدی و بودی که جا هر .کنیم

 بموت   منتظر نباید تو بودم عمل اتاق تو اگر .زت  یم زنگ

  .مهبد به بزت   زنگ فورا باید

؟ ردمنک پیدا رو کدومتون هیچ اگر -  چ 

 .اندازدیم مبل پشت   روی را پایش یک مانیسا

 .نمیشه اینجوری .نباش نگران -
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 147_قسمت#

 

 

یم دلش چقدر .کندیم باز چشم تلفنش آالرم صدای با

 .رسدنیم قطار به بجنبد دیر ویل .بخوابد بیشپ   خواهد

 .رفتیم و پیچیدیم شکمش زیر دردی مدام قبل شب از

 دردها این و نرسیده وقتش هنوز گفت او به مانیسا اما

ی آسمان .خوابیده کم همی    برای .ستطبییع  و خاکسپ 

  .ببارد باران است قرار و است دلگپ  

 کمک به نازسلت   و گذشت باد و برق مثل هفته سه

 و پستانک و پوشک بسته چند و لباس دست چند مانیسا

 کودک به حش هیچ هم هنوز اما .خرید حمام وسایل

 نکرده انتخاب هم اسیم برایش حت   .نداشت اشناشناخته

  .بود

ون از مانیسا صدای با یم خوابتخت از دل اتاق از بپ 

 .کند
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 لقمه تند تند مهبد و گذاردیم جلویش چای لیوان مانیسا

 .کندیم دنبال همراهش تلفن از را اخبار و خوردیم

 اقیانوس امروز ممکنه .بیاد بارون بدجوری قراره امروز -

ا کنه آرویم نا آرام،  .دخپ 

 :گویدیم نازسلت   به پر دهان با مانیسا

؟ شدی بهپ   -  سلت 

 .ندارم درد فعال االن ویل .زیاد نه -

 !وجه هیچ به میگم؟ چ   فهیمیم .بزات   نباید امروز ببی    -

 :کندیم نگاهش چپ چپ مهبد

؟ پرت و چرت چرا خودشه؟ دست مگه -
 

 مییک

 سنگی    عمل یه .عمل اتاق برم باید من مروزا مهبد وای -

  .مونمیم تو اون ساعت ده کم کمه .داریم

 :گویدیم مهبد به رو نگرات   با نازسلت  

 م؟بچه دات    چ   تو -

 :دهدیم صورتش به وار مظلوم حالت   مهبد
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 کم کارگر .شهر از خارج خونه یه برم باید امروز منم -

 .کمیک برم باید .دارم

 بساب؟ بشور بری یعت   -

 .دیگه آره -

  .بیاد نکنه هوس امروز بچه کنید دعا پس -

یم نازسلت   شکم روی دست و شودیم بلند جا از مانیسا

 :کشد

 خب؟ .بیا فردا بخواب امروز .جون خاله -

  

 

ش رسدیم که فروشگاه به  رختکن   در ایگوشه را چپ 

 باردیم بارات   چنان .بشود خشک تا کندیم آویزان فروشگاه

د خودش با و بشوید را سیدت   خواهدیم گوت    .بپ 

کشیدن به هم کمر درد یم فکر .شده اضافه شکمش هایتپ 

 .بود نیامده کاش کند

  .آیدیم سمتش به و کندیم اخم دیدنش با میشل
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- You are pale. are you alright?( پریدهرنگت. 

 (خوبه؟ حالت

  از او و هشد صمییم کیم روزها آن میشل با
 
 فراز پر زندیک

 با پیش هفته سه مثل دیگر حاال .دارد خپ   نشیبش و

 خراب ایروحیه نازسلت   که داندیم .کندنیم اخم دیدنش

 دارد را او دیروز از بدتر روز هر غربت غم و دارد داغان و

 .کندیم خفه

- I'm in a little pain. But I think there is no 

problem.  (پیش مشکیل کنم فکر ویل دارم؛ درد کم یه 

 (.نیاد

 .شودیم دور و دهدیم تکان رسی میشل

ی باران خاطر به  هم دور کارگرها و نیست زیادی مشپ 

یم که ظهر .گذرانندیم وقت و نوشندیم قهوه و اندنشسته

ی و شودیم کاسته باران شدت از کیم شود  سمت هامشپ 

 آورده خانه از که غذات   به میل .شوندیم رسازیر فروشگاه

 دردهای شودیم که عرص .اوست نگران میشل و ندارد

 یک مانیسا .شودیم کمپ   هایشفاصله و بیشپ   شکیم

 .شودیم عمل اتاق وارد دارد که داده پیام او به قبل ساعت
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 را درد دارد سیع و نشسته هاقفسه نزدیک صندیل روی

 حرف فروشگاه یسرئ با است بهپ   کندیم فکر .کند تحمل

ی هم او از حت   اما .برود خانه به زودتر و بزند  .نیست خپ 

 ژولیده موهات   و کشیده آب و خیس هات  لباس با مردی

ی دنبال انگار و خوردیم تلو تلو دارد .شودیم وارد یم چپ  

 .گردد

 شدت به بقیه اما هست مرد به حواسش نازسلت  

 جایش به او و نکند کاری خواسته او از میشل .مشغولند

 .کندیم پر را هاقفسه

 الی دست مدام مرد .بیندنیم بر و دور آن را میشل

 .کندیم بسته و باز را چشمانش و بردیم موهایش

 .رودیم کشان پا مرد سمت نازسلت  

- can I help you sir? ( آقا؟ کنم کمکتون تونمیم) 

 .زندیم ندبل گلوت   باد و کندیم گشاد را هایشچشم مرد

 بوی .کشدیم عقب رس و شودیم چندشش نازسلت  

وب  .زندیم هم به را حالش مرد سمت از مرس 

 :گویدیم مرد
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- where's my favorite alcohol? I can't find it. 

وب)  (.کنم پیداش تونمنیم کجاس؟ معالقه مورد مرس 

 تهوع حس او به مرد دهان بد بوی .گزدیم لب نازسلت  

یم عقب و گذاردیم اشبیت   روی دست .دهدیم شدید

 .شودیم عصبات   و ناراحت نازسلت   حرکت این از مرد .رود

- what? you don't like it? don't you? that's it. 

you Muslims are...( شما نمیاد؟ خوشت چیه؟ 

 (...مسلمونا

معده محتویات .بزند را حرفش یادامه تواندنیم مرد اما

 زمی    روی خواهدیم که حایل در و آوردیم باال ار  اش

 همی    و دهدیم گپ   قفسه به را دستش نکند سقوط

های و بطری و شیشه چند شودیم باعث  صدا با دیگر چپ  

 مرد .بیاید بار به نباید که افتضاچ و بریزند زمی    روی

 .دهدیم فحش و زندیم فریاد هایشاستفراغ وسط مست

ی و کارگرها از ایعده نازسلت   غجی و مرد صدای با مشپ 

سلت   که نیست حواسش کش و دوندیم هاآن سمت ها

 .افتاده شماره به کشیدنش نفس ناز

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

  

 148_قسمت#

 

 

 

 مرد که کثافت   و گند میان از و کشدیم عقب را خودش

 درب سمت به کرده درست فروشگاه وسط مست

 .رودیم فروشگاه

 رحمانهت   دوباره باران .خواهدیم کشیدن نفس هوای

وع  .ببار یک نبار حاال .کرده باریدن به رس 

ن   اما است رسد هوا .فرستدیم هایشریه به ولع با را اکسپ  

 .نشسته صورتش روی عرق درشت هایدانه

 وقتش است مطمی    دیگر و اندشده شدیدتر دردها

 و گرددبریم فروشگاه داخل به شکمش روی دست .رسیده

 .رودیم رختکن به
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ون جیبش از را تلفنش و نشیندیم راحت   مبل روی یم بپ 

 .کشد

دیم را مهبد یشماره   .دهدنیم پاسخ مهبد اما گپ 

 اما .زندیم زنگ دوباره منقطع هاینفس و لرزان دستات   با

 .نیست جوات   بازهم

ون رختکن از جوابت   هایتماس از ناامید  .رودیم بپ 

 درد   از یا کندیم گریه دارد که است انزایم درد   از داندنیم

 .کشت  

 زمی    روی نازسلت   .دودیم سمتش به و بیندیم را او میشل

 :کشدیم فریاد و افتدیم

 !مامان !مامان !آخ ...دلم آی -

 :پرسدیم او از نگرات   با میشل

- what  has happened?  

 به باید کندیم حایل میشل به بدبخت   هزار با نازسلت  

 .برود بیمارستان

- hospital... I should... go... to... 
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 سمت .گفته چه فهمیده .نزند حرف کندیم اشاره میشل

 .دودیم جات  

 را اوضاع مست مرد .بیندیم تار چشمانش نازسلت   اما

آمده بردنش برای پلیس مامورهای و ریخته هم به حسات  

 و باردیم هم باران .اند

نیم جواب که هم مهبد .پیچیده هم به حسات   چپ    همه

 صدای حت   !روزی عجب کندیم فکر نازسلت   .دهد

ی ستوقت   چند هم ذهنش  چقدر که آخ .گویدنیم چپ  

  .تنهاست

 .پیچدیم خود به درد از و کشدیم دراز زمی    روی

 لعیا آیدیم یادش رودیم هوش از دارد که لحظه آخرین در

 مدرسه معلم بود گفته .ساندبر  را خودش بتواند شاید

 .باشد خانه در باید حاال و است

دیم را اششماره و کندیم روشن سخت   به را تلفنش  .گپ 

 از لحظه یک برای دلش پیچدیم تلفن در که لعیا صدای

 .شودیم شاد قلب ته
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 ...لع ...لعیا -

؟ جون؟ سلت   الو -  شده؟ چ   توت 

 ...من ...من -

 .رودیم هوش از اما

 مواجه نازسلت   بیهوش تن با و رسدیم لحظه همان یشلم

 .شودیم

 لعیا گفی    الو صدای و روشن یصفحه و تلفن دیدن با

 .چسباندیم گوشش به را تلفن فورا

- Hi whom am I speaking to? 

 

 

 

 بیندیم رسش باالی را پرستاری و لعیا کندیم باز که چشم

 حرکت حال در رسعت به و خوابیده رویش که تخت   و

 .است

 :گویدیم فورا بازش چشمان دیدن با لعیا
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؟ سلت   -  .پیشتم من خوت 

دیم را سلت   رسد دست و کندیم دراز دست  .گپ 

 تموم سخت   دیگه .میاد داره .میش   خوب نباش نگران -

 .شد

 :چکدیم صورتش روی امان ت   نازسلت   هایاشک

  ...لعیا -

س جانم -   .بکش سنف فقط نزن؛ حرف .نپ 

س شوندیم که زایمان اتاق وارد  بزرگ موچ   چون اسپ 

 روی که نفت مثل .افتدیم جانش به طوفان، در گرفتار

ر بریزند سوخی    حال در نازک   و خشک هایچوب
ُ
یم گ

د   .گپ 

 زایمان برای او کردن آماده حال در رسعت به پرستارها

ی شدت با درد .هستند یم فرود کمرش و شکم به بیشپ 

یم ت   در ت   هایکشیدن جیغ به ناله و آه از کار و آید

 .کشد

 :زندیم صدا را مادرش فریادهایش میان
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 ...مهراج آخ !مامان !مامان -

 کودکش پدر که مهراچ   .گفته اراده ت   و هوات   را مهراج

 .اوست عاشق   وار دیوانه هم هنوز شوربختانه او و است

 آخر دم   و شد حمر ت   اما .بود عاشقش که مردی عاشق

  .درآورد نازسلت   نوایت   دل   از دمار

و آن در  هنوز بفهمد که .داشت کم را همی    فقط دار گپ 

 .وفات   مهراج   همان .است مهراج عاشق اول روز مثل هم

 !نامرد زیباروی مرد آن

یم نازسلت   از پزشک و گرفته محکم را دستانش لعیا

 دنیا به برای کودکش تا دبگپ   کار به را توانش تمام خواهد

 .بشود آماده آمدن

 حال در که هات  زن و دیگر هایاتاق در داندیم خوب

 و گرفته را همرسشان دست شوهرهایشان هستند، زایمان

یم راحت برایشان را زایمان هاان به دادن امید و دلداری با

   .کنند

  .اوست کنار لعیا مهراج، جای به اما

 :ویدگیم گوشش زیر لعیا
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 .دیده رو رسش میگه دکپ   .باش زود .سلت   بزن زور -

میم فضویل از دارم زودباش ه .ببینمش مپ   پرس؟ یا دخپ 

 .بابا بجنب .نازه خودت مثل حتما

 عاقبت و کندیم را تالشش تمام نازسلت  

 مهراج خندان صورت کودکش یگریه صدای شنیدن با

 .رودیم هوش از و آیدیم در رقص به چشمانش جلوی

 

  

 149_قسمت#

 

 

 

 اتاق در را خودش کند،یم باز که را سنگینش هایپلک

 لعیا .چرخاندیم اطراف به را سنگینش رس .بیندیم دیگری

ون به که سینه به دست که بیندیم پنجره پشت را ه بپ   خپ 

رس   صدای  .است شده  شدت به نه اما آیدیم بارن رس 
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  مردم این شهر حسودند 
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 و گرفته آرام دنیا این به کودیک آمدن با طوفان گوت   .قبل

   .برداشته کاری خراب از دست

 .کمپ   شدت   با شده دیگر جور یک شکمش زیر دردهای

 یم باز را خشکش های لب .است وصل دستش به رسیم

 :کند

 لعیا؟-

 لبخند و آیدیم تخت سمت و چرخد یم سمتش فورا لعیا

 :زندیم

 عزیزم؟ شدی بیدار-

 کجاس؟ م؟بچه ...من-

 آوردنت هست ساعت   نیم یه .عزیزم خوبه حالش هبچ-

 به گفت دکپ   .ترسیدم خییل من و رفت   حال از تو .بخش

  .بود شدیدت ضعف خاطر

 از دارد واهمه .دهدیم قورت را اشنداشته دهان آب

 اما .شده عذابش باعث هاست مدت که آنچه پرسیدن

 .ندارد  را مغزش یخسته های سلول با رفی    کلنجار توان

 سالمه؟ بچه ...بچه ...جون لعیا-
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  مردم این شهر حسودند 
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 :اشوعاض منتظر چشمان به زندیم گره را لبخندش لعیا

 و دست .دیدمش خودم نباشه؟ بود قرار مگه .سالمه آره-

 .داره خوشگلم کوچولوی و گرد یکله یه .بود سالم پاش

  یعت  -
 

 نیست؟ معلول مییک

 !معلول؟-

 .داره داون سندرم بچه گفی   -

؟م اونو .آهان-
 

 ییک

ه لعیا گفی    آهان این  .لرزاندیم و سوزاند یم را پشتش یتپ 

 ننشسته، گلویش توی حسات   و درست هنوز که بغیص  

  .کندیم تار را هایشمردمک اشک از موچ   .کندیم باز رس

 !من یبیچاره یبچه .مبچه !خدا !نه خدایا-

 :کندیم گرد را چشمانش لعیا

؟یم یهگر  داری چرا یهو؟ شد چت !وا-  کت 

 نظر بچم و من به خدا آخرش دونستمیم ...دلم .خدا آخ-

 .میشه نصیبم معلول بچه یه دونستمیم .کنهنیم
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  مردم این شهر حسودند 
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؟ داری پرت و چرت چرا-
 

 معلوله؟ ت بچه گفت یک مییک

 گفتم؟ من

 :کندیم پاک را هایش اشک تند تند سلت  

  .نکن اذیت منو خدا رو تو جون لعیا-

 تبچه خدا به .سلت   کنمیم شک دارم دیگه عقلت به- 

 .خوبه خییل حالشم و سالمه

و دردی و شودیم خپ    نیم هوات   نازسلت    توی ریز تپ  

  .کشد یم تپ   شکمش

؟ راست-
 

 !آخ مییک

 .دخپ   بگپ   آروم .ببینم نخور تکون-

 سالمه؟ یعت  -

 سالم های بچه به صورتش .دیدمش خودم میگم .بابا آره-

 ...فقط .دار مشکل نه موند،یم

؟ فقط-  چ 

ه ریزه خییل فقط-  و کیلو دو .سلت   کمه وزنش .سمپ  

 .گرم ششصد
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  مردم این شهر حسودند 
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یم دراز تخت روی و کشدیم راحت و بلند نفش ناز سلت  

وع دوباره و کشد  .کندیم گریه به رس 

وع که باز بابا ای-  تو؟ کردی رس 

 .مرش جونم خدا .عاشقتم خدایا .شکرت خدا ای-

 کت  یم شیون اینجوری داری کمش وزن خاطر واسه االن-

؟  سلت 

 با وزنش .نداره داون سندرم گفت   .سالمه گفت   .لعیا نه-

ه خوردن غذا خوب  درسته؟ .باال مپ 

 کن، گوش حرف و باشه خوت   دخپ   اگر .عزیزم آره-

هیم وزن فوری  .گپ 

؟- ه؟ گفت   !چ   دخپ 

؟نیم هم رو بچه جنسیت حت   .جون سلت   پوف-  دونست 

ه آره  .خودت عی    ازهن .دخپ 

ه سقف سمت به نازسلت    به را پایینش ولب شودیم خپ 

دیم دندان  .بیاورد تاب تواندنیم را خوشبخت   همه این .گپ 

ه- ه جون آخ ...دخپ   !خوت   خییل خدایا .دخپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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 :دهدیم او به دستمایل لعیا

؟نیم واقعا- ؟ دوست دخپ   دونست   چه ببی    آخ داشت 

یم گریه چقدر .کن پاک تواشکا بیا .کرده هم ذوف  

؟اینقدردستتو  گریه کم .میاد در آنژیوکت .نده تکون کت 

 .رفت هدر اشکات پای رسم مایع همه .دخپ   کن

 .خوشحالم خییل آخه-

 مامان .جونم سلت   ":کندیم گریه بلند بلند ذهنش صدای

 "!عررررر وای .کردم ذوق چقدر .سالمه بچه .شدی

  .مبارکه-

 نمیارنش؟ چرا کجاس؟ مبچه پس-

 دیدنش به مییل دیروز تا چطور داندنیم هم خودش

ش است مشتاق حاال اما نداشت  .ببیند را دخپ 

 .داشی    نگهش  N.I.C.U بخش تو .کمه وزنش که گفتم-

 بده؟ اوضاعش اینقدر یعت  -

ه .دیگه ضعیفه ویل .بد گفت نمیشه-  نظر تحت بهپ 

هیم جون رسنیم بهش .نباش نگران .باشه  .گپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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 .ببینمش خوامیم-

 ویل .ببینیمش بریم میدن اجازه خودشون برسه که وقتش-

 .بموت   منتظر باید فعال

 لعیاجون؟ چنده ساعت-

 .اندازدیم تلفنش ساعت به نگایه لعیا

ی-  کم میشه قطع داره دیگه بارون .نمونده شب نه به چپ  

 .کم

 تو مات   .جون لعیا شدم زحمتت باعث امروز ببخشید-

 .نداد جواب زدم زنگ چ   هر مهبد به .ملهع اتاق
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 .تلفنشو صدای نشنیده داشته کار شاید .نداره اشکال-

 چه به موندوست   پس .زدی زنگ من به کردی خوب

 عزیزم؟ خورهیم دردی

 نگرانم االن کنم فکر بزنم؟ زنگ بهش میدی رو گوشیم-

 .شده

 .شده خاموش تلفن اما .دهدیم دستش به را او تلفن لعیا

ش باید .کرده خایل باطری وای ای-   .دیگه شم خالص ازرس 

؟ شونو شماره .بزن زنگ من گوش   با بیا-  حفظ 

د یم را مهبد یشماره و کندیم تشکر ناز سلت    .گپ 

 .حفظم آره-

یم آید،یم خط سوی آن از که مهبد یزده شتاب گفی    الو

 :گوید

 مهبد؟ الو-

؟ سلت  - ؟کج دخپ   توت   خاموشه؟ گوشیت چرا ات 

 .کرده خایل باز خرابه باطریش-
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  مردم این شهر حسودند 
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 یه گفی    فروشگاه اومدم .گشتم دنبالت رو سیدت   کل-

 خوبه؟ حالت تو؟ شد چت .بیمارستان رسوندتت خانوم

 .مهبد شدی دات  -

؟ راست وای من؟ جون  -
 

  مییک

 .ندادی جواب زدم زنگ بهت .آره-

کت تو گوشیمو این بابا-  برگشتم ت  وق .گذاشتم جا رس 

 اتاق تو هنوز مات   .شدم نگران زدی زنگ بار چند دیدم

 بردنت؟ بیمارستان کدوم .عمله

  .آورد منو اون .بزن حرف جون لعیا با بیا-

ش خدا-  .بده خپ 

 را خودش مهبد کشدنیم طویل و دهد یم لعیا به را تلفن

 از مهبد .آیدیم بعد کیم هم مانیسا .رساندیم بچه ساک با

 را محبتش زودی به دهدیم قول و کند یم شکرت لعیا

ان  .کند جپ 

 رسدیم نظر به کشدار ناز سلت   برای که ساعت   از بعد

ک دیدن به سه هر .رسدیم بچه دیدن وقت  از تازه دخپ 

 رسچ   و کوچک نوزاد دیدن با ناز سلت   .روندیم رسیده راه
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  مردم این شهر حسودند 
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ت   دستگاه درون و است پوشک یک تنها لباسش که

 .دوزدیم چشم بیدهخوا حرکت

 !کوچولوئه چقدر وای-

 .فرستدیم ازدور ایبوسه مانیسا

 .میشه همی    نخوردی غذا حسات   و درست تو که بس از-

 یک به کنهیم تبدیلش زودی به شخاله .باش نگران ویل

 .خانکپل عدد

  .رودیم غنج کوچک نوزاد برای دلش مهبد

؟ بزت   دست بهش خواییم-  سلت 

 تونم؟یم-

 بپ   گرد محفظه این از دستتو .پرسیدم پرستار از من آره-

 .دستگاه تو

 و برد یم دستگاه داخل را دستش احتیاط با ناز سلت  

 خوردیم تکان نوزاد .کند یم نوازش را نوزاد کوچک دست

د یم کوچکش مشت در را مادرش ی سبابه انگشت و  .گپ 

 :زند یم لب بغض با مانیسا .کنند یم ذوق هرسه
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@shahregoftegoo 

 من برم قربونت .شناخت مامانشو .هات   اوه .عزیزم .یهال-

  !بچه آخه

 مهر .ناز سلت   چشمان روی شودیم نازک ایهاله اشک

یم رد ازشیشه و سازد یم پیل نوزاد دستان از شودیم نوری

 سلت   لحظه همان .شودیم رسازیر نازسلت   قلب به و شود

 یادز  خییل .دارد دوست را کودکش کندپ یم حس ناز

 همه این چطور آیدیم بدش خودش از .دارد دوستش

 کوچک موجود این .ببازد فرشته این به دل نتوانسته مدت

 .گناهت   و

 .ریزند یم صورتش روی باز هایش اشک

 کوچولو این مامان من .شدم مامان نمیشه باورم آخ-

 شدم؟

گونه روی ای بوسه و اندازد یم گردنش دور دست مانیسا

 .اردکیم خیسش ی

یم مقدمهت   و جدی بردارد نوزاد از چشم اینکه بدن مهبد

 :گوید

م زن برم خواست دلم دیگه-  .بگپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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یم فکر ناز سلت   و زنند یم خنده زیر پق   نازسلت   و مانیسا

 به دیر همه این چرا و بود کجا خوش   همه این کند

 رسید؟ دستش

 :پرسد یم مانیسا

؟ بذاریم چ   اسمشو راست   وای-  ذوقت   ما چقدر سلت 

 .نکردیم فکر اسمش برای حاال تا که بودیم

 .کشدیم بلندی نفس ناز سلت  

 خییل دخپ   .بود مازندرات   دانشگاه تو داشتم دوست   یه-

ی یه بابت خواست یم وقت   همیشه .بود مهربوت    ازم چپ  

 ".سلت   مانیل" گفتیم بده نشون رو محبتش یا کنه تشکر

؟ یعت  -  چ 

 .مانیل بذارم اسمشو خوامیم .سلت   برام بموت   یعت  -

 :کوبدیم هم به کودکانه را دستانش مانیسا

 .عاشقشم .خوبه همی    .قشنگه خییل آره-

 :کند یم تکرار وار طویط مهبد 

 خانوم؟ مانیل .مانیل .مانیل-
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  مردم این شهر حسودند 
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 به و کندیم باز را چشمانش بار این و خوردیم تکات   نوزاد

 قوس و کش پایش و ستد به و کندیم نگاه سه آن سمت

 .دهدیم

 مهبد و رود یم ضعف کوچولو مانیل برای دلش ناز سلت  

 .کنندیم کل کل هم با دستش گرفی    رس   ومانیسا

 .من اول-

 .بچه دات    اول .ببینم کنار برو .خودم اول نخپ   -

 .ایران سمت دودیم ذهنش و ایستد یم کنار ناز سلت  

 آن آخ کند؟یم چه شده دار دخپ   بداند اگر مهراج

 کجاست حاال خواستیم سالم ی نوه که نامرد گیسوی

نوه دست   دست   و آورده طفلک این روز به چه که بداند

 اگر حتما یارس نصیب؟ت   را پرسش و کرده پدرت   را اش

 وآبادش جد هفت و او به است دخپ   اشنوه بفهمد

 لحظه آن در آدم؟ شد هم دخپ   که داد خواهد فحش

  و خواست یم را درشما فقط
 

 .را هایشمادرانیک
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 151_قسمت#

 

 

 

 

 .آوردیم در خیال و فکر از را او مانیسا

ینم دوستت اون به .بدیم خپ   دیبا به بریم بیا سلت  -  شپ 

 .همینطور

  .کن ولش خوابن .سحره کله اونجا االن -

 صپ   .میده مزه کنیم بیدارش خواب از .ببینم بدو .باشه-

مب عکس ازش کن    بگردم دورش اوخ .گپ 
 تو دل .نازمو هات 

یمش نیست دلم  .کنیم تنش هاشوگوگویل لباس خونه بپ 

 خانه به مهبد و گرداندیم بر اتاقش به را نازسلت   پرستار

 .گرددیم بر

دیم را دیبا یشماره فورا مانیسا  .گپ 
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 یک با آیدیم باال صفحه در که آلود خواب دیبای تصویر 

 :گویدیم زبا نیمه چشم

ی مرض   شب نصف خدا به-  چه .تا دو شما دارین چپ  

ه ؟ کردی بیدار خواب از منو خپ   مات 

 :خنددیم غش غش مانیسا

 خوابه؟ وقت چه بابا .شدی زندات   خنگول پاشو-

 دیبا کنار  را عرفان تصویر ناز سلت   و پردیم جا از دیبا

 اشپیشات   روی را آرنجش که بیندیم خوابیده تخت روی

 از رودیم ضعف برادرش یگانه برای دلش  .گذاشته

 
 

 .رودیم اشصدقه قربان دل در .دلتنیک

  راست وای-
 

؟ مییک  آره؟ سالمه؟ اومد؟ مات 

مون .سالمه آره -  .نازه گل عی    سالمه دخپ 

وع دیبا  .زدن هق و ریخی    اشک به کندیم رس 

 قربونت جونم سلت   .خدا ای .شکر رو کرمت خدایا -

 .مبارکه بگردم ورتد .برم
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 هایشکردن ذوق و دیبا به حواسش اصال ناز سلت   

 .نیست

 :گویدیم بلند 

 نگاه من به سلت   جون   رو تو داداشم؟ عرفانم؟ !عرفان-

 دونمیم !داداش   بزن حرف من با سلت   جون رو تو .کن

 منو اینهمه نشدی خسته .بگردم دورت بسه .بیداری

؟ منتظر   گذاشت 
 

م؟یم ندیدنت از دارم نمییک   مپ 

 را دستش دیبا خورد،یم تکان گریه از که عرفان هایشانه

 .کشدیم اشپیشات   روی از

 .عزیزم شدی دات   پاشو .بسه خدا و تو .عرفان پاشو-

   .رو مسخره قهر این کن تمومش پاشو

 .دهدیم تخت تاج به تکیه و نشیندیم عرفان

 :زندیم هق ناز سلت  

 عرفان؟-

 :خنددیم تلخ و کندیم پاک را شاشک عرفان

 !من سلت    !عرفان جان  -
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 .زندیم آرام اقیانوس امواج وسعت به لبخندی نازسلت  

 دیگر .داشتت   دوست همانقدر درخشان، همانقدر

  .شودیم تکمیل دارد اشخوشبخت  

  

  

  

 

  

 152_قسمت#

 

 

 

 بعد سال سه
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 باالی بلویتا به دیگر نگایه با و زندیم را چپ راهنمای

 با .شودیم پهن ایجاده وارد بزرگراه، کنار تابلوی و بزرگراه

 فرودگاه به باید دیگر ساعت نیم تابلو مشخصات به توجه

 .برسد

ین سال سه از بعد باالخره  .دیدنش آمدیم داشت شپ 

ین    پایش به پا خواهرانه را سال چند این تمام .عزیزش شپ 

 با حت   .بیاورد در اپ از را او سخت   نگذاشت و آمد

  .دوری و  فاصله ها کیلومپ  

ی وع خوب امسال بهار .نمانده آفتاب طلوع به چپ    رس 

ین آمدن با و بود شده ی روزهای او برای داشت شپ   بهپ 

 .زدیم رقم

ین دات     طور آن .بود برگشته ایران به سال دو از بعد شپ 

ین که  در هاسال این تمام اشدات   گفتیم شپ 

 یک لباس در بیمارش همرس از شهر از خارج یشگایهآسا

 ایبهانه دیگر همرسش مرگ با .بود کرده مراقبت پرستار

 برگشته وطن به و نداشت ایران از خارج در ماندن برای

الیا در خارچ   مسافران ورود سخت قوانی    .بود  اسپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین آمدن شد باعث  همی    برای .بشود مسپ   سخت   به شپ 

ین آمدن   زناسلت   که است  یک خودش برای را شپ 

  .داندیم الیه موهبت

 سه خاطرات تمام شودیم ترنزدیک فرودگاه به چه هر

 چشمانش جلوی از تند روی فیلیم چون برایش پیش سال

 .کند بازی خاطره ندارد دوست او و شودیم رد

 هم هنوز او اما رود،یم پیش خوت   به دارد چپ    همه گرچه

 .کند عادت غربت غم به نتوانسته

 در ندارش دارو و ایران برای دلش هاوقت بیشپ   هم هنوز

 .شودیم تنگ وطن

  سال سه این
 
 زیادی اتفاقات و شده رو و زیر اشزندیک

 .شده قوی و آبدیده مادری و زن به تبدیل او حاال .افتاده

 و مستقل زت   به و داده صیقل را او مشکالت که زت  

 .کرده مبدل خودساخته

 پارک جات   را مهبد اتومبیل   دقت با و شودیم پارکینگ دوار 

 .کندیم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 
 
 از هم خوب و گرفته یاد خوب هاسال این در را رانندیک

 رزهای جور و جمع و کوچک ِ  گلدسته .برآمده پسش

 عروسک دیدن با و داردبریم عقب صندیل از را سفید

کش زیبای صورت یاد صندیل، روی مانیل کوچک   یم دخپ 

  .بنددیم نقش لبانش روی لبخند و افتد

 هایورودی مخصوص سالن به عجله با را خودش

  .رساندیم خارچ   پروازهای

ین و رسدیم رس به انتظارش که کشدنیم طویل یم را شپ 

 .بیند

 آن نازسلت   مثل هم هنوز .نیست خودش دست

 خاطر به نه این و است مشکش دم   اشکش .روزهاست

 .است بودنش احساش خاطر به بلکه ضعفش،

ین با احساساتش دیگ قدیم مثل هم هنوز  محریک کوچکپ 

 .شودیم رسازیر اشکش و آیدیم در قلیان به

  توی هم خییل که هستند هاآدم بعیص  
 
 .اندنبوده اتزندیک

 و بیشپ   هستند کنارت هاسال که هاخییل از هاآدم این

 ترخالص و بزرگپ   وجودشان الماس .ورزندیم مهر بهپ  
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  مردم این شهر حسودند 
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آدم این .دارند دوستت ساده و ورزندیم عشق ساده .است

 زمستان آفتاب مثل .زمینند روی هایآدم ترینتوقع کم ها

 گرم را دلت گرمایشان و نور هم ابر پشت از حت   .هستند

ین .روشن را وجودت و کندیم آدم دسته آن از شپ 

 هم ماه یکره به اگر حت   ندارد شک نازسلت   .هاست

ین برود،   .فرستدیم برایش دور آن از را عشقش و نور شپ 

  هاآدم این وجود با
 
  .شودنیم شب وقت هیچ زندیک

ین دیدن زودتر برای  و ایستدیم خروچ   درب جلوی شپ 

ین ون که شپ   :زندیم صدایش بلند آیدیم بپ 

ین -  !شپ 

ین  نازسلت   و کندیم رها را هایشچمدان ی دسته شپ 

 در دوست دو جدات   سال سه از بعد و دودیم سمتش

 .روندیم فرو یکدیگر آغوش

ین  :کندیم بغل سفت را او شپ 

 کردنت بغل برای دلم .اومدم باالخره آخ .جونم سلت   -

 .بود هالک

 .را او تن عطر کشدیم بو نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ینم -  .میدی ایرانو بوی آخ .کنم بوت بذار .شپ 

ین  .کندیم جدا خودش از را او شپ 

 راه تو ساعت ۲۴ .عرقه بوی .نیست ایران بوی عزیزم نه -

 .بود پریده حاال تا دادمیم نفتم بوی .بودم

ین بازوی روی مشت و خنددیم نازسلت    .کوبدیم شپ 

 .کت  یم خراب زت  یم آدمو حس .هست   آدیم عجب -

 از .شدیا خوشگل خییل چطوری؟ .کن ول مسو حس-

  .ستنی معلوم اصال تلفن پشت

 جون که مریضم زردانبوی سلت    اون هنوز کردی فکر -

 بزنه؟ حرف نداشت

 نق انتظار ساله هفت و بیست زن یه از اینقدر دیگه نه -

 .ندارم زدنو

؟ -  نه؟ .شدی خسته خییل خوت 

 تحمل وضعت اون با چجوری تو .دخپ   شدم هالک -

 هواپیما؟ تو بشیت   ساعت همه این کردی
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  مردم این شهر حسودند 
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 داری فعایل بیش که تو واسه ویل .مکرد تحمل که من -

 .سخته

ین چمدان از ییک یدسته نازسلت   و خنددیم رسخوش شپ 

دیم را ها  .دهدیم دستش به را گلدسته و گپ 

  .گل برای گل -

 کو؟ من فسقل   پس .نازن چه مرش -

 خواب مانیل .بود تاریک هنوز هوا افتادمیم راه وقت   -

 رو ذارهیم رو خونه نیستم من ینهبب میشه بیدار االن .بود

 .نکنده رو مکله مات   تا بریم بدو .رسش

 برسه امروز کردم صپ   سال سه .من بشم قربونش آخ -

 .بچلونمش بیام

 

 و آمده باالتر آفتاب شوندیم خارج که پارکینگ از

 .درخشدیم آرام اقیانوس

  .سلت   اینجا خوشگله چه وای -
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  مردم این شهر حسودند 
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ین شوق و ذوق به زندیم لبخند نازسلت    هم هنوز .شپ 

 مدل .است پیش سال سه شوخ و شاداب دخپ   همان

 .نکرده فرف   هیچ هم زدنش حرف

 

  

  153_قسمت#

 

 

 

 سمت و داردبریم چشم اقیانوس زدن دید از بعد، دقایق  

 .کندیم نگاهش دقیق و چرخدیم او

ین؟ من به زدی زل چرا-  شپ 

 رانند  خفن خییل .دارم دوست رو ژستت -
 
 .کت  یم یک

 به بعد و عقب به نگایه آینه از و زندیم لبخند نازسلت  

ین   .اندازدیم شپ 

ین  :گویدیم و صندیل به دهدیم تکیه را رسش شپ 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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  از گفت  یم یادته -
 
 ترش؟یم رانندیک

 .روندنم عاشق االن ویل .آره -

 سه این کت   تعریف حسات   و درست واسم بشیت   باید -

  چجوری سال
 
 .کردی زندیک

ی چ   همه از که تو !وا -  بگم؟ چیو دیگه .باخپ 

 برام حضوری دیگه بار یه که اینه به شمزه .نمیشه !نچ-

 .کت   تعریف

ی منو باید بعدشم   ازش که خوشتیپ پرسه اون بپ 

 بود؟ چ   اسمش .ببینم رو کردی تعریف

 :زندیم لب و چرخاندیم را فرمان نازسلت  

 .لئو -

 

ین شوند،یم که خانه نزدیک  :گویدیم شپ 

وا -  دوستته؟ اونم وایساده؟ در جلوی نیست مانیل اون ا 

 که خورده حسات   رو مانیسا مخ کنم فکر .خودشه آره -

   .ایستادن منتظر در جلوی اومدن
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  مردم این شهر حسودند 
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 .باش زود برو تندتر -

ین  مانیل سمت و کندیم باز را در فورا ماشی    توقف با شپ 

 .داردبریم بلند هات  قدم

 .است زیباتر برابر چندین نزدیک از مانیل

یم آفتاب نور زیر که ای قهوه رنگ به مواج و بلند موهای

   و درشت چشمان .درخشند
 ارث به را مادرش کوچک   بیت 

 بیشپ   .ندارد را ساله سه دخپ   یک یقواره و قد اما .برده

 .خوردیم ساله دو کودک یک به

ین دیدن با مانیل  .ددو یم سمتش شپ 

ین آله -  !شپ 

ین  دور دست مانیل و کندیم باز آغوش و زندیم زانو شپ 

ین گردن   .اندازدیم شپ 

 !تو نازی چقدر .دلم عزیز وای .بره قربونت آله الیه -

 و زبر و است تند و فرز اش ریزه اندام برخالف مانیل

 حریف کش و دارد زبان مپ   یک دیبا قول به .زرنگ

ین  .شودنیم هایشزبات   شپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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ین  .ایستدیم و کندیم بغلش  را او شپ 

؟ من؟ جینگییل   چطوری -  خوت 

 .دهدیم تکان رس تند تند مانیل

  .اوبم -

 .خوبم بگو خاله، نه اوبم -

ین مانیل یم بسته و باز را قشنگش هایلب و خنددیم شپ 

 .کند

؟ تو .خوبم -  اوت 

ین  .دهدیم قلقلکش و رودیم ریسه شپ 

 .خورمتایم -

 .آیدیم نزدیک مانیسا

ین سالم -  .اومدی خوش .جون شپ 

ین یم خانه در پا دعوتش با و دهدیم دست او با شپ 

 اما .خانه در نازسلت   و مهبد و است یکشنبه .گذارد

  .بیمارستان برود شب باید مانیسا
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین ین با شپ    مانیل هایزبات   شپ 
 

 و رودیم یادش خستیک

ین برای تلفن پشت همیشه که مانیل  این زدیم حرف شپ 

ین بودن از خوشحال بار نیم پایی    او آغوش از کنارش شپ 

ین پای روی که ست ساعت   و آید  .نشسته شپ 

 .گذاردیم مانیل رس به رس مهبد

  .مانیل زشته تخاله چقدر -

دت -
ُ
  .زشت   ا

 .بخورتش استنیل مادام یگربه بدیمش .دیگه زشته -

زن استنیل مادام  و چاق یگربه یک و است ایههمس پپ 

  .است پرخور حسات   که دارد بزرگ

ین صورت کوچکش دستان با مانیل دیم قاب را شپ   و گپ 

 :زندیم جیغ برویش دل تو صدای آن با

  .منه مال آله .گربه بدیم رو دات   !نه -

ین .خنددیم غش غش مهبد  :گویدیم شپ 

 ذیتا .خان مهبد بشنو بچه دهن از رو راست حرف -

 .هابخورتت گربه میدم نکن
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  مردم این شهر حسودند 
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 و آوردیم در ادا و بوسدیم محکم را مانیل صورت مهبد

 .دهدیم نشان ناراحت را خودش

 دات   دیگه رفت؟ یادت منو نرسیده تخاله هنوز ببی    -

 مانیل؟ نداری دوست رو مهبد

 

ین آغوش   از فورا مانیل  گردن در دست و پردیم پایی    شپ 

 و ایستدیم کوچکش پاهای یپنجه ویر  و اندازدیم مهبد

 .بوسدیم را مهبد یگونه

ک مهربان قلب برای رودیم ضعف دلش مهبد  .دخپ 

 تخاله .کردم شوچ   بره قربونت دات   .من یخوشمزه -

 خب؟ .بخوره گربه نمیدیم رو

 :زند یم لب و کندیم خم را قشنگش و زیبا رس مانیل

ب -
ُ
 !ا

ین آغوش به دوباره بعد  .گرددبریم شپ 

ب اون قربون -
ُ
  .من برم گفتنت ا
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین  وع و کندیم بوسه غرق را او صورت شپ   به کندیم رس 

یم خانه فضای در مانیل یخنده صدای .دادنش قلقلک

کلکل به و اندایستاده ای گوشه نازسلت   و مانیسا و پیچد

ین و مهبد و مانیل های  .کنندیم نگاه شپ 

 

  

 154_قسمت#

 

 

 

 و کرده شیطنت آنقدر مانیل و گذشته شب ده از ساعت

ین با  فرو عمیق خوات   در حاال که کرده بازی مهبد و شپ 

 .رفته

 که کرد التماس نازسلت   به اشکودکانه زبان با چقدر

ین کنار را شب دهد اجازه  .بخوابد شپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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 در خوابیدن به را او شب هر اینکه رغمعیل هم نازسلت  

 .داد اجازه او به را امشب کردیم مجبور خوابش تخت

ین  :بود کرده اخم شپ 

 راحت بچه بذار .خانوم سلت   شدی گپ  سخت چقدر -

 .باشه

ینم نمیشه -  تو بخواد بعد .میشه بدخواب اینجوری .شپ 

 .داریم بساط بخوابه تالش

 هوش از داره کن نگاش .نمیشه بدخواب این امشب -

ه  .مبچه مپ 

ین  تا دو و بود کرده پهن زمی    روی نفره دو پتوت   شپ 

 .بود خوابانده کنارش را مانیل و بود گذاشته بالش

ین .بود خواسته قصه یک او از خواب از قبل مانیل  شپ 

 و بود گفته برایش اطوار و ادا با را قندی بز بز یقصه

 دوست هایشخنده چقدر .بود رفته ریسه خنده از مانیل

 .بود داشتت  

ین  وسط مانیل و بود کرده بوسه قغر  را نازش صورت شپ 

 .بود برده خوابش قصه
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  مردم این شهر حسودند 
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ین بی    مانیل حاال و  و است خواب غرق نازسلت   و شپ 

ین  مانیسا .آیدنیم خوابش حاال بود خوابیده عرص که شپ 

 تا نشیت   شب رفته دوستانش با مهبد و رفته بیمارستان به

  .باشند داشته را خودشان خلوت دوست دو

 باید کنم تنظیم اینجا با رو خوابم ساعت بیام من تا -

 .بساطه همی    اونور بعد .تهران برگردم

؟ قراره چقدر -  بموت 

 .ناقابل ماه یه -

  .کم چقدر -

 دفپ   که جا یه دنبال بگردم باید .شده تموم درسم -

 .کنم باز خودنو

 نداری؟ رو بود مادرت و پدر مال که هات  مطب مگه -

 امپ   که بعدشم .دادم جارها سال چند واسه ویل .هست -

 
 

 دعواش داییم .کردیم گریه اومدن از قبل .کنهیم دلتنیک

م .کنهنیم گریه که گنده مرد کرد  مرد که من گفتم امپ 

ینم آبچ   هنوزم .هنوز نشدم گنده  .تره گنده من از شپ 

 .خنددیم ریز صدات   با نازسلت  

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 نمیشه؟ آیجان دلتنگ -

 کم میاره رسدی .دیگه خاکه ویل چرا، .کنه رحمتش خدا -

 .کم

 شدن رسد بهم نسبت همه البد .ایران از من دوری عی    -

 .بود یک سلت   رفته یادشون اصال .حاال تا

؟یم کجا از -  داری خپ   حسات   و درست اصال دوت 

 حالن؟ چه در تخانواده

و همه کنمیم حس ویل .میگن بهم عرفان و دیبا -  چپ  

 .نمیگن

ی واقعا ایدش .نکن بد فکر -  .نیست چپ  

یم کار جای یه کنمیم فکر یه .ندارم بهش خوت   حس -

یم زنگ وقت   هم عرفان .زنهیم زنگ کم دیبا جدیدا .لنگه

  .هیچ   میگه خپ   چه میگم وقت   و زنهیم حرف مانیل با زنه

  .نیست هیچ   واقعا شاید !دیوونه نکن خودآزاری -

 .کشدیم آه نازسلت  

  .کنه خدا -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین  و فر موهای و مانیل پیشات   روی کشدیم دست شپ 

 .کندیم نوازش و ناز را قشنگش

 آوردی کجا از رو فرشته این .کن نگاش خدایا -

؟  اینا از دونه یه آدم .خدا به حالت به خوش یعت   سلت 

 .نداره غیم هیچ دیگه .انگار دستشه دنیا دیگه باشه داشته

 .دوزدیم چشم انیلم صورت به زیاد عشق   با نازسلت  

ین عاشقشم چقدر دونهیم خدا فقط - ین دنیامو .شپ   شپ 

 بچه این کردمنیم فکر .بهشت تو آورد جهنم از منو .کرد

 بند نفسش یه به جونم کردمنیم فکر .بشه زندگیم همه

 .بشه

 هنوز چرا ویل !من دلپ   .آخه بگردم دورش من الیه -

 مونده؟ ریز اینقدر

 .گرفتیم وزن حسات   داشت .بود وبخ اول ماه شیش -

ا .کردیم استفراغ مدام خوردن غذا به افتاد وقت    گفی    دکپ 

 اونم .بدی غذا بهش کم کم باید .داره مشکل شمعده

 .مات   به بده خپ   خدا .نباشه غذات   هر .باشه سبک
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  مردم این شهر حسودند 
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 غذا بهش رسنگ با .شد خوب تا رسید بچه این به اونقدر

 .بماند گذشت ما بر چه .دادیمیم

 .دارن رو بچه این هوای خییل مات   و مهبد

 خب ویل .نرفت باال وزنش اونجوری بچه این دیگه اما

 حرص دیگه منم .شد خوب شمعده مشکل شکر خدارو

  .کنار گذاشتم خوردنو

 نگران .شدی یم اذیت خوردنش غذا رس چقدر یادمه آخ -

 زحمت حسات   خوردنش واسه خودش میشه بزرگ نباش

  .کشهیم

 .سلت   خودته شبیه چقدر

 .کشدیم مانیل هایلب روی را اشسبابه انگشت نازسلت  

 خندهیم وقت   خصوصا .مهراجه شبیه لباش ...لباش -

 مهراج هایخنده عاشق من .خندهیم داره که مهراجه انگار

 بهم داره دنیا انگار خندیدیم وقت   ویل خندید؛یم کم .بودم

 لبخندای اون و مهراج یهو خندهیم مانیل وقت   .خندهیم

 .واسم الیم عذاب میشه و چشمام جلوی میاد قشنگش

؟ داری دوستش ...هنوزم -  سلت 
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  مردم این شهر حسودند 
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 .دارم دوستش ...متنفرم ازش که همونقدر هنوزم -

 .میدی عذاب خودتو داری !لعنت   -

برنیم رسم از دست لعنت   عشق این .نیست خودم دست -

 چ   همه ویل کنم؛ فراموشش بره، یادم خوامیم یه .داره

 داره یادگاریش بیشپ   همه از .چشمامه جلو فیلم عی   

  .کشهیم قد چشام جلوی

 دوننیم داری؟ بچه دوننیم بقیه، و مهراج یعت   ...اونا -

 مهراجه؟ ی بچه مانیل

 ندونه کش گفی    عرفان و دیبا .نداره خپ   هیچکس .نه -

ه  .بهپ 

 کجاس؟ کو؟ بابام نمیگه -

وع روزی اون از من بدبخت   .بخواد دلت تا -  که شد رس 

 ...مهد گذاشتمش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 کودک؟ مهد -

 مهد تو رو وقت بیشپ   مانیل کار رس رفتم وقت   از .آره -

 بعدش .موندم خونه تو ماه یک فقط زایمان از بعد .بود

  .خودم پیش بیا گفت مهبد

 .اومد در آب از زرد تو منشیش گفت   یادمه آره -

 شد، نیم ویل .بردمیم خودم با رو مانیل اوایل .آره -

 حساب به دادم یم جواب تلفن به باید مدام .بود سخت

یم نظارت تمپ  کارها آمد و رفت به و رسیدم یم کتاب

ی سفارش و داشتیم کم تمپ  کار هم گایه .کردم  زیاد مشپ 

 واسه بریم خودمون شدیمیم مجبور مهبد و من بود،

کت یا خونه اری  تمپ  ک   .هارس 

ین یم نگاهش چپ چپ و صورتش توی ریزدیم اخم شپ 

 .کند

 .خانوم سلت   بودی نگفته اینو .واال خوبه -

 .کت  یم دعوام بگم دونستمیم -

 .نکن شک -
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  مردم این شهر حسودند 
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 به تن بودم مجبور که بود باال اونقدرخرج بود؟ چ   چاره -

 خوشم خوری مفت از وقت هیچ .بدم سخت   کار هر

 .همینم حاالم  .دنمیوم

 بعدش؟ خب -

  .کرد وا زبون سالگیش یک تولد از قبل زود خییل مانیل -

 به رو انگلیش و فارش زبان که بود باهوش اونقدر

 اشتباه رو کلمات گایه هنوز گرچه .گرفتیم یاد رسعت

 .میگه

ب میگه خب به وقت   !اوووف -
ُ
 .بخورمش خوادیم دلم ا

یم داشتم که شب یه بود پیش وقت چند همی    -

  ندارم؟ ددی من چرا مایم پرسید یهو خوابوندمش

 یهو .بدم جوابشو نتونستم .زد خشکم هاگرفته برق عی   

 دادی؟ قورت منو ددی تو نکنه گفت

ین  ایلحظه او صدای از مانیل و زندیم خنده زیر پق   شپ 

یم اشبیت   روی انگشت فورا نازسلت   .کندیم باز چشم

 .گذارد

ین بخند آروم !شهی -  .شپ 
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 .بود مزه با خییل آخه .ببخشید وای -

 آدم من مگه گفتم بهش .گرفت مهخند اونشب منم آره -

 کجاس؟ خورده؟ یک منو ددی پس گفت مانیل؟ خوارم

 ترسناک فیلمای این از مهد هایبچه از ییک فهمیدم بعدا

 مانیل به بعدم .خورده رو بچه یه بابای غول یه که دیده

 مانیل .خورده اونو غوله آقا حتما نداری، ددی تو هگفت

 ددیت مامیت، البد گفته هم پرسه .الکیه غول گفته هم

 .خورده رو

 حالیش کشید طول تموم ماه یک .بودم شده گرفتاری

 .نخوردم باباشو من کنم

ین  را اشخنده جلوی تواندنیم و خنددیم هم هنوز شپ 

د   .بگپ 

 ایرانی    های بچه از ودزیالترگ خارچ   های بچه !خدایا -

  .خدا به

 میگه میاد روز یه .بچه این با دارم بسایط یه روز هر -

 یه .بخر کانگورو واسم میگه روز یه .بخر اسب کره برام
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

م .خوامیم بابا یه من میگه روز  کانگورو براش برم حارص 

  .بخر بابا برام بگه نیاد یه ویل بخرم

م من الیه -  همینو بود هم ایبچه هر .طبیعیه خب .بمپ 

؟ بهش چ   تو .خواستیم مادرش از  گفت 

 نتونستم این از بیشپ   .رفته دور جای یه بابات گفتم -

ی  .بیفته رسش از کنم کار چ   دونمنیم .بگم بهش چپ  

 چند یه میشه .زنمیم حرف باهاش من .نباش نگران -

  .بگذرونم وقت باهاش خوامیم من نره؟ مهد وقت

؟ اذیت ویل .آره -  نمیش 

 آخه؟ میشه اذیت فرشته این با یک اذیت؟ -

 .کشدیم بلندی نفس نازسلت  

ین اومدی که مرش -   .شپ 

  .بگو برام لئو جناب این از حاال خب -

 گالری توی و زندیم چنگ مپ    روی از را تلفنش نازسلت  

 .گرددیم عکش دنبال

 .ببی    اینو بیا -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین  و زن چند از نفره هشت تهف گروه یک عکس به شپ 

 شب در ساحل کنار جات   یک .کندیم نگاه جوان مرد

 .اندنشسته آتش کنار که است

ت که اوت   -  لبه کاله یه .جی    شلوارک و تنشه سفید تیرس 

 .لئوئه این .رسش رو گذاشته کجیک دار

 .جذابیته خدای لعنت   .سقیافه خوش چه .واو -

  دو تولد .مهبده دوست -
 
 کرده دعوتش انیلم سالیک

 .منه نخ تو شب اون از .بودیم

 جدی؟ -

 .آره -

 تو؟ و -

؟ من -  چ 

 نداری؟ دوسش -

 .دهدیم تکان رس نازسلت  

 .میشه تکرار داره دوباره حامد یقضیه کنمیم حس -
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  مردم این شهر حسودند 
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 این؟ کیه اصال .نداری دوسش که خری خییل یعت   -

 کجاییه؟

ایط .جاستهمی    مال -  مهم براش زبا اما دونهیم منو رس 

  .نیست

ین ه است جذاب شدت به و خنددیم که لئو به شپ  یم خپ 

  .شود

ین؟ بخوابیم -  کار؟ رس برم باید صبح شپ 

؟ مرخیص مهبد از -  نگرفت 

 .مانلیه تولد هم هفته آخر .شلوغه رسمون روز دو این -

 باهم که گرفتم مرخیص هفته یک تا من دیگه روز دو از

  .باشیم

ی؟یم تولد -  گپ 

  .کوچیک تولد یه -

  .هفته این داریم کار کیل که رفیق بخواب پس !جون آخ -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 گز به پاهایش نشسته رسد و فلزی صندیل روی بس از

 اول هایشب و است صبح چهار ساعت .اندافتاده گز

 .بشود رسدش که نیست آنقدری اما .دارد خنکا کیم پایپ   

 پروازهای اعالن ابلویت به بار یک دقیقه چند هر نگاهش

 .کشدیم پوف   و افتدیم ورودی

 نمیاد؟ چرا !لعنت   -

 نگاه با کندیم سیع و زندیم گره سینه به را هایشدست

 .کند کش   وقت مسافران به کردن

 .گردندیم او دنبال چشمانش رودیم که جا هر هم هنوز

 یا باشد پاساژ .کندنیم فرف   باشد که شلویع   جای هر

آدم بی    شده عادتش .پارک یا کوچه یا باشد خیابان حرم،

  .بگردد او دنبال آمدند و رفت در که هات  

  و عصبانیت و خشم هاستمدت گرچه
 
 بر رسخوردیک

ه نازسلت   به زیادش عشق  عادت ترک اما شده، چپ 

 .است مرض موجب
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

عموی داشی    دوست هم هنوز  قلبش کنج وفایشت   دخپ 

 .ردخو یم خاک دارد و مانده
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یم خوب .ندارد را عشق این انداخی    دور توان هم هنوز

 انداخی    دور و باالست چقدر زیرخایک یک قیمت داند

  .است سخت چقدر زیرخایک

 هنوزم .مهراج احمق   ":کندیم زمزمه لب زیر خودش با

 مهراج .رفت اون .شد تموم .کن ولش .وجودته تو خریت

 " .بیا خودت به
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ون گلو از سنگی    آیه  اعالن صدای اینبار و دهدیم بپ 

د باال رس شودیم باعث تهران_پاریس پرواز  .بگپ 

 .گرفته پایان انتظار باالخره و نشسته زمی    روی هواپیما

 سمتش که بیندیم دست به چمدان را شجاع بعد دقایق  

 رفته که پیش سال دو مثل .لب به لبخند و خوش .آیدیم

 فقط .جوان و لباس خوش .است همان هم هنوز بود

 ش یاندازه به سال سه این و شده پپ   گوت   که اوست

 .گذشته برایش سال

 .اندازدیم گردنش دور دست و شودیم نزدیکش شجاع

؟ داداشم؟ احوال -  خوت 

 .شدیا تر جوون ور اون رفت   ماشاال .شجاع تری خوب تو -

ی -   ...ا 
 

  بیک
 

 خوابت از شت   نصف چرا .بودیم خوش نیک

 .دیگه میومدم خودم بابا مهراج؟ زدی

 سه داداش؟ خوات   چه بعدم .بود شده تنگ واست دلم -

 .شده عادتم دیگه .نخوابیدم شت   هیچ من ساله

 هنوزم؟ .داد ای -
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  مردم این شهر حسودند 
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 .زندیم لبخندی نیمچه مهراج

  .بریم بزن .خیالت   -

 .زندیم را ریموت مهراج رسندیم که پارکینگ به

 یدی؟خر  ماشی    -

 :کندیم باز را صندوق مهراج

 .باباس ماشی    از بهپ   ویل .نیست صفر -

ی اما است شلوغ روز مثل درست شب اتوبان    از خپ 

 .نیست ترافیک

؟ چه - ؟ اومدی خپ   بموت 

 .کشدیم موهایش به دست   شجاع

 اون موندن واسه هم دلییل ویل .نیستم مطمی    هنوز -

  .ندارم طرف

 اس؟اینج به دلت یعت   -

کت خوامیم -  ور اون چ   هر بسه دیگه .بزنم خودمو رس 

 مجوز میشه وقته چند دونم نیم فقط .خوندم درس

 .گرفت
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .خوبه خب -

؟ چه تو - کت؟ تو نشدی رئیس هنوز خپ   رس 

 شاهروده؟ منظورت -

؟ من به و کت  یم کار دیگه جای نکنه .دیگه آره -  نگفت 

ون اومدم ماهه شیش .هاخوشه دلت کار؟ کدوم -  از بپ 

 .اونجا

؟ جدی -
 

 بود؟ چش مگه چرا؟ مییک

 .شدم اخراج .بود دماغ و نبود چش -

؟یم شوچ   !اخراج؟ -  کت 

 باهات؟ دارم شوچ   شت   نصف -

 حاال و شدی بیکار ماهه شیش بهم؟ نگفت   چرا پس -

؟ بهم داری
 

 مییک

 .شه مشغول فکرت نخواستم -

 االن؟ بیکاری یعت   -

 منتقل گفتم همه به .نداره خپ   کش ویل .دیگه آره -

  .تهران شدم

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 آخه؟ چ   رس   .خدا به تو ایدیوونه -

کت گفی    .گنده اخالقت گفی    -  که معامله طرف هایرس 

ی  رو پرتوی دیگه دادن پسغوم پیغوم قرارداد واسه مپ 

ی یه دهنه، بد .نفرستی     .میاره جوش فوری میشه چپ  

 .وریا دری این از و کشیده نم سوادش

 کردی؟ دعوا مهراج؟ جدی -

؟ چه بابا نه -  صدام آوردم جوش بار دو ییک حاال دعوات 

 گفتم بهزادی به چ   هر .کارش ت    رفت شد تموم باال رفت

 چرا کردم شک .نکرد باور .دروغه آخه؟ دعوات   چه بابا

  ییک .شد اینجوری یهو
 
 تریپ خییل بود اومده هاتازیک

 من دست زیر بود سخت شبرا .بود برداشته بازی رئیس

 زیر باید فقط وقتا اینجور دوت  یم دیگه خودت .کنه کار

 مثل دیگه کردن کار صادقانه .باال بکش   تا بزت   طرفو آب

  .نمیده جواب قدیما

 !الکردار روزگار یه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .برو کن جمع گفت بهزادی و کرد خودشو کار آخرش -

یارو زبوت   چرب با مرتیکه .خوامتنیم دیگه  کشید مشپ 

 !عوض   .خودش سمت

 خودمون بیا .نخور حرص مهراج خیالت   .نبینه خپ   -

 چطوره؟ .باشیم خودمون نوکر خودمون آقای دوتات  

؟  هست 

  هنوز که تو -
 

 .بموت   نیست معلوم مییک

 ببینم مجوز دنبال برم باید روزه دو ییک همی    تو -

 .چجوریاس

ی و تهران سمت چرخاندیم را فرمان مهراج  .گویدنیم چپ  

 رسدرگم هنوز او و پیچیده هم در شدت به اوضاعش

 .کند ریسک که نیست ست   توی .برود را راه کدام است
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین و آیدیم حمام از مانیل دل ته از هایخنده صدای  شپ 

یم خوش دو هر به دارد حسات   و داده دلش به دل که

 .گذرد

یم را لیوان خرینآ و نشیندیم لبانش روی عمیق لبخندی

 .گذاردیم آبچکان توی و شوید

 من بشم هاتونخنده اون فدای ":کندیم زمزمه لب زیر

 ".آخه

ند تولد مهمات   است قرار و است یکشنبه فردا  برای بگپ 

 .خرید برای بروند باید و مانده کارها از خییل هنوز .مانیل

 :زندیم در به تقه دو و رودیم حمام در پشت

ین - ون؟ نمیاین ؟شپ    .شدا ظهر بپ 

 .شودیم قطع هاخنده صدای

 .میشه تموم االن .سلت   اومدیم -

 .در به چسباندیم را گوشش

ون بریم پاشو .فسقیل پاشو "   .بپ 

 ".کنیم بازی آب .آله نریم "
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 "خب؟ .میارمت بازم فردا .دیگه بسه "

ب "
ُ
 ".ا

ب بود بازگفته
ُ
ین و ا  .کندیم اشبوسه غرق تند تند شپ 

 خوشبخت   احساس .چیندیم تخت روی را مانیل هایلباس

ی یک .نیمه نصفه اما کندیم  وول دارد قلبش یگوشه چپ  

 داندیم .زندیم نیشپ   مدام دستش گرفته چاقو و زندیم

ی یک  رسدیم ایران از هم بد فکرهای این و هست چپ  

  .مغزش سمت

 .بزند حرف عرفان و دیبا با بنشیند حسات   و درست باید

 دنیا طرف آن واقعا و باشد اشتباه حدسش است امیدوار

 .باشد مراد وفق بر چپ    همه وطن توی

ین   .دهدیم تحویلش شده پیچ حوله را مانیل شپ 

 .دلم جون باشه عافیت .قشنگم دخپ   سالم -

 .است شاداب و رسخوش حسات   .خنددیم ریز مانیل

  .مایم گشنمه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 گذشت خوش .بیارم خورایک راتب بعد بپوش لباس اول -

 حموم؟ رفت   خاله با

ییل .آده -  .اینقد .ا 

 یاندازه تا کندیم باز را کوچکش دستان خوشحایل با

  .بگوید را گذشتنش خوش

 و نشاندیم دارجان و عمیق ایبوسه خیسش موهای روی

ین است نگران حاال همی    از  چه برگردد ایران به که شپ 

  با کند
 

 .عظیمش دردرسهای و او به یلمان وابستیک

 سه و ماشی    توی اندنشسته آماده و حارص   بعد دقایق  

 را کوچکش دستان مانیل و خوانندیم شعر بلند بلند تات  

 .کوبدیم هم به

ین آبمیوه اند،نشسته عقب صندیل روی مانیل با که شپ 

 :گویدیم نازسلت   به رو و دهدیم مانیل دست به ای

 مهبد؟ یا توئه ی   ماش این میگم -

 .باشیم راحت باشه دستم هفته یه این داد .مهبده مال -

 اوغلیه؟ عزب هنوزم ...ميگما .بابا گرم دمش -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :خنددیم نازسلت  

 مهبدو؟ گرفته چشت نکنه !آی آی -

ه جات   گلوش انگار طرف .بابا نه -  تو من هم نبود .گپ 

  .رفتمنیم نخش

برو و کندیم عقب به نگایه آینه از نازسلت  
َ
 .اندازدیم باال ا

 زبل؟ فهمیدی کجا از -

 .زدم حدس درست پس حاال؟ دیدی -

 چجوری؟ -

 مدام بخوابه بره وقت   تا خونه رسید ازوقت   دیشب -

 تا دیگه .تاب ت   و بود نگران .بود گوشیش به چشش

 .رفتم تهش

ی یه .آره -  اوایل اون .لعیاس اسمش .ایرانیه هست دخپ 

 خییل نباشه تو بعده .شدیم آشنا باهم ودمب اومده که

 .خانومه

 از مانیسا خوردن کتک و خودش فرار هایصحنه 

وین، ین به را این .گذردیم ذهنش از باد و برق مثل رس   شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ها خییل اصال .نگفته ین به که هست چپ    .نگفته شپ 

 و تلخ روزهای چه و گذشته او به چه سال سه این نگفته

  .کرده رد رس از را ترسنایک

 زد یم زنگ این نه .بود شده حرفشون دیشب گمونم به -

 .اون نه

 مشکل به مسائل بعیص   رس کم یه .کی    ازدواج قراره آخه -

  .خوردن

؟ مثال -  چ 

  کجا که -
 
 تات   سه مانیسا با نداره دوست لعیا .کی    زندیک

 
 
، زندیک  .بمونه تنها مات   نداره دوست هم مهبد کی  

 ندار دارو بدن قسط باید هاسال وزهن که خونه این جز

  .نداره ایدیگه

؟ تو پس -  چ 

ین نیست مشخص وضعیتم منم -  مهبد و مات   .شپ 

 تحمل رو مانیل دوری تونننیم .بشم جدا ازشون نذاشی   

 مهبد و مانیسا مزاحم ندارم دوست هم طرف   از .کی   

 همکاراش تو هم مانیسا کنه،یم ازدواج داره مهبد .بشم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 میشه ختم ازدواج به شک بدون که داره دوست رو کش

 .شون رابطه

  .موندی تنها تو فقط پس .باریکال -

یم بزرگ ایمحوطه وارد و چرخاندیم را فرمان نازسلت  

 .گرددیم پارک برای جات   دنبال چشم با و شود

  .تنهام هم خییل .تنهام -

 نفرین آن یاد روز هر راستش .افتدیم نفرینش و حامد یاد

  ییقه بدجور که افتدیم
 
 .گرفته را اشزندیک

 :زندیم زنگ گوشش توی حامد بغض پر صدای هنوز

  که بموت   تنها اونقدر کنمیم دعا "
 

 ".کردم غلط خدایا بیک

 روزهای و کرده رس نفرین این با که است سال سه او و

 .دیده را آرامش رنگ که ستروزهات   از بیشپ   ناخوشش

  و تنهات   از ار  هاشب خییل
 

 حت   و مادرش برای دلتنیک

 را توانش چه هر هاشب خییل .رسانده صبح به مهراج

ا و فحش مهراج به داشته  و بود مرد اگر که داده نارس 

 مصیبت دریای این غرق حاال بود، مانده اشحایم مردانه

 .نبود
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 خصوصا است؛ فروشگاه توی چرخیدن عاشق مانیل

 هر روی دلبازی و دست با ینشپ   .هابازی اسباب قسمت

 .آوردنیم نه گذاردیم دست مانیل که چه

اض نازسلت    :کندیم اعپ 

 .بخریم نمیشه که رو همه .بسه خانوم مانیل -

ین دست در دست و گذاردنیم محلش مانیل  برای شپ 

ین روی دست و چرخدیم خودش یم هابازی اسباب بهپ 

ین .گذارد ض شپ   :شودیم معپ 

ه خواست چ   هر بذار مو؟بچه داری کار چ  -  دورش .بگپ 

ین آله بگرده  .شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

اف   هایگربه مثل را خودش هم مانیل  و کندیم لوس ارس 

  .آیدیم ادا و ناز

 براش بازی اسباب و لباس دیبا و عرفان که همه اون -

 حسات   دیگه براش کت   خرید تو که اینقدرم فرستادن،

 .میشم بیچاره من یشهم توقع پر و لوس

 .تهوظیفه مادرش   .بش   خب -

 .ببینشا -

ین  .کندیم اشحواله موذیانه لبخندی و زندیم چشمک شپ 

 و کوچک رستورات   به روندیم ناهار شودیم تمام که خرید

  را این نازسلت   و خوردیم غذا اشتها با مانیل .ساحیل

ین مدیون  انداخته نوات   و شور آمدنش با که  است شپ 

  به
 
  .کورشان و سوت ِ  زندیک

ین و مانیل که است ملس و خوب آنقدر هوا  روی شپ 

  .بشوند بازی هم بازیگوش هایموج با و بدوند ساحل

 ورجه به و نشسته هاشن خیش از دورتر جات   نازسلت  

ه دو آن های وورجه   .است خپ 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .ودشنیم که شودنیم نکند فکر ایران به کندیم کاری هر

یم را رسش آن و کندیم کش نخ را حواسش نخ   کش گوت  

 .تهران سمت برد

 .باشد شب نه باید ایران و است بعدازظهر دو ساعت 

 حرف دیبا و عرفان با و بزند زنگ نیست دلش توی دل

 پس نم عرفان هم شاید یا .بشود آرام دلش شاید .بزند

 .دکن روشن را اشزده طوفان دل   این تکلیف و بدهد

دیم که را شماره  تلفن یصفحه روی عرفان تصویر گپ 

 .شودیم ظاهر

 .داداش سالم -

 .دهدیم پر دهان با سالیم عرفان

 گلم؟ آبچ   چطوری .خانوم سلت   سالم علیک -

 خوری؟یم شام چطوری؟ تو .خوبم -

  .آوردیم باال را سیبش عرفان

 کو؟ من جیگر .بابا نه -

 .ندچرخایم را تلفن نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین با داره جیگرت -  .ساحل لب کنهیم بازی شپ 

م جون بده بوس بیاد کن صداش -  .بگپ 

  .مانلیه دنبال چشت تو زنمیم زنگ بار هر -

 .گنده خرس نکن حسودی -

  .نکن خرم دیگه تو ویل .عرفان کنمنیم حسودی -

 .کندیم اخم عرفان

؟ تو شده چت امروز -   پرت و چرت داری چرا سلت 
 

 ؟مییک

 افتاده؟ گود چرا چشات زیر شدی؟ الغر اینقدر چرا -

ی .عرفان بگو راستشو  شده؟ چپ  

 که زندیم لبخندی .کشدیم صورتش روی دست عرفان

 را بودنش زوریک و مصنویع تواندیم هم نازسلت   حت  

 .بفهمد

یت یه -  فقط امخسته زیاده کارام کم یه !هامیشه چپ  

 .همی   

 عرفان؟ -

 جونم؟ -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ راستشو ارید -
 

 مییک

  .دخپ   نکن پیله باهات؟ دارم دروغ -

 کو؟ دیبا .واال دونمیم چه -

 صفحه از غپ   جات   به و خاراندیم را اشبیت   نوک عرفان

 .کندیم نگاه

  .زنونه مهموت   مامانش خونه رفته -

 هر .است حفظ از را برادرش .شودیم پاره نازسلت   دل بند

 و خاراندیم را اشبیت   نوک یدبگو  دروغ خواهدیم وقت

  .کندنیم نگاه مستقیم

ی آیدیم تا  رس .شودیم کشیده دستش از تلفن بگوید چپ  

 .است مانیل .کندیم بلند

 !عفان دات   سالم -

ین و آیدیم سو آن از عرفان یصدقه قربان صدای  شپ 

یم چشم درهمش صورت به سکوت در و نشیندیم کنارش

  .دوزد

 چطوره؟ دات   ِ  نفس .من مانیل   بشه تفدا دات   -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ تو .دات   اوبم -  اوت 

ین   .خنددیم شپ 

 .سبامزه خییل خدایا .کال داره مشکل خ با بچه این -

 .کشدیم آه نازسلت  

 .بگه تونهنیم رو خ آخرش کنمیم کاری هر-

 .زندیم حرف عرفان با دو آن از دورتر کیم مانیل

ین  :گویدیم شپ 

 خدا بزرگ  مامان همسایه بود پرسی یه دمبو  که بچه -

 ج که ایکلمه هر کن تصور .ز گفتیم ج به .بیامرزم

 .نداخی   یم دستش محله کل .کردیم تلفظ ز با رو داشت

 ".کنهیم زیک زیک دارم زوزه یه "گفتیم داشت جوجه یه

ین و خنددیم نازسلت    .رودیم ریسه شپ 

 شده حاال .کردم یم اذیتش چقدر .ببخشه منو خدا وای -

 درست میشه بزرگ .دیگه س بچه .تو دخپ   حکایت

  .اینجوریه سزبانه دو چون شاید .میشه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 اقیانوس درخشان امواج به و فکر توی رفته باز نازسلت  

  .زده زل

ین  :زندیم بازویش به شپ 

؟ یهو؟ شد چت -  خوت 

 .شودیم بلند جا از نازسلت  

ی -  که االناس .بکنیم دمونوخری بقیه بریم .نیست چپ  

وع رو زدناش نق بشه خسته مانیل  بد بیاد خوابش .کنه رس 

 .میشه اخالق

ین ی دیگر شپ   از نازسلت   کندیم درک .پرسدنیم چپ  

ی  یک در باید که داندیم هم را این و است ناراحت چپ  

  .چیست دردش بفهمد مناسب  فرصت

 

 

 که مانیل به و کندیم روشن را کیک روی هایشمع مانیسا

 نگایه لبخند با هست هاشمع کردن فوت مشتاق ذوق با

 .اندازدیم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .داره ذوف   چه .کن نگاش آچ   -

 :گویدیم بلند نشسته لئو کنار که مهبد

 اویک؟ .کن فوت رو هاشمع بعد جون، دات   کن آرزو اول -

 :کندیم خم وری یک را زیبایش و ناز رس مانیل

 .دات   اویک -

 خوش موهای و دارد تن به پرنسش مزقر  لباس یک

 که شده خواستت   و زیبا آنقدر .ریخته دورش را حالتش

ین  خوانده را یکاد وان یآیه بار چندین مهمات   اول از شپ 

 .فرستاده سمتش مثبت انرژی و

 نازسلت   کمک با ثانیه چند از بعد و بنددیم چشم مانیل

 .کنندیم فوت را هاشمع نشسته کنارش که

 کادوهایش کردن باز مشتاق مانیل و زنندیم دست مهه

 .است

ین و رسیده خودش به حسات   لئو  مهمات   اول از شپ 

 .کرده براندازش خوب
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 سیع .کندیم رفتار راحت حال همان در اما است؛ مودب

 اما کند معذب را او و بشود نازسلت   دماغ موی ندارد

 تحویلش دآییم پیش کم که نازیسلت   به حسات   حواسش

د،  .هست بگپ 
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 یک یعالقه این است مطمی    کامال اما است یموجه مرد

  .برد نخواهد جات   به راه طرفه

 سیع مدام مهبد و است جمع مهمان ترینحرف کم لعیا

 .نیست موفق اما بیاورد حرف به را او دارد

ان زیبات    لعیا ف   دخپ  ا شبیه بیشپ   و ندارد را رس   ندخپ 

قهوه رنگ به چشمات   و سفید پوست   با الغر .ستغرت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 پیداست ناگفته و دارد خاض ظرافت رفتارش .روشن ای

 دلش آوردن دست به ندارد شک و ستسیاست   با دخپ  

 .باشد سخت

یم تنهات   احساس او و زنندیم حرف انگلیش به دارند همه

ندیم عکس .کند  به ت  بشقا و بردیم را کیک مانیسا و گپ 

ین .دهدیم او   .نشیندیم نازسلت   کنار و کندیم تشکر شپ 

 .اضافیم کنمیم حس .بابا نکنید بلغور انگلیش اینقدر -

 .رفت رس محوصله یک کانال بزنید

ین  .زندیم خسته لبخندی شپ 

 .س خوشمزه خییل .بخور کیک .ببخشید وای ای -

یه خوب لئو پرسه این  -  باش داشته فانعطا کم یه .هاچپ  

  .دخپ  

ین؟ کنم کار چ   - ه دلش به دلم خب شپ   .نمپ 

  .خوبه خییل پرسه .خره خییل دلت -

 آخرش که بدم بهش قویل خوامنیم .نمیشه که زوری -

  .حامد یقضیه بشه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .بدبختو کن ردش گذاشتیش؟ خماری تو چرا خب -

 بعد بکن فکراتو .نکن عجله گفت بگم خواستم بار هر -

 بیشپ   میده فرصت من به داره کنم فکر .بزنیم فحر  بیا

 .دلم به بیفته مهرش شاید بشناسمش

 .برات شده دردرس هم خوشگیل !خنگ یپرسه -

 دیگه ندارم خواستمویم که اوت   .رسم تو بخوره خوشگیل -

 .چشمم به نمیاد مردی هیچ

ین ون سینه از سنگی    آیه شپ   :دهدیم بپ 

  .بره کن ولش .خدا به خیل -

ین شودیم نزدیک هاآن به که لئو صدای با یم رس شپ 

 :چرخاند

- am I not annoying misses? am I?( که مزاحم 

 (هستم؟ خانوما؟ نیستم

ین یم لب نازسلت   گوش زیر و کندیم نگاهش منگ شپ 

 :زند
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 حالیم بده؟ اینقدر زبانم چرا من .سلت   کن ترجمه وای -

 .رسم تو خاک .نمیشه

 :گویدیم مودبانه نازسلت  

- of course not Leo.(لئو نه که البته.) 

ین  :زندیم پچ شپ 

؟ میگه چ   -  سلت 

 .نیستم که مزاحم میگه -

ین  :دهدیم تکان تند تند هوا در را دستش شپ 

- no, no. 

 .ندارد دیگری حرف چون شودیم ساکت بعد

ین به رو لئو  :گوید یم شپ 

- you can't speak English? 

یم تایید و دهدیم تکان رس و فهمدیم دیگر را این ینشپ  

 .کند

 :گویدیم نازسلت   به لئو
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- Tell her I wanted to tell you that you are as 

beautiful as your friend. (بگم خواستمیم بگو بهش 

 (.خوشگیل دوستت مثل هم تو

ین هایگونه کندیم ترجمه که نازسلت    و دانداز یم گل شپ 

 .کندیم تشکر خجالت با

 چشمانش از شودیم را این و ندارد بدی قصد آرام لئوی

 :گویدیم و کندیم دست دست .فهمید

- If I knew Persian, I could speak to you. 

But unfortunately I do not know. 

 

 اما .بزنم حرف باهاتون تونستمیم بودم بلد فارش اگر)

 (.نیستم بلد که حیف

ین و کندیم اش ترجمه آهسته نازسلت    :گویدیم شپ 

  .حیف چقدر آره -

 .دهدیم ادامه لئو
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- Maybe if everything goes well, Selby can 

teach me to speak Persian.( خوب چپ    همه اگر 

 (.بده یا رو زدن حرف فارش من به سلت   بره، پیش

 نازسلت   به خواهد یم زبات  ت   زبان با یا زندیم طعنه دارد

 .کند قبول را او نازسلت   دارد دوست کند حایل

ین  :گویدیم ناز سلت   به گفته چه لئو فهمدیم که شپ 

 .میدم یادت خودم من نده یادت هم سلت   اگر بگو بهش -

 یادت خودم باشیم دوست هم با بیا بگو بهش اصال نه یا

 .دور راه از حت   .میدم

ین پیشنهاد از لئو  سمت به را دستش و آیدیم خوشش شپ 

ین  :کندیم دراز شپ 

- OK... دوست... 

ین  .خنددیم شپ 

  .friend .دوست آره -

ین رودیم مهبد کنار که لئو  :گویدیم و کشدیم پوف   شپ 
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 زبان که تو دخپ   بگو اصال .من عالمم گپ   جو خدا به -

، بلد انگلیش  .ایه صیغه چه دیگه دادنت یاد فارش نیست 

 .کردم درست کار خودم واسه

 :خنددیم نازسلت  

 کنه؟یم ولت مگه حاال .شدی گرفتار -

 تقویت زبانم خودمم اینجوری شاید .خیالت   جدی؟ -

 قبولش جدی جدی .آخه جذابه چقدر المصب .شد

 نداری؟

 !نه -

 .شدم قانع .گفت   محکم خییل -

  .بوسدیم را اششقیقه نازسلت  

 پرس .واست میشه خوت   دوست .بده یادش فارش -

  .خوبیه

 .براش شد کباب جیگرم آی .خفنه .آره -

 .دونمیم .میشه نصیبش من از بهپ   ییک -

 بزنم؟ مخشو تونمیم ببینم .دونمیم آره -
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 دعوت را همه که مانیسا صدای با و خندندیم ریز دو هر

 .پیوندندیم هاآن به کندیم رقص به

 

  

 160_قسمت#

 

 دو .شده خسته حسات   او و است شب زدهدوا ساعت

ک و بخوابد که رفته کلنجار مانیل با تمام ساعت  اما دخپ 

ین با خواهدیم دلش  .کند بازی شپ 

 این در دارد قصد نازسلت   و کودک مهد برود باید فردا

ین اقامت یهفته آخرین   این کنارشان شپ 
 

 کمپ   را وابستیک

 .است هبیهود تالشش است مطمی    اما .کند

ین هنوز خودش او   دارد برایش نرفته شپ 
 

 کند،یم دلتنیک

ین واردیوانه که مانیل به برسد چه   .دارد دوست را شپ 

ین وقت   از  اشخانواده و ایران برای بیشپ   آمده شپ 

 .برگردد خواهدیم دلش عجیب و .شده دلتنگ
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 .بکشد آغوش در سپ   دل یک را برادرش و مادر و برگردد

 را اشداشتت   دوست صورت و کند بغل را اشیلتپ دیبای

 .ببوسد بار هزاران

دیم را خودش جلوی سخت   به  ِ  ت  ت   مامان برای که گپ 

 .نریزد اشک عزیزش

ی فراق غم  برایش یا بشود کم ندیدن با که نیست چپ  

  .بشود عادت

ین بودن از هفته سه   بیشپ   او و گذردیم کنارشان در شپ 

 .برود عزیزش دوست هدخوانیم مانیل از

لباس کردن عوض مشغول و کشدیم طوالت   ایخمیازه

 .شودیم هایش

اهنش ین لحظه همان که درآورده را پپ  یم اتاق وارد شپ 

 .شود

ین اخم از پر نگاه با بپوشاند، را خودش خواهدیم تا  شپ 

 .شودیم مواجه

 باز و ماسیده دهانش در بگوید خواستیم که حرف  

 .مانده
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ین بابا ای -  شده؟ چ   .اتاق تو میای یهو جن عی    شپ 

 را خوابش لباس تا کندیم باز را کشویش حال همان در 

ون  .بکشد بپ 

ین  .آیدیم جلو شپ 

 چیه؟ این .ببینم کن صپ   -

ین اخم علت تازه تازه نازسلت    دیگر اما .فهمدیم را شپ 

 .شده دیر

ی-   .نیست چپ  

ین  :دزنیم ترس   خفه صدات   با شپ 

ی-   گنده زخم جای این به تو نیست؟ چپ  
 

ی مییک  چپ  

 نیست؟

ین -  !شپ 

 !زود .حیاط بیا بپوش یاال -

 .امخسته .میاد خوابم -

م دارم .میاد خوابت بیخود -  سه بشمار حیاط تو مپ 

 !هااومدی
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ون اتاق از و گویدیم را این  .رودیم بپ 

 ده و بزرگ زخیم رد به آیینه در و کندیم نچ   نازسلت  

یسانت    چشم کرده خوش جا پهلویش روی درست که مپ 

 .دوزدیم

 .کرد قایم نمیشه هیچ   دخپ   این از !لعنت   -

ین  .اوست منتظر و نشسته تاب روی حیاط توی شپ 

 .نشیند یم کنارش آرامبخش دمنوش لیوان دو با

 خراب رو خوابت امشب قراره کنم فکر .بخور اینو بیا -

  .کنم

ین دیم ار  لیوان شپ   :گپ 

 بگم قبل از فقط .بگو باش زود .کردی خرابش قبل از -

 زغال وقت   یه خودم من که ندی تحویلم پرت و چرت

 .بودم فروش

 .خوشگل فروش زغال تو به باریکال -

 .ندارم صپ   من نده کش .بگو حاال .مخلصیم -

ون سینه از سنگی    آیه نازسلت    .دهدیم بپ 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین افتاد اقااتف خییل سال سه این تو -  هاشوخییل .شپ 

 نگفته دونمیم چون .بگم باید امشب انگار اما .نگفتم بهت

 .فهیمیم

؟ یعت   واقعا؟ - ؟ چه چ   اتفاف 

 روزای کردمیم فکر اینجا بودم اومده تازه که وقتا اون -

 قراره نداشتم خپ   وقت هیچ اما باشه؛ انتظارم در سخت  

 .بشه سخت از بدتر

احت   .کنم کار مهبد پیش رفتم شد تموم که زایمان اسپ 

یم سختم ماهه یه نوزاد یه با کنم کار خواستمیم جا هر

 منشیش دست فهمید مهبد که شد خداییش یعت   .شد

 .کجه

 هیچکس .نکنم اعتماد هیچکس به گفت بهم مهبد

 و خودت   .بسوزه تبچه و تو واسه دلش که نیست

 .خودت

 مردم خونه برم نذاره کنهیم سیع بتونه که جات   تا گفت

 حالمو رعایت زیادم که داشتم ارصار من اما .کنم کار

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .کردمیم بزرگ رو مبچه و کردمیم کار باید من .نکنه

  .بودم الزم پول بدجوری

ا خییل .باشه داشته هوامو کردیم سیع مهبد اما  بود چپ  

کارا حسادت .کردیم اذیتم که حمایت خاطر به من به تمپ 

  .مهبد های
 

خونه تو بساب و بشور و حد از بیش خستیک

هاشون .مردم ی  با که پویل و کن تمپ    آدم عی    که تحقپ 

نیم کمک هیچکدوم کارهاتمپ    .دادنیم آدم به منت

 دیگه مشکل هر یا درد دل یا داشت تب اگر بچه .کردن

 یاد که کشید طول خییل .بهمون کردننیم هم نگاه اصال

م  و باشم رک .نباشم زودرنج و باشم قوی باید بگپ 

 اینجا و نیست ایران اینجا که .کنار بذارم رو خجالت

  .نداره کار کش کار به کش

 زن یه و کنم رفتار خودش مثل کس هر با که گرفتم یاد

 کسش همه مانیل و بودم مادر من .باشم قوی و مستقل

 .بودم من

  هم مهبد و مات   حت  
 
 متمو  نا مشکالت و  خودشون زندیک

 خودم و نشم اونا مزاحم گرفتم یاد .داشی    رو خودشون

  .کردم تقویت رو زبانم زود .بدم انجام رو کارام
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 به ترسناک و سخت های تجربه و تنهات   سال سه این تو

  که داد یاد من
 
 نشون بهم رو زشتش روی همیشه زندیک

 .کنم جمع رو حواسم باید و میده

 رو تنها مرد یه یهخون برم مانیل با شدم مجبور روز یه

 جای مهبد .بود شده سالش یک مانیل وقتا اون .کنم تمپ   

 و کنه تمومش زود کنهیم سیع گفت و بود مشغول دیگه

 .کمکم بیاد

 قرار پرستارش .داره روات   مشکل مرد اون دونستمنیم من

ه گفت و کرد تلفن بهش ییک یهو ویل .بره بذاره نبود  و مپ 

خونه داشتم .گردهبریم ساعته نیم  و کردمیم تمپ    رو آشپ  

 .بودم خوابونده مبل رو نشیمن توی رو مانیل

 بیدار حاالها حاال و خوابه اتاقش تو آقاهه گفت پرستاره

 .نمیشه
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ون از دیدم یهو  زودتر پرستاره کردم فکر .میاد صدا بپ 

 هم به وضع و رس با بلند قد مرد یه دیدم ویل .برگشته

 دور انداخته دست و نشسته مانیل رس باالی ریخته

 .کنهیم شخفه داره و گردنش

ین  مقداری و لرزدیم دستش در لیوان و کشدیم هیت   شپ 

 .ریزدیم دامنش روی دمنوش از

 .بده مرگم خدا !وای ای -

 و دویدم .ترسوند رو مرده صدام که زدم جییع   چنان -

 چنان .بود شده رسخ مانیل صورت .عقب دادم هولش

هیم داره مبچه گفتم که کردیم ایگریه  بغلش زود .مپ 

 به بعد کرد نگاه اولش مرد ".اونور گمشو "زدم داد و کردم

ه باید اون ":زد داد .کرد اخم مانیل  یبچه اون .بمپ 

 ".شیطانه

یم .بود کرده هنگ مخم گفتیم پرتات   و چرت یه وای

 یه مرده .نمیشه دیدم ویل برم کنم فرار در سمت خواستم

 .برداشت شوتیکه یه و شکوند کریستالو گلدون
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 تا بهش بدم رو مانیل زدیم داد و دادیم دستور یه بهم

 .بکشه

 ...تنم موهای !سلت   وای -

 کاری هر .طرف یه از منم کردیم گریه زد یم جیغ مانیل -

 مجبور .لرزیدیم پام و دست .شدنیم آروم مرده کردمیم

 از اومدم تا .نشد ویل .در سمت بدوئم کنم ریسک شدم

 و بزرگ شیشه خورده اون با خواستیم بشم رد بغلش

 و کردم بغل سفت رو مانیل من که مانیل به بزنه تپ    نوک

 نکرد نامردی اونم که چپ سمت چرخیدم .شدم خم

 .پهلوم تو کرد فرو رو شیشه

 

ی روات   یه یعت   !آخ آخ -  ؟داشی    نگه خونه تو رو زنجپ 

ی تیمارستان تو نباید اون  شد؟یم بسپ 

ین .دونمیم چه -  .دیدم چشام جلو رو مرگ قشنگ شپ 

 دید رو خون که مرده .بود زیاد خییل پهلوم خونریزی

 مبل پشت ترسیدن که هات  بچه عی    و رفت عقب عقب
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 فهمیدم بود اونجا تازه .کردن گریه و خودزت   به نشست

 .کرده کار چ   نیست حالیش اصال

 بغل به بچه و پهلوم رو گذاشتم دستمو یادمه فقط

ون دویدم  زد زنگ فورا .رسید رس پرستاره آوردم شانس .بپ 

و اون تو .آمبوالنس به  مرده که نگم گفتیم یه دار گپ 

 تو .چیه منظورش آوردمنیم رسدر هیچ .کرده زخیم منو

 نگران شهمه .نشم بیهوش تا کشتم خودمو آمبوالنس

 .بودم مانیل

 خپ   مهبد به که شدم مطمی    قبلش و عمل اتاق تو بردنم

 .شدم بیهوش فوری اومده مهبد گفی    پرستارا وقت   .بدن

ین   .کندیم پاک را هایشاشک شپ 

 !گذشت تو به چ   .سلت   وای سلت   .شد بد حالم سلت   -

یم داشت عزیزمو مانیل .میشم دیوونه میفته یادم االن -

 رو مرده شد مجبور پلیس و کرد شکایت مهبد .کشت

 یه خاطر به و بود خواهرش پرستاره .خونه دیوونه بفرسته

ی برادرشو بود نداده اجازه دالیل رسی  مهبد به .کی    بسپ 

 آخرشم .نداشتم دادگاه حوصله .نگپ   رو شت   ولش گفتم
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 بود کرده قایمش خواهرش چرا و بود چش مرده نفهمیدم

  .خونه تو

؟ هیچ   بهم موقع اون چرا -  نگفت 

 .دیگه گذشت خپ   به دیگه .شدییم نگران گفتمیم اگه -

ای - ؟ بهم که هست هم دیگه چپ     نگفت 

 بهت خوامیم فقط .نبود این از بدتر بود چ   هر دیگه -

 شبات   از بیشپ   خییل خوابیدم گریه با که شبات   تعداد بگم

  .برد خوابم نشده خیس بالش با که بود

ین  .اندازدیم نازسلت   گردن دور دست شپ 

م -  تف ای .ندیدی خوش روز یه اینجا نه اونجا نه که بمپ 

 !روزگار این به

 :زندیم لب کنان فی    فی    نازسلت  

 که خواستم خودم یا بود این رسنوشتم دونمنیم -

 تا میومدم باید من دونمیم فقط .باشه اینجوری رسنوشتم

  .هستم االن که زت   به بشم تبدیل
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 هاسخت   .مانیل برای خودساخته مادر یه بشم که

 نهایتش اونجا بودم مونده اگر .کرد آبدیده منو بدجوری

 معلول یبچه یه با افرسده و ترسو زن یه به شدمیم تبدیل

 هیچ خونه از دخپ   یه فرار که دونمیم اینم .بدتر شایدم یا

 .نمیاره خوشبخت   و آرامش براش وقت

ا از خییل .درسته حرفت آره -  به کی   یم فرار خونه از دخپ 

 رسی یه احمقانه، دالیل به رسی یه حاال .خوشبخت   امید

 پاشون پیش رایه و رسیده استخوون به کارد تو مثل   هم

ای .نیست  با رو صورتشون هاسال که تو مثل نجیت   دخپ 

، نگه رسخ سییل   اونجوری ابد تا تونننیم داشی  
 
 زندیک

  این به فرار از بعد نظرم به .کی   
 

 چ   و یک به داره بستیک

ی پناه ، کرده فرار که اون از بیشپ   تو .بپ   پناهنده باش 

ی .دوستت امن و گرم یخونه به شدی ت   ازش که چپ  

 و امن دنیای یه برات پدرت اما داشت   پدر .بودی نصیب

 بودی، رفته اینجا از غپ   جا هر .بود نکرده درست آروم

  .سلت   شدیم کتاری و سیاه اوضاعت

 رو شانش خوش درست انتخاب با تو کالم ختم کالم یک

  .کشوندی خودت سمت به
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ین؟ ببینم رو آرامش رنگ میشه یک پس -  خوش این شپ 

  تو که شانش
 

  دقیقا؟ کجاس مییک

 .امن خونه .مرام با دوست تا دو ناز، و سالم بچه یه -

 تو؟ خواییم چ   دیگه

ین بده حالم -  .شپ 

ی که داداشت   گپ   هنوزم شده؟ چ   باز -  مخق   ازت چپ  

 کرده؟

ی یه مطمئنم - ین هست چپ   ی میگه بار هر ویل .شپ   چپ  

 .نشده

ین  .گذاردیم دستش روی دست شپ 

ه؟ چه ببینم برم برگشتم وقت   خواییم -  خپ 

 میشه؟ واقعا؟ -

ی که ایشاال نخور غصه .بابا آره -  خدای اگرم .نیست چپ  

 غمت داری منو تا .کنیمیم درستش باهم باشه نکرده

 .نباشه

ین ممنون -  .خوت   خییل تو .شپ 
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 !میدین هم واسه ایقلوه و دل چه شت   نصف خانوما -

 .چرخانندیم مانیسا سمت رس دو هر

 .ببخشید .مات   کردیم خوابت ت   خواب از -

 .نشیندیم نازسلت   کنار مانیسا

دم حرف همکارم با داشتم .نبودم خواب -  .جان سلت   مپ  

ین  :گویدیم شپ 

 آره؟ دیگه، راهه تو عروش ایشاال -

 :خنددیم مانیسا

ه کنم فکر ویل .خوبیه پرس .دلم دو هنوز -  بیشپ   بهپ 

م عروش ویل .بشناسیم همو  .ها بیات   باید بگپ 
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کونم همچی    .براتون بدم قری یه .عزیزم میام -  تو بپ 

  .کت   کیف عروسیت

ین چطور داندنیم نازسلت   و خندندیم سه هر  رایه را شپ 

د رفتنش یغصه از که کند  .نمپ 

 

 

 

 برود باید اول گرددبریم خانه به که هات  شب تمام رسم به

  .ت  ت  مامان دیدن

 .شودیم وارد گویان یاهللا و اندازدیم کلید

خانه از دست به کفگپ   گیسو ون آشپ    برای آیدیم بپ 

 .استقبالش

؟ هم شما .سالم -  اینجات 

 .دیگه آره .نباش   خسته .پرسم ماهت روی به سالم -

 نباشم؟

 .شویدیم دست و شودیم دستشوت   وارد

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .باش   سالمت -

خانه به گیسو با و زندیم صدایش ت  ت   مامان  .رودیم آشپ  

 .بوسدیم را او پیشات  

 خانوم؟ خوشگل چطوری -

 .خنددیم ریز ت  ت  مامان

ون .ننه خوبم -  رسده؟ بپ 

ی -   !ا 
 

  بیک
 

  .نیک

یم مپ    روی را پرسش از پذیرات   بساط تند تند گیسو

 .گذاردیم جلویش دم تازه چای لیوان یک .چیند

  .خوشتیپم پرس قربون -

 و مهر این کندیم حس .شودیم بسته نیشش اما مهراج

عادی کیم مادرش حد   از زیاده محبت  هاینگاه .ستغپ 

ه  که است علت بر مزید هم ت  ت  مامان معنادار   و خپ 

یت   با را چایش و زندنیم حرف   .کند نگرانش  های شپ 

 .نوشدیم دانماریک
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 مشغول و نشیندیم مپ    پشت و کندیم دم را برنج گیسو

 .شودیم هاکاهو کردن خرد

  .شودیم بلند جا از کندیم تمام که را چایش مهراج

  .باال برم من دیگه خب -

 :گویدیم فورا گیسو

یم باهم بشی    کجا؟ !وا -  .داره کارت ت  ت  مامان .مپ 

 ابروی و چشم یاشاره با ت   ت  مامان و نشیندیم مهراج

 :گویدیم گیسو

 .مهراجم بخور شام من با بمون امشب -

م دوش برم .امخسته کم یه .نکنه درد دستت -  .بخوابم بگپ 

 .اینجا داری که اسملب .ننه بگپ   دوش جا همی    خب -

م .برم قربونت چشم -  شده؟ چ   .بگو کارتو حاال .نمپ 

؟ چه .ننه باشه پرنور چشمت -  خپ 

-   
 .شما سالمت 

 خوبه؟ بارت و کار -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ت  مامان -  شبتو هر تکراری سوال امشب؟ شده چ   ت 

س   .کاری اصل اون رس برو .نپ 

 زاربا بودیم رفته گیسو با پیش روز چند ...ننه میگم -

 دیدم؟ کیو بگو .بخرم چادر

 دیدی؟ کیو -

 داشت پرس یه کوچه؟ رس همسایه یادته؟ باقرو حاج -

 .بود بر دو خونشون .بود سالت و سن هم

گوشه را زبانش نوک و اندازدیم باال را ابرویش تای مهراج

 .کندیم ریز چشم .فرستدیم لپش ی

 راه به راه که پرسش همون .اومد یادم ...هان ...باقر حاج -

  خورد؟یم کتک من از

دیم اش خنده ت  ت  مامان  :گپ 

 .خودشه .همونه آره -

 خب؟ -

 خواهرشم .زده بزازی یه .ننه سالمت جونت خب -

 !ماه .شده خانویم   چه بدوت   اگه آخ .روز اون بود پیشش
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 .کندیم دو آن به  سفیه اندر عاقل نگایه مهراج

  .شده مهربون چرا بامش خانوم گیسو شد معلوم حاال -

 :چیندبریم لب گیسو

 نامهربون باهات من یک   وقت اون .نکنه درد دستت !وا -

 بودم؟

  یکرده عزیز زن تنها که وقت   همان بگوید خواست
 
زندیک

 همان بنالد خواست .رفت و شد پرستو دادی پرش را ام

 زبان اما .رفت و کردی پرپرش مرا خوشبوی گل که وقت  

دگیم دهان به نیم دیگر و مانده الل است وقت خییل .پ 

  .نالد

ه گوشت تو چرا .خوامنیم زن من -  دو من؟ مادر   نمپ 

 برییم منو کت  یم نشون دخپ   ماه هر و هفته هر ساله

 یه آخه؟ کرده گنایه چه مردم دخپ   بابا .خواستگاری

یم  بعد خوریمیم چات   شینیمیم احمقا این عی    اونجا مپ 

م من ه با اتاق تو مپ  نیم بهش میگم بزنیم حرف دخپ 

ه بعد .خوامت  خونه بیایم پاشیم میشه پول یه سکه دخپ 

  .سبرنامه همی    بعد ماه باز
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  مردم این شهر حسودند 
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؟ت  مامان بیت  یم -  .بده دق منو خوادیم فقط این ت 

 .کندیم نچ   ت  ت  مامان

؟ تنها خواییم یک تا ننه؟ چرا آخه -  رسمو خواییم بموت 

 آره؟ برم؟ و بمونه دلم به دومادیت حرست زمی    بذارم

 .کندیم فوت را نفسش کفری مهراج

 بسوزه دلم من کت  یم احساسیش داری .ت  ت   مامان ببی    -

؟ چه به بشم؟ راض    مادر این به دارم ساله دو من قیمت 

 زن که حسی    امام به پیغمپ   به پپ   به واال .خوامنیم میگم

 ...بار یا همون .خوامنیم

 .بدهد ادامه گذاردنیم بغضش

 .گذاردیم دستش روی دست ت  ت  مامان

 من، نه .خوامیم رو خوشبختیت فقط من که خدا به -

 رو تو و سلت   بود خدام از .خوانیم همینو مادرتم و پدر

 ...ویل .ببینم خوشبخت هم کنار

 .نیار جدت رو تو .ت  ت  مامان نیار من جلوی اونو اسم -

 ....خب !وا -
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  .شودیم بلند جا از مهراج

م -  میگم دارم جا همی    .پیشت میام دیگه شب یه .باال مپ 

 خدا به .نشنوم دیگه .کنید جمع منو دادن زن این بساط

م بشه، زده خونه این تو من گرفی    زن حرف باز اگر  یه مپ 

میم خونه   تنهات   گپ 
 
 .کنمیم زندیک

خانه از ون آشپ   یم هم به محکم را خانه در و رودیم بپ 

 .کوبد
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 .مانیل بگپ   آروم !جونبچه نکن !بابا ای -
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  مردم این شهر حسودند 
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 و دست و انداخته زمی    روی هال وسط را خودش مانیل

 ریزدیم اشک بهار تپ   چون .دهدیم تکان شدت به را پایش

 :زندیم شیون و

ین آله -  .بیا آله !شپ 

 به که مانیل کردن آرام از ناتوان و کندیم نچ   مانیسا

ین برگشی    خاطر  مبل روی کند،یم قراریت   ایران به شپ 

 .شودیم ولو

ی  .برنگشته خانه به هنوز نازسلت   و نمانده غروب به چپ  

ه ک، هایاشک به خپ  دیم را نازسلت   یشماره دخپ   .گپ 

 :زندیم لب جانم، گویدیم نازسلت   که همی   

؟ الو -  خونه؟ میای یک سلت 

 کنه؟یم گریه داره هنوز مانیل ه؟شد چ   -

 چ   دونمنیم .برداشته رو خونه کل صداش .دیگه آره -

ین آله میگه فقط کله یه .کنم کار ین آله شپ   .شپ 

ون برمشیم خونه میام زود برگرده .جات   رفته مهبد -  .بپ 
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 انرژیش .بشه ساکت شاید برمشیم خودم کن ولش -

 .طفلکم نداره تمویم

 بهم رفت   جا هر .پیشتون میام منم .کنهن درد دستت -

 .خدا رو تو ببخشید .مات   بزن زنگ

- okay darling. see you. 

 :گویدیم بلند صدای با مانیل به رو

ون بریم بپوش خوشگل لباس   پاشو -  پاشو .خاله عزیز بپ 

 .هات   برم قربونت

 .کندیم پاک را هایشاشک مانیل

- where? 

  بخوریم؟ بستت   بریم -

- no. 

؟ شهربازی -  چ 

 :کوبدیم زمی    روی را پایش مانیل

- no... no! 

م؟ بارت   عروسک واست بریم پس -  بگپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

- no... I don't come...I don't want anything... 

 .کشدیم هوف   مانیسا

 فارش من .هاگرفته زدنش حرف انگلیش چه ببی    حاال -

 فسقل؟ میدی جواب انگلیش تو پرسمیم

 :زندیم هق باز نیلما

ین آله پیش بریم - دا رو تو .شپ 
ُ
 !ا

یک برای .او برای شودیم کباب دلش  و کس تنها که دخپ 

 و او و است مادرش اشخانواده و آشنا و فامیل و کار

ین برای او چرا کندیم درک .مهبد دیم بهانه شپ    .گپ 

ین    و زندیم بغلش .ستخایل عجیب جایش مهربان شپ 

 .بوسدیم را مواجش و قشنگ هایمو  روی

دا -
ُ
 گریه .مات   خاله بگرده دورت .جونم مانیل خدا نه، ا

 .شم فدات گرفت دلم نکن

 رفت؟ من پیش از چرا رفت؟ چرا آله -

  .میاد بازم .گلم داشت کار خاله -

  .دونمیم .نمیاد-
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  مردم این شهر حسودند 
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  .برم قربونت میاد -

؟ نیاد اگه-  چ 

مت خودم میدم قول -  ه؟خوب .ایران بپ 

 :آوردیم جلو را کوچکش انگشت فورا مانیل

  .بده قول -

 و کندیم قفل مانیل انگشت به را کوچکش انگشت مانیسا

 .نشاندیم مانیل انگشت روی ایبوسه و زده ُمهر

گنده اون از بخوریم؟ بستت   بریم دادیم قول که حاال -

 هاش؟

یم پایی    را قشنگش و کوچک رس   و کندیم فی    فی    مانیل

 .کندیم خم و برد

 .مات   آله بریم -

 

ش و مانیسا به هالک و خسته نازسلت   بعد ساعت    دخپ 

 به کوفته و خسته و گردانندیم حسات   را مانیل .پیونددیم

 .گردانندیم برش خانه
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  مردم این شهر حسودند 
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 مانیل رود،یم بیمارستان به شب شیفت برای که مانیسا

 االخرهب نازسلت   و رفته فرو عمیق خوات   به تختش توی

  تا نشیندیم ایگوشه
 

 .کند در خستیک

 برای شودیم مجبور نازسلت   و آیندیم باهم لعیا و مهبد

 .کند درست آبرومندانه پذیرات   خور   در شایم مهمانشان

 بخندهای بگو میان شام و کنندیم کمک او به لعیا و مهبد

 .شودیم رصف دو آن

 :پرسدیم ستا نازسلت   یگرفته صورت یمتوجه که لعیا

؟ شده چ   -  !همه تو اخمات چقدر سلت 

 .کشدیم آیه و کندیم رها بشقاب در را قاشق نازسلت  

 !واال بگم چ   -

 :گویدیم مهبد 

ین واسه دلت -  تنگه؟ شپ 

 اگه .شده وابسته بهش بدجور مانیل ویل .آره که اون-

 به بود زده زنگ کرد؟ پا به قشقرف   چه امروز بدونید
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین ین و شپ   یک دونمنیم .بده جواب بود نتونسته شپ 

 دوری؟ این به کنهیم عادت

 :گذاردیم دستش روی دست لعیا

ایط به کی   یم عادت زود هابچه .نباش نگران -  ما مثل .رس 

ها   ها گذشته تو که نیسی    بزرگپ 
 
 خودمون و کنیمیم زندیک

 .میدیم عذاب رو

  تو که اینطوری کاش -
 

ین مانیل ویل .باشه مییک  و شپ 

 .داره دوست خییل هسی    دور اینکه با رو دیبا و عرفان

ین بعدشم ه هفته سه شپ   از هر بچه این برگشته بیشپ 

  .واسش کنهیم زاری بهونه ت   گریه گایه

 :گویدیم مهبد

  .سلت   کت   گرم رسشو باید -

 خسته که بردیمش ور اون و ور این مات   با اونقدر امروز -

 خوردیمیم بستت   وقت   نمیشه باورت .بشه بیهوش شه

یت   یکلمه از گفتیم مانیسا  یادش یهو نکن استفاده شپ 

 .میشیم بیچاره میفته

 :دهدیم تکیه صندیل به و زندیم لبخند لعیا

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
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  از .جانسلت   کن درکش -
 

 پیشش تا سه شما فقط بچیک

 فرد یه تا .نداشته مادربزرگ و پدربزرگ یا پدر .بودین

  اون و میاد جدید
 
 دوست میشه، عوض تکراریش زندیک

  .کنه تجربه رو روزا اون باز داره

میم رسدرد که نگو داشی    پدر از -  که نیست روزی .گپ 

 .کو من بابای پس بگه

.داره حق رو خوادیم و نداره که چ   هر خدا به .داره حق -

  

 :گویدیم مهبد به رو

؟یم تو مهبد؟ چیه قصدش لئو -  دوت 

 :گویدیم او به رو و گذاردیم مپ    روی را شآرنج مهبد

 حرفاس؟ این و ازدواج منظورت -

 .آره -

  اهل نکنم فکر -
 
 با خوادیم فقط اون .باشه متاهیل زندیک

 .باشه داشته مجردی ی رابطه همینجوری هاسال نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 
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 164_قسمت#

 

 

 

 :نوشدیم آب نازسلت  

 .نداشتم کار این به ایعالقه من داشت قصدشو اگرم -

  .نیست جور باهم مون هیچ   واقعا ویل خوبیه، مرد لئو

 :پیچاندیم انگشتش دور را موهایش از از ایطره لعیا

ه خییل ویل نداری دوستش دونهیم خودشم -  .پیگپ 

 رو پایک آب تا ذارمیم باهاش قراری یه هفته آخر همی    -

 رمندا دوست .بشه وابسته ندارم دوست .دستش رو بریزم

  .بشه اذیت

  .کت  یم خوب -

 :پردیم جا از نازسلت   اتاق از مانیل جیغ صدای با

 شد؟ چ   وای ای -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .دوندیم خواب اتاق سمت سه هر

  .زندیم جیغ و پیچدیم خود به مانیل

کش هراسیده نازسلت    مانیل اما .کشدیم آغوش در را دخپ 

 .ندارد قرار و آرام بغلش در

دیم نازسلت   دست از را او مهبد  :گپ 

 عشق شده چ   .جون دات   نکن گریه !من مانیل   مانیل؟ -

 من؟

 .زندنیم حرف اما مانیل

 :گویدیم لعیا

م .دیده بد خواب کنم فکر -  .بیارم آب براش مپ 

 :کشدیم صورتش و رس روی دست نازسلت  

 مهبد؟ داغه اینقدر چرا وای -

یم مانیل پاهای و دستان کف و گردن روی دست مهبد

 .کشد

 .کرده تب -

 چرا؟ آخه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یمش بپوش لباس بدو -   .باالس  خییل تبش .بیمارستان بپ 

 

 

 

 عالئم که گویدیم مانیل یمعاینه از بعد پزشک

 
 
 مهبد .بیندنیم مانیل بدن در عفوت   بیماری یا رسماخوردیک

 دهدیم اطمینان دکپ   و گویدیم دکپ   برای را هایش تات  ت  

س طرخا به مانیل سلت   دم همان .کرده تب ناراحت   و اسپ 

  .افتدیم مهراج یاد ناز

 حامد با بود قرار که روزهات   که هست یادش خوب

  .بود کرده تب مهراج چطور کند ازدواج

 داده را بله عقد یسفره رس وقت   که هست یادش خوب

 .بود کرده غش چطور مهراج بود

کش  بابایش به کردنش تب .شده پدرش شبیه درست دخپ 

  .رفته

 تب   کشد،یم رسک شهر روی خورشید و شود یم که صبح

  .آمده پایی    مانیل
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

احت ساعت   دو از بعد مهبد و گردندبریم خانه به  به اسپ 

کت احت را روزآن خواهدیم نازسلت   از و رودیم رس   اسپ 

 .کند

 به شنود،یم را ماوقع و گردد بریم بیمارستان از که مانیسا

  .شودیم راحتنا شدت

 صدای با شودیم که ظهر و خوابندیم هم کنار سه هر 

 با .شودیم بیدار که ستکش اولی    مانیسا تلفن، زنگ

یم نازسلت   پای به بازنیمه چشم یک و آلودخواب صدات  

 :کوبد

؟ -  .خورهیم زنگ داره تلفنت پاشو سلت 

 .کندیم باز پلک سخت   به نازسلت  

 !اه .زده زنگ دیگه کیه این-

  .کشت خودشو باش زود -

 سمت را خودش کوفته بدت   و رخوت با زانوهایش روی

  .کشاندیم مپ   

 .خدا میاد خوابم چقدر وای -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین نام دیدن با  .کندیم نگاه مانیل سمت به فورا شپ 

 چشم او به باز کامال چشمات   با و است رسحال مانیل

 .دوخته

ینه خاله بیا بدو -  .مانیل شپ 

ی مانیل سلت   سمت دودیم کمان یچله از رها شود یم تپ 

 .ناز

 .منو ببینه بگو .رو آله ببینمش -

 دیدن با مانیل .کندیم فعال را تصویری تماس نازسلت  

ین  :گویدیم فورا صفحه روی شپ 

ین آله سالم -   .شپ 

 برم؟ قربونت خوت   من؟ عمر سالم -

؟ تو .اوبم -  اوت 

 .اوبم .خاله اوبم .گفتنت اوت   اون اب بگردم دورت الیه -

ییل آله؟ رفت   چرا -  .بدی ا 

 زشت !هانکت   اخم .دیگه مونخونه میومدم باید دیگه -

 کو؟ مامانت .میش  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

بچگانه زبان به گونه خواهش لحت   و کندیم بغض مانیل

 :دهدیم اش

 .دیگه بیا .آله بیا .من پیش بیا -

 آره؟ مانیل؟ میای .بیا تو اول ویل .میام -

 :گویدیم نازسلت   به رو مانیل

 آله؟ پیش برییم منو -

 .بوسدیم را صورتش نازسلت  

م آره -   .دخپ 

 صورتش و اندازدیم گردنش در دست خوشحایل با مانیل

 .بوسدیم را

ین یم زود تلفن پشت از نازسلت   و نیست رسحال زیاد شپ 

 .فهمد

ین  :گویدیم شپ 

؟ نداره رو و رنگ چرا بچه این -  شده؟ مریض سلت 

 کرده تب دیشب جنابعایل دوری از .خانوما خانوم بله -

 .بودیم بیمارستان صبح تا .بود
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین  .گزدیم لب شپ 

م - ؟ االن جونم؟ مانیل آره .آخه من بمپ   خوت 

  .دهدیم تکان رس مانیل

ین   .دهدیم اشدلداری و فرستدیم او برای بوسه چند شپ 

 .ببینیم همدیگرو قراره زود خییل .هاکت  ن گریه دیگه -

 خاله؟ باشه

  .باشه -

ین  :گویدیم نازسلت   به رو شپ 

 هست؟ مات   -

 خوابه؟ -

 کارم کن بیدارش بده؟ صبحانه مانیل به خوادنیم مگه -

 .مهمه

ین که شده چه .ریزدیم پایی    هری دلش نازسلت   یم شپ 

 بفرستد؟ سیاه نخود دنبال را مانیل خواهد

 دارد نیاز کندیم اشحایل و کندیم بیدار را مانیسا نازسلت  

ین با  .باشد تنها شپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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دیم را مانیل دست مانیسا ون اتاق از را واو گپ   .بردیم بپ 

ی یه بریم بیا .جون خاله بیا -  .بخوریم چپ  

 .بنددیم را در نازسلت  

ین -  درهمه؟ تقیافه چرا شده؟ چ   شپ 

ین  .گذاردیم اشچانه زیر دست شپ 

 .سلت   بده قول .بموت   آروم بده قول -

 .ترسوت  یم منو داری -

س -  .بده قول فقط .خنگه نپ 

-  
 

 کنم؟ تخفه یا مییک

 داری؟ خپ   عرفان و دیبا از .بتوت   ور اون از کن فکر -

 وقت اصال یعت   .نزدم حرف باهاشون روزه سه نه -

 ...اتفاف   واسشون نکنه شده؟ چ   .نکردم

س هن -  اول از بذار ببی    .خوبه حالشون عرفان و دیبا .نپ 

 .گرفته طالق بابات از مامانت راستش .بگم
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 :گذاردیم دهانش روی دست و کشدیم هیت   نازسلت  

؟- ؟ !طالق؟ !چ  ؟ یعت   آخه یک  ین وای چ   !وای !شپ 

 ببی    .گرفته طالق .که نکشته آدم تو؟ چته !بابا ای -

نیم عرفان و دیبا .چیه به چ   بفهمم تا کشتم خودمو

 .بده حالت و نگرات   خییل اینجا تو گفتم بهشون .گفی   

  .سلت   ببی   

  تنها مامانت .شدن جدا هم از که ساله یک
 
 .کنهیم زندیک

  باهاشون بیاد خواست ازش عرفان
 
 مادرت ویل کنه زندیک

 خونه یه اندازش پس و داداشت کمک با .نکرده قبول

 داداشت خرجشو .کرده اجاره شهر پایی    کوچیک خییل

 .میده
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  مردم این شهر حسودند 
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 .داغون بگم بهت اصال .سلت   شده عوض خییل بابات

 .کشیده طالق به کارشون چرا دونمنیم دقیق

 ...اینکه تا بوده اویک چپ    همه پیش ماه یه همی    تا 

ین دهان از که کلمه هر با نازسلت   هایاشک ون شپ   بپ 

 .شودیم بیشپ   و بیشپ   آید یم

 :زندیم هق

ین؟ چ   اینکه تا -  !لعنت   بزن حرف شپ 

 بیام من اینکه از قبل هفته یک مامانت متاسفانه -

 .کنهیم تصادف

 زانوانش و بایستد پاهایش روی تواندنیم دیگر نازسلت  

 .شودیم آوار اتاق کف هایپارکت روی شده خم

 !مامانم آخ !مامانم !نه وای -

نیم .کن گریه آروم الاقل .دادی قول تو .باش آروم سلت   -

؟ .بفهمه مانیل خوام  سلت 

 توانش تمام با و گذاردیم دهانش روی دست نازسلت  

ون اتاق از صدایش کندیم سیع  .نرود بپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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دریم بازی دارند هایش ریه کندیم حس .آورده کم نفس اما

 .آورند

 تو سلت   .کن وا رو پنجره ":زندیم داد ذهنش توی صدای

 "!باش زود .میش   خفه االن خدا رو

 به را هوا و کندیم باز را آن و رودیم هاپنجره طرف به

 .فرستدیم هایش ریه داخل

  .ندارند آمدن بند قصد هایشاشک اما

 .نشیندیم تخت روی

ین -  ...حالش ...مامانم !شپ 

 خوبه؟ حالت .باش آروم .خوبه -

ین بزن حرف -  ه؟شد چ   بگو خدا رو تو .شپ 

 دیبا اومدنم از قبل یادمه فقط .نداشتم خپ   من ببی    -

 شقیافه .رفت رسی    ع و داد بهم آورد رو هدیه تیکه تا چند

 پیشتون میام داشی    دوق اونقدر موقع اون اما .بود هم تو

 .نشدم گپ   پ که
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 گفت .جریانو گفتم بهش .مهد رفتم ایران برگشتم وقت  

ی  شدم گپ  ت   بعدش یروزا و فردا من یه بعد .نیست چپ  

اف اینکه تا  .کماست تو و کرده تصادف مامانت کرد اعپ 

-  
ُ
 !کما؟ ...ک

 ...روز دو این ویل .بگیم بهت خواستیمنیم .ببخش -

  .کرده افت کیم مامانت هوشیاری سطح

ین !نه وای -  !کت  یم شوچ   داری بگو خدا رو تو شپ 

ین  !شپ 

 ؟بکنم باهات زشت   شوچ   همچی    باید چرا -

 

  

 166_قسمت#

 

 

 

ین؟ شد اینجوری چرا آخه -  شپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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 دیر .رفته در زده بررس خاک .بوده دررو بزن تصادف -

 گشتهبریم داشته بخره، نون رفته .بیمارستان رسوندنش

 شده دیر برسه تا .آمبوالنس به زدن زنگ مردم .زدن بهش

  .دیگه

ین صدای   او از دارد رفیقش انگار .شنودنیم دیگر را شپ 

 همراه گوت   .چرخدیم دارد اتاق کندیم حس .شودیم دور

  .شودیم خارج زمی    مدار از دارد اتاق با

 .رودیم سیایه چشمانش دنیا؟ آن رودیم دارد نکند

 به تلفن بیند،یم را مانیسا که گذشت چقدر داندنیم

 توی فریادش .دودیم اتاق توی و چسبانده گوشش

 :نشیندیم گوشش

؟ - ؟ ...سلت  ین کن قطع ...خوت   .بده حالش ...نه .شپ 

 بیندیم تار هایپلک پشت از را مانیل و افتدیم تخت روی

 .رودیم حال از او و دودیم سمتش که

 و است سنگی    رسش .کندیم باز پلک مانیسا هایتکان با

 تکان نای دهانش، سقف به چسبیده شده خشک زبانش

  .ندارد خوردن
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  مردم این شهر حسودند 
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 :کندیم گریه دارد مانیل

 !مایم !مایم -

 .ریزدیم دهانش توی را قند آب و نشاندیم را او مانیسا

ی .سلت   بخور -   .افتاده قندت .نیست چپ  

یم درآغوش را مانیل حالت   و کندیم اثر قند آب کم کم

 .کشد

م خوبم -  .خوبم .عزیزم نکن گریه .دخپ 

 :کندیم اشاره مانیسا

  .باش آروم .سلت   باش دار خود کم یه جلوش-

ش نگران نگاه به نازسلت   اشک نم .دوزدیم چشم دخپ 

دیم انگشتانش با را مانیل های  .زندیم زوریک لبخندی و گپ 

ی .مامان بگرده دورت نکن گریه -  خوب نیست چپ  

  .بخورم بده قند آب خاله .میشم

 .مامات   شه اوب بده قند آب آله مایم؟ شدی مریض -

  .ترسیده بچه سلت   ربخو  .جون خاله باشه -
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  مردم این شهر حسودند 
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 پشت را اشغمزده نگاه   و کشدیم رس را لیوان تمام

  .کندیم پنهان مصنویع لبخندی

 حاال و داده را غذایش و کرده حمام را مانیل بعد ساعت  

 .کشدیم شانه را خودش موهای دارد ایستاده آینه جلوی

 شدن ریز رس قصد شده اقیانوس یک قد هایشاشک

 غم وقت   .دیگر است همی    گویندیم که مد و جزر .دارد

 شودیم است بدن توی آب چه هر ریزد،یم دلت توی عالم

یز تا کشدیم باال را خودش .اشک   .شود لپ 

 و شده حساس شدت به مانیل .کند گریه تواندنیم

ک باز ندارد دوست  .کند تب غصه از نازکش دل دخپ 

ین دوری   .ستکاف   کوچکش دل برای شپ 

یم کورن پاپ و نشسته تلویزیون جلوی نشیمن ویت مانیل

 صدای .کندیم نگاه اش عالقه مورد کارتون به و خورد

 کندیم راحت را نازسلت   خیال گاهشت   و گاه هایخنده

کش که  .نیست او نگران دخپ 

 صورت  .دهدیم جان مادرش برای دلواپش از دارد او اما

یم جوالن چشمانش جلوی مدام اشزری مامان مظلوم
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  مردم این شهر حسودند 
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 یگوشه زت   .کندیم ناله دارد مغزش توی کش .دهد

 تمام که زت   .ریزدیم اشک و کندیم زنجموره ذهنش

 نداد فحش نزد، داد که زت   .هاسخت   به نگفت آخ عمرش

 .المروت روزگار به

 

نیم خروج اذن   پلکش پشت هایاشک به تلفنش صدای

  .دهد

ین  هایفکر و کندیم لوص را ارتباط زده هول .است شپ 

 .بندندیم صف ذهنش توی شوم

ین الو -  شده؟ چ   باز !شپ 

ین صدای  یک و بوق و ماشی    صدای الی به ال از شپ 

 .آیدیم آهنگ

؟ الو - ؟ سلت   شدی؟ بهپ   خوت 

 شده؟ چ   خدا رو تو .آره -

  .شودیم کم آهنگ صدای
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

س .گفتم که بود همون شده؟ چ   چ   -  ایتازه اتفاق نپ 

 .نکن اذیت خودتو .بیفته نیست قرارم .فتادهنی

ین -  شلوغه؟ دورت اونقدر چرا .بده خییل حالم شپ 

؟  کجات 

 ماشی    عالمه یه پشت خیابونم تو .خدا به شدیم اسپ   -

 گردمیم کارم دفپ   واسه جا یه دنبال چ   هر .شدم گرفتار

م دارم .شینهنیم دلم به جا هیچ .کنمنیم پیدا   تا چند مپ 

ی که مخونه نزدیک .بزنم رس الکام   .نکردم پیدا چپ  

 .مبارکه -

یک بستم رو قولنامه کردم پیدا وقت هر -  .بگو تپ 

ین -  عرفان .شدم رسگردون روح عی    کنم؟ کار چ   من شپ 

 کجاس؟ دیبا نمیده؟ تلفنشو جواب چرا

  .بنده دستشون البد .خوبه حالشون خدا به .نباش نگران -

  .ببینم نوماما خوامیم -

م دیگه ساعت دو ییک من ببی    -  زنگ بهت .بیمارستان مپ 

؟ مامانتو داری طاقت .اونجا از زنمیم  ببیت 
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  .آسمون و زمی    بی    معلقم االن ویل .ندارم طاقتشو -

ش .براش کن دعا واویال و شیون جای به پس -  میگه دکپ 

 هوش به احتمال نرمال، حد رو بیاد هوشیاری سطح اگه

 .زیاده نشاومد

م آخ - ین .براش بمپ   من .بیاد هوش به باید مامانم شپ 

 اون مثل هنوزم باید .شده تنگ براش دلم .ببینمش باید

م جونم بگه زری، مامان کنمیم صداش وقت   وقتا  .دخپ 

ین،   اصال من مامان   شپ 
 
 نفس فقط من مامان .نکرده زندیک

 تخت رو بیفته جوری این نیست حقش .کشیده

ین آخ .تانبیمارس   .کبابه جیگرم شپ 

 خوب خدا به .میشه خوب .نکن گریه بگردم دورت -

 .باش زنگم منتظر .بگپ   آروم حاالم  .روشنه دلم من .میشه

 نداری؟ کاری

 .کندیم خداحافظ   و کندیم پاک را هایشاشک نازسلت  

 .نکند گریه نشد آخرش

 و تدس شایم و کند رسگرم مانیل با را خودش کندیم سیع

  .کند پا
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ین عاقبت و آیدیم کش قرن دو مثل ساعت دو  زنگ شپ 

  .زندیم

ین .شودیم برقرار تصویری تماس  بیمارستان توی شپ 

 .است ایستاده پرستاری ایستگاه رسش پشت و است

؟ .وایسادم یو ش آی اتاق پشت من سلت   -  خوت 

 ببینم؟ مامانو ذارنیم -

 

  

 167_قسمت#

 

 

 

ش به بدبخت   هزار با .آره-  رو گوش   کردم التماس دکپ 

م  .گوشش کنار ذارمیم رو گوش   من ببی    .اتاقش تو بپ 

 تونهیم اون گفت دکپ   .بزن حرف باهاش .کن صداش
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 یه بزت   حرف باهاش تو اگه مطمئنم من .بشنوه صداتو

 .میشه فرچ  

ین برو .باشه -  .اتاقش تو برو .شپ 

ین   .زندیم حرف دارد تاس پرستار شک ت   که کش با شپ 

 ".میشیم توبیخ ما بشه بیشپ   .دقیقه سه فقط "

تون خدا .ممنون .خانوم چشم "  هم خسته .بده خپ 

 ".نباشید

 و لوله که تخت روی زت   یصحنه و چرخدیم تلفن بعد

یم ظاهر نازسلت   چشمان   جلوی است وصل او به دستگاه

   .شود

یم پا به ولوله شقلب توی و دهدیم قورت را دهانش آب 

دیم گاز را لبش .شود  :زندیم رسش توی و گپ 

  شده؟ اینجوری چرا آخه .منو بده مرگ خدا -

ین  :گویدیم شپ 

؟ -  دو .گوشش دم ذارمیم رو گوش   دارم .نکن گریه سلت 

  .فقط دقیقه
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 .گوشش رو بذار -

  .آیدیم خش   خش صدای

 :گویدیم بلند و دهدیم قورت را بغضش

 سلت   .الیه بگردم دورت مامانم جونم؟ زری مامان مسال  -

ه  و ماه صورت اون فدای من آخ .نبینه اینجوری رو تو بمپ 

 لوله این با رو تو بشه در به در سلت   .آخه بشم خوشگلت

  هان؟ خوابیدی؟ اونجا چرا آخه .نبینه لعنت   های
 

 نمییک

م؟یم نبینم رو تو من  صدا منو پاشو .پاشو مامانم؟ مپ 

 ...نک

 و گلویش به زندیم چنگ محلت   خروس چون هق   هق

 سوی آن زندیم پر لرزانش آوای .بردیم تاراج به را صدایش

یم است عالم مادر ترینگناهت   که زت   گوش در و ایران

 .نشیند

 داری دوست یک هر جون رو تو خدا، رو تو !مامان -

میم تو بدون من مامان ...مامانم آخ ...پاشو  من با .مپ 

 ...کارو این نکن
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ین ون اتاق از رسعت به  و کندیم دور را تلفن شپ  یم بپ 

 .رود

دیم آرام بعد .آیدیم راهرو توی هایشقدم صدای  و گپ 

 .آیدیم باال صفحه روی صورتش

 .تو نمیدی گوش حرف .نکن گریه گفتم بهت -

 نزنم؟ دم و ببینمش وضع اون تو چجوری آخه -

  .کن قطع ای نکن گریه یا -

 کنان فی    فی    و کندیم پاک را خیسش صورت تند تند

 .کندیم التماس

ین نکن قطع خدا رو تو نه -  .میدم قول .کنمنیم گریه .شپ 

یم حساب حرف   نکن گریه .نیست   که بچه .هادادی قول -

؟ کار چ   خواییم بگو بهم االن .بزنیم خوایم  کت 

 باال را رسش و کندیم باز و بنددیم را هایشپلک نازسلت  

دیم  :گویدیم محکم و مطمی    و گپ 

 .ایران برگردم خوامیم .برگردم خوامیم -

؟-   کردی؟ فکراتو مطمئت 
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 اونجا مامانو تونمنیم .پرسیدم خودم از صدبار ظهر از -

 تنها دست عرفانو تونمنیم .برگردم باید من .کنم ولش

 احتیاج مامانم کنار ودنب به خودم من بیشپ   همه از.بذارم

  .دارم

 ایران بیای اگر .بده گوش من به خوب سلت   ببی    .اویک -

 قالت   نامه رضایت اون با .سیدت   برگردی نتوت   ممکنه

 .پلیس هایفراری لیست تو رفته  اسمت مدت این و رفت  

؟ - ؟یم کجا از تو ...تو  !چ   دوت 

 این تو روز ره .گشته دنبالت در به در هامدت تا مهراج -

ی  کل پلیس .رفت   کجا بفهمه تا بوده پاسگاه اون و کالنپ 

  .گشته رو دیگه شهرای و تهران

  .شودیم سوال تنش هایسلول تک   تک

 !مهراج؟ -

نیم فقط .گشته دنبالت خییل خدا بنده .نازمسلت   آره -

 یا کرده بررش رو ایران از خروچ   پروازهای پلیس آیا دونم

 آدم من .دونمنیم دقیق .نکردن کارواین زیاد احتمال .نه

ی این از بیشپ   .کرده تحقیق فرستادم ش چپ    .نیومده گپ 
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 .گشته دنبالم مهراج نمیشه باورم -

 بخوای اگه سلت   .بشه باورت .خواهرم شه باورت -

 تو یک پیش سال سه بفهمیم کنمیم کمکت من برگردی

 این .دربیاریم شوپدر  کنیم پیداش باید .برده دست آزمایش

 همخوت   باهم اصال آخر دم پیامش اون و مهراج کارای

 چ   واسه بعد خوامت،نیم گفته بهت خودش .نداره

  گشته؟یم دنبالت

  یعت   -
 

 نبوده؟ مهراج طرف از پیام اون مییک

  .دارم شک -

  .بود خودش یشماره .نگو چرند -

 کار   این واسه خودتو داری ساله سه .بش   مطمی    باید -

  .باش   مطمی    خودتم اگه خدا به .میدی زجر مهراج

  .کنمنیم باور هنوزم -

  .بگم چ   -

ین نیستم اینجا به برنگشی    یا برگشی    نگران   من -  من .شپ 

 .امدیگه چپ    یه نگران
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؟ -  چ 

 نکنه داره، دخپ   یه بفهمه مهراج و برگردم وقت   اینکه -

ه؟ ازم اونو  .بشه کنده خوادیم بمقل کنمیم تصور وقت   بگپ 

؟ چه به اصال .کرده غلط -  حق 

ین پدریش حق -  .شپ 

 شدی؟ منطق   آدم من واسه حاال .سلت   تو به لعنت -

 .ترسمیم من -

 شده .بخوره مانیل به انگشتش نمیدم اجازه .ذارمنیم -

 کنمیم کارو این کنم، استخدام رو تهران هایوکیل تموم

یم مادرش که موقع اون .بزنه حق از حرف نتونه که

 با تو که موقع اون بود؟ کجا بکشه رو بچه خواست

 جونش خاطر به و کردی بزرگ رو تبچه دندون و چنگ

ا این از جونم، نه بود؟ کجا خوردی چاقو  که نیست خپ 

ه برداره رو گنج بیاد نکشیده رنج  .ذارمنیم من !نچ .بپ 
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 168_قسمت#

 

 

 خرابتم؟ دونست  یم -

 اون و برگردی باید تو .هیچ   مهراج حاال .خدا به الوا -

  با و تو یبچه جون با که روات   آدم
 
 رو کرده بازی تو زندیک

یم حالشو و کنیم پیدا ؟ حالیته .بگپ   سلت 

ین -  افتاده ممکنه اتفاق تا هزار سال، سه از بعد االن شپ 

 پیداش چطوری بوده؟ یک بفهمیم چجوری آخه .باشه

 کنیم؟

 کنم،یم پیدا آبادشو و جد هم، باشه ُمرده گها  حت   -

 .دنیا این کشمیم دنیا اون از روحشو

 :زندیم زهرخندی نازسلت  

 .دخپ   نداریم هم نشونه یه حت   -

 اصال میای؟ یک .حرفارو این کن ول .داریم بابا .داریم -

 میای؟
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 هیچ و نشسی    جا یه آدم دیگه من .بیام باید یعت   .میام -

ین نیستم ننکرد کاری  کردم فرار که وقت   همون .شپ 

 کندم گذاشتنو دست رو دست عادت این اینجا اومدم

  .دور انداختم

 .میای پس -

میم بلیط .میام -  نشه اگه حت   .ایران میام مانیل با گپ 

 بشم خیالشت   که نیست کش مادرم .اینجا برگردم دوباره

ین   اون تو موند عرفان و من خاطر به مامانم .شپ 
 
 زندیک

 اینجا؟ بمونم چرا من .کرد تحمل بابامو و کوفت  

  راست-
 

   همه آدم مامان   .مییک
 .آدمه چپ  

  .عزیزدلم رو مادرت کنه رحمت خدا -

ینت این که خالصه .من عشق مرش -  منتظرت اینجا شپ 

 .باشه کنارت دنیا آخر تا و برگردی تا مونهیم

م برات االن اگه من -  رواست؟ بمپ 

ی  :کندیم چپ را چشمانش نشپ 

ه .بسه دیگه  .بلیط دنبال برو بدو -
َ
 میشه چندشم .ا

  .درمیاری بازی رمانتیک
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 غم توی گذاردنیم مهربانش دوست .خنددیم تلخ نازسلت  

 .بماند

هیم شغصه برگردم خوامیم بفهمه مانیسا اگه وای -  .گپ 

  .شده وابسته بهت طفلک .کنمیم درک -

  .نیست ایچاره ویل .سموا سخته منم -

 و روزی چه پروازت بده خپ   بهم .کنمیم قطع من پس -

  .ساعتیه چه

  .بزنه زنگ من به کن پیدا رو عرفان تونست   اگر -

 .فعال پس .عزیزم باشه -

  .کندیم قطع را ارتباط و فرستدیم برایش ایبوسه

ون گلو از بلندی و سنگی    نفس  .دهدیم بپ 

  بعدی فصل
 
 یمرحله وارد خورده ورق زودی به اشزندیک

  .شودیم بعدی

   زمستان   فصل   بعدی، فصل
 
 .اوست زندیک

  کندیم دعا
 
 .برسد بهار فصل به زود اشزندیک

 .واقیع بهار یک
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  169_قسمت#

 

 

 

 آن به رفی    به تماییل هیچ که ایدرخانه به اندازدیم کلید

 پایش دیگر عمر آخر تا شک بدون داشت جات   اگر .ندارد

 .گذاشتنیم آنجا هم را

 بنددیم که را در و گذاردیم رسدش و تاریک یخانه در پا

 گذاردنیم بغض اما .آیدیم باال سینه از و شودیم آه دردش

ون نفسش  .بیاید بپ 

 دورتادور را نگاهش شب هر مثل و کندیم روشن را المپ

 باشند وابخ هااین تمام شاید دارد امید .چرخاندیم خانه

 چای فنجان یک و بیاید استقبالش به همیشه مثل زری و
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 هر .بدهد او به را خودش پختدست هایکیک و داغ

  .باشد فقط .عشق بدون چند هر خنده، بدون چند

  تلخ واقعیت که حیف اما
 
 خانه دیوارهای روی اشزندیک

 یکاشانه این از خوردیم هم به حالش .است شده پاشیده

  .گرفته غم و رسد

ی  .گذاردیم گاز اجاق روی و کندیم آب از پر را کپ 

یم کچ   دهن او به سینک توی کثیف و نشسته هایظرف

  هم به و قفسه توی مانده هایآشغال بوی .کنند
 

 ریختیک

 .آورددریم را کفرش مپ    روی

د وضو تا رودیم دستشوت   به و کشدیم پوف    از بعد .بگپ 

 .برسد خانهآشپ    داد به باید نماز

خانه از بحث و جر صدای کندیم باز که را دستشوت   در

 .نشیندیم گوشش به برادرش ی

 شویدیم دست .زندیم حرف گیسو با بلند بلند دارد مهراج

 .دهدیم تکان رس تاسف به و

 چرا .نفهم زبون و خراب کله .خودمه هایجووت   عی    -

  زنه؟یم داد اینقدر
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 :کشدیم رس مسح  

 یخونه تو دیگه آدم .شده قدییم خییل خونه ینا -

 فکری باید .داد به برسه چه بزنه، حرف تونهنیم خودشم

  .براش بکنم

 :زندیم زنگ گوشش توی زری صدای

  از .همیت   هنوزم "
 
 کردن   تحقپ   و زدن داد فقط زندیک

 " .بلدی رو زن جنس

ون دستشوت   از یم قامت و کندیم پهن سجاده و آیدیم بپ 

 :بندد

 ...اکپ   هللا -

 باعث تو .یارس اخالقت اون با کردی بدبخت منو تو "

بچه کردی آواره تو .کردی درش دربه تو .بره سلت   شدی

 "...مو

دیم قنوت و است اول رکعت  را نمازش و کندیم نچ   .گپ 

  .است پیش سال یک پرت حواسش .شکندیم

یم خشتوبی دارد و نشسته برها و دور همی    گوت   زری

 .کند
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 پات به ساال این تموم .یارس شدم خسته دیگه من "

، که اونا .هامبچه خاطر به فقط سوختم  واسه من رفی  

م منم بمونم؟ چ   م .مپ    از اگه حت   مپ 
 

م گشنیک م .بمپ   مپ 

 ".مونمنیم تبرده دیگه ویل

 سییل یک .شب آن یادآوری از شودیم ریش دلش

 بود؟ چه رس دعوا الاص .اشگونه روی بود خوابانده

ی با روز آن  برگشت هایچک .بود شده دعوایش مشپ 

 .بود کرده در به کوره از را او خورده

 لیوان یک حت   نه داشتند شایم نه خانه، بود برگشته شب

 خودش بود گفته او و بود خواسته شام زری از .چای

سیده .بکند شامش برای فکری سیده شده؟ چه بود نپ   نپ 

 بود نگذاشته و بود کرده هوار و داد .نداریم مشا چرا بود

ی زری   .اشگونه روی بود خوابانده صاف .بگوید چپ  

 .بود ندارش دارو همه بود، زنش .آیدیم بدش خودش از

 بود؟ کوفت   چه دیگر زدنش سییل
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 بود گفته هم بعد روز چند .همیشه برای .بود رفته زری و

 شده مادرش حایم   همیشه مثل عرفان .خواهدیم طالق

  .بود

 .بود کرده امضا و محرص   بود رفته لجبازی رس از هم او

 قالت   کاغذ رسی یک .است الیک هااین کردیم فکر شاید

یک زری، .بودند واقیع نه، اما .ترساندنش برای است  رس 

 
 
 فهمید بعدها .همیشه برای .بود رفته که رفته اشزندیک

 یک سفارش با شدیم شب آن .بود مریض شب آن زری

ون از شام یم خودش هم را چای .بشود حل مشکل بپ 

 تمام و لج یدنده روی افتاد اما .کند درست توانست

 .بود کرده خایل زری رس را حرصش

 

ی هم طالق از بعد  و رفته کجا اینکه .نگرفت  زری از خپ 

  امورات
 
 با که داشت خپ   فقط .گذردیم چطور اشزندیک

  عرفان
 
  آدم ریز  .کندنیم زندیک

 
 .نبود عروس با زندیک

 خودش یخانه خانم تنها باید عروسش گفتیم همیشه

 .شوهرش یملکه .باشد
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ی هیچ که است یکسال   عرفان از نه .ندارد زری از خپ 

ی او نه پرسیده،   .گویدیم چپ  

 بار هر .زندنیم رس او به عرفان که هست هم وقت   چند

  آمده که هم
 

  .پیداست رویش رسو از خستیک

 

 زند؟یم شور دلش اینقدر چرا شده؟ مرگش چه امشب 

 .خواندیم را حمد و کندیم نیت دوباره

 ...العالمی    رب الحمدهلل -

 عطوفت ذره یه فقط ...ذره یه وجودت تو میشد چ   "

ت وقت   میشد چ   ...یارس داشت    جای به دیدییم رو دخپ 

 مآد عی    شدیم چ   ...کردینیم نعمت کفر رحمت، شکر

 
 
 "...کردی؟یم زندیک

 اشتباه باز .خواندیم را حمد برنداشته را دوم یسجده

 رسش از دست خواهدنیم امشب زری .را نمازش خوانده

  .بردارد

 .کندیم مشت را زانوهایش روی نشسته دستان
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  !لعنت   -

دیم اوج صدایش  :گپ 

 ...بردار رسم از دست ...تو به لعنت ...لعنت   -

 الک از گوت   هم صادق باراین و گرفته وجا مهراج صدای

ون آرامش   .زندیم عربده که خزیده بپ 

 به پرس و مادر و پدر که شده چه پرسدیم خودش از 

  چرا شد؟ اینطور چرا اند؟افتاده هم جان
 
خوش   و زندیک

؟ از رفت؟ قهقرا به شان  یک 
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 و درشت ازنسلت   نام   اما .یابدنیم برایش قطیع جواب

ت  مامان یجمله .کندیم علم قد چشمانش جلوی روشن
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یم تکرار مغزش توی پرصدا و خروش پر رعدی مثل ت  

 ":شود

  از بهار رفت، اون وقت   از"
 
 " .رفت مونزندیک

 در سمت .شودیم بلند جا از و سایدیم هم به دندان

 ییک تا دو را هاپله و کندیم پا به دمپات   و رودیم خروچ  

  .رودیم باال

 

 رودیم باال در کوبیدن برای دستش رسدیم که در پشت

 .شودیم خشک راه وسط گیسو صدای شنیدن با اما

 چ   به خوام؟یم رو بدت من مگه مهراج؟ مرگته چه تو -

ی به آخه؟ کردی خوش دل  نیست معلوم که دخپ 

 تخت رو مادرش نداره خپ   حت   کن نگاه کجاس؟

 به زده خودشو و داره خپ   شاید یا .هافتاد بیمارستان

 فکر تو .نسوخته مادرش واسه دلش دخپ   اون .نفهیم

مهم براش مادرش از تو یعت   احمق؟ عاشقته هنوز کردی

 تری؟
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 بیمارستان تخت رو مادرش" :پردیم یارس روی از رنگ

  "...افتاده

نیم زن میگم دارم من هستم؟ سلت   منتظر من گفته یک -

 .دستتون از بریدم پیغمپ   به پپ   به ...خوامنیم آقا ...خوام

  .دیگه کنید ول

 :گویدیم صادق

 صدات .گیسو بزن حرف آروم هم تو !شو خفه مهراج -

ه  تو زری نداره خپ   اون بابا .شنوهیم یارس باال مپ 

 "!کماست

  .رودیم بدنش از جان و افتدیم دستش

ون گلویش از بیاید چاه ته از گوت   صدا  :آیدیم بپ 

  ...کما ...ک-

 و پیچندیم هم در دارند زانوانش .بینندیم تار چشمانش

 چند یوزنه یک .گلویش روی گذاشته دست گوت   کش

 .کندیم سنگیت   اشسینه روی تت  

 !نه ...وااای-
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دیم در آهت   حفاظ به را دستش  اما نیفتد؛ که گپ 

 بلند صدات   با او و کنندنیم همکاری او با هم دستانش

 .خوردیم جات   به رسش و افتدیم زمی    روی

  .شودیم قطع خانه داخل از قیل و داد صدای

 و راهرو فضای در مهرسا جیغ صدای و شود یم باز در

 :پیچدیم ها پله

 !عمو -

ون مهرسا جیغ با صادق و مهراج  .دوندیم بپ 

 :پردیم رویش از رنگ صادق

 !یارس !هشتم امام یا -

دیم را شبازوی مهراج  بدنش یارس اما کندیم بلندش و گپ 

 .شده لمس

 :گویدیم صادق

 .میاد خون داره رسش آخ آخ -

 :آیدیم پایی    از ت  ت  مامان صدای

 مهراج؟ شده چ   !یارس !صادق -
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 :زندیم داد و کندیم خم را رسش هانرده از مهرسا

 .زمی    خورده عمو -

 راه در ت  ت   مامان گفی    "زهرا یفاطمه یا" جان   کم صدای

 .شودیم گم ها پله

 :دهدیم تکان را یارس مهراج

ی عمو !عمو - مت پاشو .نیست چپ     .بیمارستان بپ 

ون یارس چشم یگوشه از اشک  .دود یم بپ 

؟ ...چ   تو ...صادق ...زری -  کجاس؟ ...زری گفت 

 .گزدیم لب و ایستاده ایگوشه گیسو

 :زندیم ترس   گیسو به صادق

 .شنتیجه اینم بیا .ببند دهنتو گفتم بهت -

 :زندیم چنگ را صادق لباس ییقه یارس

  شده؟ چ   ...زری !صادق -

 .زری پیش برمتیم بعد .دکپ   بریم اول پاشو .میگم بهت -

 !یاهلل .مهراج کن کمک
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 سمت آن از صدات   با کند،یم باز که را کارتن آخرین

یم هیت   و گذاردیم قلبش روی دست .پردیم جا از دیوار

 .کشد

 چیه؟ صدای .ترسیدم وای -

 اخم آید یم قبل از تربلند بار این که توق و تق صدای

 .نشاندیم اشپیشات   روی

 !کی   یم صدا رسو چقدر !اه چشونه؟ -

کتابخانه یقفسه در و آوردیم در جعبه از را کتاب چند

 .چیندیم اتاق یگوشه رنگ استخوات   و چوت   ی

 کارش مپ    یشیشه روی همراهش تلفن لرزش صدای

 .برود مپ    سمت شودیم باعث

 ".سلبیه .جانم ای "

 :کشدیم را سپ    آیکون
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 جانم؟ سلت   الو -

ین آله سالم -  !شپ 

 خوردت   تلفنم پشت از .آخه جیگرتو مانیل؟ توت   اوخ -

؟ .خاله نفس ماهت روی به سالم .هست    خوت 

 ؟کردییم کار چ   .اوبم .آره -

 .مانیل دلربای صدای شنیدن از نزند لبخند تواندنیم

 مامانت .دادمیم انجام کار داشتم .اوت   که خداروشکر -

 کو؟

 .بای .یو کیس .منه پیش -

 .یو کیس منم .زنهیم حرف انگلیش خوب چ   فسقیل -

 .بابای منم

 دلش شود یم باعث مانیل صدای پر یبوسه صدای

فرشته آن کشیدن آغوش در دلتنگ چقدر .برود ضعف

 .ستزمیت   ی

ینم؟ الو -  شپ 

؟ .سلت   جونم -  خوت 
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؟ .خدا شکر -  کجات 

  .چینمیم اسباب دارم .کردم اجاره دفپ  -

یت   جعبه یه با دیگه روز سه تا .مبارکه وای جدی؟ -  شپ 

ت میام  .دفپ 

  راست -
 

؟ مییک  میای؟ داری سلت 

 .دخمیل و من .میایم داریم .گرفتم بلیط فردا واسه آره -

 چند؟ ساعت .رسچشم قدمتون .جون آخ -

 .اونجام فردا پس .راهیم تو روزم شبانه  یه .پروازه شب -

 .دنبالمون میان دیبا و عرفان

  .میام منم -

  .عرفان یخونه بریم باهم بیا -

به صدای یم تلفن توی کناری واحد دیوار از ممتد هایرص 

 .پیچد

؟گرف کارگر چیه؟ صدای !اوه -  ت 
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 اومدم روزه دو من .بغلیه همسایه این چیه؟ کارگر بابا نه -

 ساختمون اینجا گفت امالکیه .صداس رسو کله یه اینجا

 .کرد چاخان انگار ویل .نداره صدا رسو .اداریه

ات   شاید - ی تعمپ   .دارن چپ  

 .منه شانس اینم -
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؟ بیمارستان دیگه -  نرفت 

  .نرفتم دیگه نه، زدم حرف اهاتب که پیش روز سه از -

 برگشتنم مخالف عرفان .زدم حرف دیبا و عرفان با من -

 ویل بیا گفت .بمونم اینجا تونمنیم واقعا گفتم ویل .بود

  .بیا صدا رسو ت  
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 .برات میشه دردرس .بفهمه کش اصال نذار .میگه راست-

 از کاری .دیگه فهمنیم بفهمه، کش باشه قرار هم اگر

 برنمیاد تو ستد

 کار .خودم وطن به گردمبریم دارم من .نیست مهم برام -

 .که نکشتم آدم .که نکردم بدی

 .بابا تو گرمه دمت -

 نداری؟ کاری فعال پس .تو فدای -

 باشه آبدار ماچ .ببوس منو فندق .بینمتیم .عزیزم نه -

  .لطفا

 .دارد زیادش غم از خپ    نازسلت   جان کم یخنده صدای

 دست و گذاردیم مپ    روی را تلفن کند،یم که  خداحافظ  

 .اندازدیم دیوار به بداخم نگایه سینه به

م ازتون حایل یه -  یه .اومدم مسگرها بازار انگار .من بگپ 

 .رو ما کردن مسخره !تق تق تق

ون دفپ   از و اندازدیم مانتویش جیب توی را تلفنش یم بپ 

 .رود
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یم در به را گوشش و ایستدیم کناری واحد در نزدیک

 .چسباند

 .زندیم حرف بلند بلند تلفن با دارد که آیدیم مردی صدای

 .گذاردیم در زنگ روی دست

  .انگار داده قورت بلندگو -

 در میان در جوان مردی اندام و شودیم باز بعد کیم در

 هنوز اشمکالمه و است گوشش روی تلفن .شودیم ظاهر

 .نشده تمام

ی  :کندیم کورتر را هایشاخم گره نشپ 

 .شد عرض سالم -

ه مرد ین صورت به خپ   :گویدیم تلفن توی شپ 

 .چاکرتم آقا ....خدا به لنگه کارم .خودتو برسون پس -

 .خدانگهدار .آقات  

ین  خودش و دهدیم تکیه در لوالی به سینه به دست شپ 

 .دازدانیم واحد داخل به کج نگایه و اندازدیم در روی را

ی   .نیست معلوم چپ  
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 :گویدیم شجاع

 خانوم؟ داشتی    کاری -

 .شکایت اومدم .ندادی واجبه که سالم جواب -

 شما؟ -

ین  :کندیم اشاره خودش واحد به رس با شپ 

  .بغلیت همسایه اینجانب شوربختانه -

ین رستاپای به گذرا نگایه شجاع  .اندازدیم شپ 

 خاک جایش ههم که مشیک گشاد   و کوتاه مانتوی

 پا به سفید هایکتات   و است گشاد شلوارش .نشسته

 هم را موهایش .دارد زیبات   اما آرایش بدون صورت .دارد

ون اشطوش شال از وار شلخته  هم زدنش حرف .زده بپ 

 :گویدیم .است زمخت کیم

 .خوشبختم -

 .نیستم خوشبخت اصال من ویل-

 .بد چه!بابا ای -

 .بدشانسم خییل عوضش -
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 .کندیم نگاهش گیج و منگ شجاع 

 روزه دو این تو ویل .نداره صدا رسو اینجا گفت امالک -

؟یم مس قابلمه .دیوار درو به کوبیدی کله یه  تیک کوت 

 رسویسه؟ یا میدی

دیم تازه شجاع  :گپ 

؟یم اونو !آهان -  گی  

  .گرفتم رسسام -

 زهتا من آخه .کنمیم عوض رو اینا و دکور دارم .ببخشید -

کت   یه .اومدم  ...رس 

 میشه؟ تموم یک -

 .تقریبا هفته دو -

ین  :کشدیم پوف   شپ 

  .ندارما شانس گفتم -

 را در و رودیم و کشدیم را راهش دیگری حرف   بدون بعد

 .کوبدیم هم به محکم

ین واحد به و کندیم خم رس شجاع  .اندازدیم نگایه شپ 
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ه -  به اعتماد چه رو و رس و ریخت اون با .هاخله دخپ 

 !اعصابت   .داره هم نفش
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 دهد،یم را آدرس راننده به و شودیم تاکش سوار وقت  

 وجدانش که هم آنقدرها که شودیم آسوده خیالش

 .نیفتاد خاض اتفاق بود، ناراحت

  مقبول و خوب ظاهر در فقط نه لئو

 هم فهمش و درک و فکر طرز و شخصیت بلکه نمود،یم

 .بود ستایش خور در و زیبا

 از بعد اما .شد ناراحت اولش شنید، را هایشحرف وقت  

 در اینکه از گفت .کندیم درکش گفت سکوت لحظات  
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 .است خوشحال خییل داشته او مثل دوست   مدت این

 .بشود آشنا او مثل کش با آینده در دارد آرزو بود گفته

 مذهب و یند و فرهنگ اختالف از خواستیم نازسلت  

 کرد حس اما .بگوید سخن داد و ببافد هاجمله برایش

 این بازهم باشد، داشته فاصله او با هافرسنگ اگر حت  

 .کندیم پر را فاصله آن نقصشت   شخصیت با مرد

 به دوزدیم را نگاهش شود،یم بزرگراه وارد که راننده

  .درخشان اقیانوس

 این عاشق شاید رگردد،ب ایران به نبود قرار اگر کندیم فکر

  یبقیه و شدیم مرد
 
 .گذراندیم کنارش در را اشزندیک

  .باشد داشته سازگاری رس او با نبود قرار رسنوشت اما

 .شودیم پیاده و دهدیم را راننده پول رسد،یم که مقصد به

چ   و گرم هوای  .کرده سنگی    برایش را کشیدن نفس رس 

 .شودیم خانه پ   رسس حیاط وارد و اندازدیم کلید

 .پیش سال سه به رودیم فکرش
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 .پایپ    اینجا و بود بهار ایران اینجا، آمدیم داشت وقت  

 .پایپ    ایران و است بهار اینجا گردد،بریم دارد که حاال

یم بخند بگو حال در حیاط تاب روی را مانیسا و مانیل

 .بیند

 اشک کندیم سیع را روزها آن سخت   به عزیزش مانیسای

 هم مهبد .دارد واالت   ارزش برایش عزیزش دوست .نریزد

 .نیست ناراحت او از کمپ   نباشد، مانیسا از بیشپ  

 .دهدیم تکان دست او برای مانیل

 .بیا !مایم -

  .رودیم سمت آن به

 کنید؟یم کار چ   .رو زیبا خانومای !بهبه -

 .گفته رس    برام مات   آله -

 .شعر .مامان نه رس   -

وع  مانیسا و انگلیش زبان به شعرش خواندن به کندیم رس 

 .روندیم ریسه اشبامزه اشتباهات برای او و

 :گویدیم مانیسا .نشیندیم کنارشان نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ شد چ   -  بهش؟ گفت   سلت 

 .گفتم -

 شد؟ ناراحت -

  .کنهیم درک گفت ویل آره -

  پیشمون؟ برگردی دوباره شد خوب مامانت نمیشه -

 .میارم خودم با مامانمم .نه که چرا بشه اگه -

 .میشه جمع جمعمون -

 .نکن بغض بگردم دورت -

 یبرداشته ترک سد   تا باشد حرف این منتظر گوت   مانیسا

 .شود رسازیر اشکش و بشکند چشمش

یم دارم .کنم تحمل رو مانیل و تو دوری تونمنیم خدا به -

م  .سلت   مپ 

 صورت بغض با و بردیم باال را کوچکش انگشتان مانیل

 :لرزدیم قشنگش صدای .کندیم پاک را مانیسا خیس

؟ آله -  جوت 

 :بوسدیم تند تند را مانیل انگشتان نوک مانیسا
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دوری من چجوری آخه .بگردم دورت من الیه .آله جون  -

 بیارم؟ تاب رو تون

 .چشمانش توی ریزدیم التماس نازسلت  

  .نکن سخت برام رفتنو .کارواین من با نکن .مات   نکن -

 کنم؟ کار چ   .نیست خودم دست-

 یه سال چند این تو ایران؟ نمیاین چرا تا دو شما اصال -

؟ سفر  رفتی  

 :کندیم فی    فی    مانیسا

 .اطراف شهرای همی    شمبقیه .ایتالیا رفتیم بار یه فقط -

 .ایران بیاین بار این خب -

 لعیا که نماال  .کار به چسبیده چ   عی    بگو مهبد به -

 .اونه گرم رسش هست

 .ما پیش بیاید زود خییل .کنمیم راض   مهبدو من -

 نیام چالقم؟ مگه .میام میشم پا خودم نیاد اونم -

  .سلت   کنمیم دق ببینمتون

 :گویدیم مانیل
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 باشه؟ .نکن گلیه پس آله -

 :بوسدیم را موهایش روی مانیسا

ی ارید خوشحایل .کنمنیم گریه .خاله باشه -  ایران؟ مپ 

ییل آره -   .ا 

 گفته .آمده زودتر که است مهبد .آیدیم حیاط در صدای

کت بود دیم را رس   مردی که جدیدش دستیار به سپ 

 هاآن پیش شب تا راحت خیال با و است کاری و باهوش

 به رساندیم را هاآن شد که غروب هم بعد .ماندیم

 .فرودگاه

ه نازسلت    کندیم فکر حمایتگر و نمهربا مهبد به خپ 

ین و مانیسا و او که داشت دوستش خدا چقدر  رس را شپ 

 .گذاشت راهش

 بحران آن باید چطور نبودند ها آن اگر اینکه تصور با

 .شودیم سیخ تنش به مو گذاشت،یم رس پشت را بزرگ

 را عرص و کندیم درست ایخوشمزه غذای برایشان مهبد

  .گذرانندیم هم کنار
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 را زمان گذر و دهندیم انجام باهم بلدند بازی چه هر

  .کنندنیم حس

 .نشاندیم خود کنار را نازسلت   مهبد شودیم که غروب

 .رفی    برای کند حارص   را مانیل رودیم مانیسا

 

  

 173_قسمت#

 

 

ه مهبد  :گویدیم درآمده قرمز رنگ به که آسمات   به خپ 

،یم -  هایگوشه اون فکری یه حش، یه همیشه دوت 

یم پسش همیشه .نیست   موندت   تو که خوردیم وول ذهنم

 ترس   شدیم بزگپ   چ   هر مانیل .دادمنیم بها بهش و زدم

 .شدیم تررنگ پر ایران به برگشتنت

 تو هم کنار روز و شب که سال سه از بعد بده حق واقعا

  سخت   و خوش  
 
 .نباشه خیالم عی    حاال کردیم، زندیک
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 .مهبد ناراحتم بیشپ   تو از من خدا به ونم؟تیم من مگه -

  جا این
 
 .دونستم مخانواده عی    رو مات   و تو و کردم زندیک

 .نیست معلوم شآینده که دارم مریض مادر یه طرف اون

ین  جوری یه اصال .اینجا برگردم نتونم ممکنه گفت شپ 

 ترسمیم شهمه .بادکنک یه شده زندگیم انگار بالتکلیفم

که بزنه سوزن ییک  .کنم سقوط من و بپ 

 در چ   طرف اون نیست معلوم اصال .داری حق -

 دستت   و خجالت   دخپ   اون دیگه تو !سلت   ویل .انتظارته

 .نیست   پیش سال سه پای

  .کردی کسب تجربه سال ش قد اینجا

  .جورش چه اونم آره، -

 تصمیم و بزنه حرف تو جای به تونهنیم دیگه کش پس -

ه  .مستقل زن یه .مادری یه و کشیده سخت   زن یه تو .بگپ 

 یا شد که خوب .مادرت پیش برو .نباش نگران اصال پس

  و بمون جا همون
 
 هر در .اینجا برگرد دوباره یا کن زندیک

  .سال سه این عی    .میشم حامیت بازم من حالت دو
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 نگه گروگان گلویش پشت صبح از که را بغیص   نازسلت  

 .غلتندیم هایشگونه روی هایشاشک و کندیم رها داشته،

 بدون اینو فقط یعت   .نداری عرفان با فرف   هیچ واسم -

 .دارم تو مثل داداش یه خوشبختم چقدر

سلت   را اشکش تا کندیم دیگری طرف به را رویش مهبد

 .نبیند ناز

 .اندازدیم گردنش دور دست نازسلت  

 رو خواهر   این .باش مانیسا و خودت مواظب مهبد -

 از ابد تا من خپ   دعای .کنهیم دعا همیشه برات سیاهت

 ترینخوشبخت بده قول .مانیه و تو پشت دنیا رس اون

 .تریت  الیق تو چون .مهبد بشو زمی    روی مرد

 .زندیم کمرش به آرام نازسلت   لرزند،یم که مهبد هایشانه

 :خنددیم گریه، وسط مهبد

 .بریم کن جمع پاشو .اهدرآوردی اشکمو ببی    !دیوونه -

 .میشه دیر

 داخل لباس پوشیدن برای و شودیم جدا او از نازسلت  

 کندیم گریه لحظات   شده تنها دیگر که مهبد .رودیم خانه
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ش دعای قلب ته از واقیع برادری مثل و   یبدرقه را خپ 

 :کندیم زمزمه لب زیر .کندیم نازسلت   و مانیل راه

  ".الیقش   که سلت   شو خوشبخت هم تو"

 

  .بشود جدا دو آن از راحت تواندنیم مانیسا فرودگاه توی

نیم و ریزدیم اشک صدات   مانیل .دهدنیم امانش اشک

 .کند قراریت   همه آن باید مانیسا چرا فهمد

ک کوچک ذهن  از هافرسنگ است قرار ندارد خپ   دخپ 

 دکنیم فکر .بشود دور مهربانش و کوچک یخانواده این

  .ملبورن مثال .هانزدییک همی    برود است قرار

دیم قاب را مانیسا خیس صورت آخر یلحظه  :گپ 

ب؟ .پیشتون میام فردا .نکن گلیه آله -
ُ
  ا

یم آغوشش در محکم و دهدیم تکان رس تند تند مانیسا

 .کشد

 که نره یادت .زنمیم زنگ بهت منم .خاله پیشم بیا زود -

 .عزیزدلم هعاشقت مات   خاله چقدر
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ه یادم نه، -  .ماچ وری .الو رو تو من نره یادت هم تو .نمپ 

ییل  !ا 

یم شان خنده مانیل هایحرف از نازسلت   و مهبد و مانیسا

د ک   .گپ 
 طور هر خواهدیم زبان رسو خوش و ناز دخپ 

  .دارد دوستش چقدر که کند اشحایل شده

 بعد یق  دقا و شودیم تمام گدازشان و سوز پر خداحافظ  

 پرواز وطن سوی به و شوندیم هواپیما سوار دخپ   و مادر

 .کنندیم

 

 

 پیش آمده قبل روز چند مثل و است صبح ده ساعت

کت دفپ   سازیآماده کار هنوز .شجاع  و نشده تمام رس 

 .ندارد عجله زیاد گوت   هم شجاع

 است آنقدری پدرش مکنت و ثروت .دارد حق کندیم فکر

  عمر آخر تا نکند، هم کار اصال او که
 
 راه به رو اشزندیک

 بوده پروازی بلند آدم همیشه شجاع اما .بود خواهد

  .است
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 که ستآشنات   و فامیل میان در خود کشیدن باال هدفش

 
 

 بدون مرد یک بودن موفق و دارند رسها توی رسی همیک

 
 

یم حساب مرد یک غرور جزو پدرهایشان، به وابستیک

 .شود

 به .کرده پر مزهت   هایبگت   با را اغذیک هایلیوان شجاع

 .او رساغ آیدیم دهدیم که لیوان یک کارگر هر

ی آسمان و خیابان به رو یپنجره کنار  زده دود و خاکسپ 

ه  .نوشندیم چای و هاماشی    آمد و رفت به شوندیم خپ 

 چای مزه ؟.میدی من خورد به آخه چیه این شجاع -

  .اصال نمیده

 دم مامان چات   خل و خاک این وسط .نوش بگو بخور -

 بهت؟ بدم

 !نزن .درنمیاد صدامم خورم،یم چشم -

 مهراج؟ کردی فکراتو -

 مورد؟ چه در -

اکت .معمه مورد در -  .دیگه رس 
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چک جیب از یه حاالشم همی    تا شجاع؟ پول کدوم با -

 .کشهیم ته حسابم داره .کردم پاس بابامو های

  پول؟ ههم اون کردی؟ پاس تو -

 جنس گفت بار یه .کردن نونوار رو مغازه بار یه .بابا آره -

 کهنه مپرده گفت مامان بار یه .بکش چک بیا آوردم زیاد

 بار یه .کنم خرج شدم مجبور منم ندارم گفت بابام شده،

 .میدیم خودمون بعد ترم تا بده خواهرتو یشهریه گفی   

 اونو بخر اینو گفی    بار یه .من گردن افتاده ترم هر حاال

 .رفت شدم پاس و آس .دیگه هیچ   ...بخر

 

 

 174_قسمت# 

 

 

 

 .بودیا دردرس تو حسات   نبودم مدت این تو !داد ای -
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  شدم؟ نیم زده فلک من بودی تو مثال حاال-

 از کنیم، کار بیا تو .که نخواستم پول ازت من بابا -

 باهم تو و من .سهمت پول رو بذار بردار ماه هر حقوقت

 پول از حرف من مگه اصال مهراج؟ داریم حرفارو این

  زدم؟

 ...ویل .داداش مرامت مخلص من -

؟ ویل -  چ 

 برم گفت بهم پیش وقت چند مشوهرعمه راستش -

 شناسیش؟یم .پیشش

کته؟ یه مدیرعامل پولداره، گفت   که همون آره، -  رس 

 و فروش و خرید کارش .پزشکیه مهندس .شکور .آره -

  .پزشکیه وسایل و تگاهدس واردات

 !خب -

 و شدم اخراج و بیکارم دونهیم گفت .جمالت به خب -

 .کارم دنبال دردربه االنم

 گفته؟ بهش یک جدی؟-
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 یک داره فرف   چه .بماند گفت .پرسیدم ازش همینو منم -

  .گفته

عمه نکنه !عجب -    گفته؟ بهش تدخپ 
 همی    دخپ 

 باباس؟

 .دارم شک بهش خودمم .آره -

 بعدش؟ خب .خانوم فضول-

  و کاری یبچه که دونمیم گفت -
 

یم اینم .هست   زرنیک

کت تو بیا .کنهنیم تراض   کاری هر که دونم  بشو .من رس 

 مثل مونداخیل مدیر وقتیه چند یه گفت .داخیل مدیر

 که تو مثل ییک .دارم الزم نفس تازه یه .نداره انرژی قدیم

ه  .دارم هواتو دمخو  بیا گفت .باشه داشته انگپ  

 

 .کندیم تر را پایینش لب شجاع

؟ چ   تو خب .ایهچییل و چرب پیشنهاد -  گفت 

ون گلو از آهسته را نفسش مهراج  .دهدیم بپ 
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 حس سؤالش جواب در کردنش دست دست از شجاع

دنیم خوت    .گپ 

 .هیچ   هنوز -

؟ یعت   -  چشه .خوت   اون به کار دودیل؟ چ   واس چ 

 مگه؟

 بهم خپ   ت   باید چ   واسه شکور سواله اسمو  .بگم چ   -

 این از زیاد من بعدشم .کن کار برام بیا بگه و بزنه زنگ

 حالل و حروم .میده بو پوالش  انگار .نمیاد خوشم شکور

 .نمیشه رسش

 :زندیم پوزخندی شجاع

 و حالل دنبال یک زمونه و دور این تو .مهراج خیالت  -

 حرومه؟

 عی    .بابام عی    .میشه رسم حروم و حالل من .شجاع من-

 .دیگه خیلیای

  به خودتو -
 

؟ واقعا یا زت  یم خنیک
 

کت اون تو خنیک  دو رس 

 رسپا چجوری کت  یم فکر کردی کار ایخورده و سال

 موندن؟
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 کثیف پول و رشوه با دیدم چندبار و چندین خودم من

قانوت   کارای    .کردنیم غپ 

 که اینو .یشد اخراج که زدن رو آبت زیر خودتم دیگه

 .دوت  یم دیگه

 .خب آره -

کت   هیچ االن -  رقبا، بقیه کردن له و بازی زرنگ بدون رس 

 با باید زمونه و دور این تو .نمیاره دووم هم ماه شیش

یم گشنه وگرنه .مروت و رحم با نه بری پیش سیاست

 .موت  

 میشه هم تمپ    و تر سیاست   با .شجاع نزن مفت حرف -

  .باال بکش   خودتو

یم مچاله را خایل کاغذی لیوان و اندازدیم باال شانه شجاع

 .کند

  درست تو اصال .چ   هر حاال -
 

خه شکور .مییک
َ
 پوالش  و ا

  نمیای منم پیش .میده بو پیف پیف
 

 بالت و دست مییک

ن با تو؟ بکت   خواییم غلظ چه پس .خالیه یم خایل اکسپ  

  خوای
 
؟ زندیک  پرس؟ خورییم هوا غذا جای به نکنه کت 
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 !غرورش و مهراجه -

کتو دوتات   اینجا بیا چند؟ کیلو مرور غرور -  بکشیم رس 

 خور حروم که نیست هم قرار .دربیاریم رسا تو رسی باال

 .داداش بشیم

 دووم نمیشه حالل با کردییم نطق داشت   االن همی    -

؟یم گول بچه داری یا رفت یادت .آورد  زت 

 یا اینوری بگو، من به نوای .آقا حج نگپ   سخت !بابا ای -

 وری؟ اون

 شلوارش جیب از را آن .شودیم بلند تلفنش زنگ صدای

ون  را آن صفحه روی شخص نام   دیدن با و کشدیم بپ 

دیم شجاع سمت  .گپ 

ش از اینم بیا -  .زد زنگ .دخپ 

 آویزونه؟ هنوزم -

 .کندیم وصل را ارتباط و کندیم تایید رس با مهراج

  .زنهیم زنگ بهم روز هر تقریبا سال سه این تو -

 :زندیم لب تلفن توی
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 .سالم -

 :آیدیم سو آن از شیده صدای

؟ .مهراج سالم -  خوت 

؟ کاری .خوبم -  داشت 

 سال سه بعده اینو هنوز .توت   عمرم .توت   کارم -

 نفهمیدی؟

 .کشدیم صدا ت   نفش کالفه و بنددیم را هایشپلک مهراج

 .خدافظ پس خب خیله -

 .ببینمت خوامیم .کن صپ   !نه -

 .شلوغه رسم .دارم کار من-

  کاری؟ چه -

 .کارم رس -

 وقته خییل االن دارم خپ   که من .مهراج ببند خایل کم-

 .بیکاری

 شکور به همو .است شیده کار پس .گزدیم لب مهراج

 .خواندیم را قضیه ته تا .داده خپ  
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 مهم شبرای گوت   که باشد جوری لحنش کندیم سیع

 .بداند او نیست

؟ که خب .داری خپ   که حالت به خوش -   چ 

 .بزنیم حرف باهم بیا .مطب بیا -

دیم باال را رسش مهراج  کف .بردیم باال را دستش و گپ 

 پشت به را اشپیشات   و گذاردیم شیشه روی را دستش

 .دهدیم تکیه دستش

 حسات   و درست شیده به شده وقتش دیگر کندیم فکر

 و خسته چقدر هایشکردن موس موس این از کند ایلح

ار  رویش به توران عمه خاطر به هم روز آن تا .شده بپ  

 .درآورده را شورش دیگر دخپ   این اما .نیاورده

  .میام باشه -

احت مریض بی    بیا یک ساعت پس -  یه باهم کنمیم اسپ 

  .بزنیم حرف بخوریم ناهار

 .فعال پس .باشه -

 :گویدیم شجاع
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ی داری -  پیشش؟ مپ 

 .مطبش برم گفت آره -

  زده؟ مطب مگه -

 .کرده مکالفه دیگه .کنم کوتاه زبونشو برم باید .آره-

کتمون وقت   تا منم .خوبه - ه سامون رسو رس   منتظرت بگپ 

کت .مونمیم کت .خودمون رس   .مهراج و شجاع رس 

ی مهراج  حساب به را سکوتش شجاع و گویدنیم چپ  

 .گذاردیم مثبتش جواب
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دیم گارسون از را منو  لیست به اجمایل نگایه و گپ 

 .اندازدیم گرانقیمت غذاهای
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 آیدیم رستوران به شیده با که است بار چندمی    داندنیم

 اما .کندیم حساب ارصار با را غذا پول شیده بار هر و

 هیچ شیده و شودیم مال لگد بار هر غرورش کندیم حس

 .نیست اشحایل

 شیده زشت  خصایص از ییک پول کشیدن رخ به این

 .است

 .گشنمه بدو مهراج؟ خورییم چ   -

 .کنمیم حساب من امروز -

 سختت دونمیم .کنمیم حساب من .نداریم تو و من -

 .بیکاری که ماه چند این شده

 .گذاردیم مپ    روی را منو مهراج

 و پول ت   ویل بیکارم .هابیاری روم به یه میاد خوشت-

 .نیستم که بدبخت

 .نبود این منظورم من -

 و مستقیم مرد یه به نباید وقت هیج بگپ   یاد نبود یا بود -

مستقیم   غپ 
 

 .نداره پول بیک
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 .کندیم گرد چشم شیده

 !بداخالق .کن حساب تو خب خیله امروز؟ تو چته -

 چشم دیگری طرف به و کندیم تررنگ پر را اخمش مهراج

 .دوزدیم

 این به دارد او و دهدیم را غذا سفارش گارسون به شیده

کله توی که بکشد دخپ   این زبان زیر از چطور کندیم فکر

 .گذردیم چه بابایش ی

؟ کارم چ   بگو حاال -  داشت 

 چشمانش به و گذاردیم اشچانه زیر را دستانش شیده

ه  .شودیم خپ 

 .مهراج بود شده تنگ برات دلم -

 هاوقت اینجور هم هنوز .اندازدیم زیر به رس مهراج

 .چشمش جلوی آیدیم نازسلت   معصوم و مهربان صورت

 فقط بگوید او به را جمله این داشت اجازه که کش تنها

ت   و مسخره برایش جمله این دیگر رفت که او .بود او

 .شده معت  
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 .شیده کن تموم کاراتو این -

 کارا؟ کدوم -

 واقعا ویل .کنم ناراحتت که بگم یجور  خوامنیم ...ببی    -

 .شیده کنهیم اذیت منو داره رفتارات این

 .زندیم تکیه صندیل به شیده

 حاال تا .کنهیم کفری دیگه منو داره هم تو رفتارای واال -

ه اون به هنوزم واقعا .بود شده نرم بود پرسی هر  دخپ 

؟یم فکر فراری  کت 

 و سنگی    برایش نازسلت   برای "فراری دخپ   " لفظ شنیدن

 چطور است بلد خوب شیده اما .است درآور حرص

تش حساس ینقطه روی بگذارد دست  .غپ 

؟ باشم فکرش به هنوز اگه -  چ 

 .کندیم کج لب شیده

  .خدا به کمه عقلت -

 عطش در .نبود و بود نازسلت   فکر به مدت همه آن

 از ترعاشق .سوختنیم و سوختیم شب و روز دیدنش
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 نازسلت   توسط گرفتنش نادیده از خشم .نبود و بود قبل

 در اول روز مثل هم هنوز گذاشتنش قال و فرار آن و

  .کشدیم زبانه و است ور شعله دلش

 و احساس جنگ میدان شده روحش است سال سه

ک مهر ییک این .عقلش  یخانه در کرده حک را دخپ 

 وفات  ت   و مهریت   ییک آن زند،یم فریاد را عشق و قلبش

 .کوبدیم رسش توی مدام و سنگ کرده را یار

  هاشب ییک این
 

 او و آوردیم یادش به را یار فراق و دلتنیک

یم یادش باز شودیم که صبح ییک آن رساند،یم جنون به را

  معرفتت   زن   برای آورد
 
 ارزش سوزت   رس نباید اشزندیک

  .بگذارد

  "کن حایل عقل این به بیا حاال
 

 ترین نفهم بونز  دلتنیک

  ".بیار منطق براش تو یه حاال حسه،

 معلق را او که ستلعنت   ی"چرا" این اشبدبخت   تمام و

 .داشته نگه آسمان و زمی    بی   

 اینقدر چرا داری عقل ادعای که تو .عقلت   من اصال -

 س؟خورده زخم که چرچ  یم مردی بر و دور
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 .کشدیم جلو را خودش شیده

 .توت   من مرد وقته خییل چون .مهراج دارم دوستت چون -

 نامزد نازسلت   با وقت   دوت  یم .خوامیم که هست   اوت  

 .بود شده سیاه شبم و روز گذشت؟ من به چ   شدی

 چرا که خوردم حرص و ریختم اشک و کردم گریه چقدر

 .دادی ترجیح من به اونو تو

نیم هم درد به .داریم فرق باهم تو و من .شیده کن بس -

 .خوریم

 ازت من مگه خوریم؟نیم هم درد به ما کت  یم فکر چرا -

 خواستم؟ چ  

یه تنها این .ندارم عالقه بهت من -  و بدم بهت باید که چپ  

 .بخوای مردت از باید تو و ندارمش

 .کافیه دارم دوستت خودم که همی    .نیست مهم واسم -

؟ من پس -  باشم؟ دلخواهم زن با نباید من چ 

 .زندگیش ت   رفت گذاشت رو تو واهتدلخ زن -
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 دوت  یم کجا از کجاس؟ سال سه این تو کردی فکر هیچ

 اصال باشه؟ نکرده ازدواج و باشه نشده آشنا مردی با

  .نرسید جات   به که تو با .باشه داشته هم بچه شاید

 داد خواهدیم .اشریشه به شودیم تیشه شیده هایحرف

 شیده و است تلخ حقیقت اما .را هاحرف این نگو بزند

 .آورده رویش به را آن راحت خییل

 منم .رسم تو نزن اینقدر رو مزخرفم یگذشته کن لطف -

 موردو یه این تو زدن چونه و چک یحوصله اصال امروز

 .مطلب اصل رس برو .ندارم باهات

 از بعد شیده و شوندیم چیده مپ    روی غذا هایبشقاب

 :گویدیم گارسون شدن دور

 .کردم پیدا کار برات من که اینه مطلب اصل -
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 خپ   شیده نکند .اندازدیم باال را ابرویش تای یک  مهراج

  داده؟ او به پیشنهادی چه شکور که ندارد

 :گویدیم

 کاری؟ چه کار؟-

کت   تو -  اگه بعد .کارمندی فعال البته .دوستم شوهر رس 

ی ترفیع باش   زرنگ ی بگپ    .باالها االب اون مپ 

 خپ  ت   شیده پس .کشدیم دندان به را لبش یگوشه مهراج

یم معمات   را شکور پیشنهاد دارد خودش همی    و است

 .کند

 شکور که است علت بر مزید هم شیده هایحرف

  .چیست قصدش

 .کردم پیدا کار من ویل .ممنون -

؟ جدی-
 

 مییک

  .آره -
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 .کن ازدواج من با پس -

 .کندیم پا به درونش ایولوله شیده ناگهات   پیشنهاد

ل داشتم ساعته دو !شیده -   کردم؟یم لگد گ 

 .خوامنیم هیچ   ازت من خدا به !مهراج -

 یمایه وقت یه که کردی پیدا کار برام رفت   -

  اومدی بعد نباشم؟ رسافکندگیت
 

 کنیم؟ ازدواج بیا مییک

 .خورهبریم بهت میگم چ   هر من !بابا ای -

 مریض تو مگه .مطبت برگرد بخور رو اتغذ لطفا -

  فهمیدی؟ .نزن دیگه حرفارو این نداری؟

 .افتدیم استیک جان به چنگال با و زندیم پوزخندی شیده

 :زندیم موذیانه لبخندی

 .ببینیم حاال -
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 دقایق   این چطور داندنیم و داده تکیه صندیل به را رسش

 .بگذراند را آخر

 روزگارش از دمار ساعت هس و بیست این در مانیل

ک .درآورده  "پرسیده بار پنجاه از بیش طاقتش کم دخپ 

 "عفان؟ دات   پیش رسیمیم یک مایم

  زدنش، نق کردنش، رسوصدا
 

 تمام شد باعث هایشکالفیک

ک کردن رسگرم برای بشوند کار به دست مسافران  دخپ 

 .رسوزبانش خوش

 ییک .ددا سواری او به را هواپیما کل و کرد بغلش ییک

 شعر او با مهربان زوچ   .آورد خوشمزه هایخورایک برایش

 جنگیل زیبای هایپری از ایقصه برایش دیگری و خواندند

 .کردند تعریف

 وقت  مسافرها تک تک با مانیل .برایتان کنم خالصه

 .داد حرص را مادرش و گذراند

 روی ایستاده مانیل .کندیم باز چشم بازویش تکان با

 .صندیل

سته من مایم -
َ
 رسیم؟نیم چرا .شدم ا
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  .کشدیم پوف   نازسلت  

 بذار جیگر رو دندون ساعت نیم .دیگه رسیمیم داریم -

  .بچه

  .کندیم کفری را خسته ِ  سلت   و کشدیم را چادرش

 .مایم من بده چادرتو -

؟ دیگه -  چ 

 .مایم بده ....بده -

ک  دت   هفرودگا توی .آمده خوشش نازسلت   چادر از دخپ 

 غریبانه ابتدا مانیل کرد، رس را چادرش سال سه از بعد که

 این از .شد پنهان چادر میان و دوید بعد .کرد نگاهش

 .بود آمده خوشش بازی باشک قائم

 و بود داده گپ   ایران آسمان   روی هواپیما وسط حاال

 .خواستیم را چادرش

یم اعالم باالخره که رسدیم رس به دارد تحملش یآستانه

 خمیت   امام فرودگاه باند در دیگر دقایق   تا هواپیما شود

 .نشیندیم زمی    روی
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س  .قلبش به زندیم رعد خوشحایل و اسپ 

کش و گزدیم لب  .کندیم آرام را دخپ 

 .نزن غر اینقدر .رسیدیم دیگه .ببندم کمربندتو بشی    -

یم میشیم پیاده االن  .دیبا زندات   و عرفان دات   پیش مپ 

 .نشیندیم رسجایش و کندیم قبول خوشحایل با یلمان

د،یم تحویل که را هایشچمدان  طرف آن به نگایه گپ 

 .اندازدیم سالن

ین و دیبا و عرفان  .دهندیم تکان دست برایشان دارند شپ 

 .ببی    عرفانو دات   .اونجارو ببی    !مانیل -

 و دکنیم نگاه کرده اشاره مادرش که جات   به ذوق با مانیل

 .دود یم سمت آن به و کرده رها را نازسلت   دست

ک .ندارد فایده زندیم صدایش چه هر نازسلت    تا دو دخپ 

 .کندیم پرواز درآورده بال

 کندیم راض   را نگهبان و دودیم عرفان خورد،یم که زمی   

 .سالن توی بیاید
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 که عرفان دیدن با اما کند گریه های های خواهدیم مانیل

 .کندیم پاک را هایشاشک تند تند دودیم تشسم به

 .زندیم بغل را مانیل و رسدیم رس عرفان

 .بره قربونت دات   جونم؟ مانیل -

 گردن در دست بخندد یا کند گریه داندنیم که مانیل

 .اندازدیم عرفان

 !عفان دات   -

 .برایش کندیم باز آغوش عرفان و دودیم نازسلت  

؟ -  .شکرت خدایا ...برگشت   خواهرم؟ سلت 

دیم عشق اشک با نازسلت    در مهرش که برادری از گپ 

 .جاودانه و است ماندگار سینه

 !داداش   !عرفانم -

نیم دور مسافران چشم از که ستاحساش پر یصحنه

 شاید .کنندیم نگاه سه آن به بغض و لبخند با همه .ماند

 .اندکرده بهتجر  قبال را لحظات   چنی    هاآن از کدام هر
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 ریزدیم اشک اشخواهرزاده و خواهر پای به پا که عرفان

 :کندیم زمزمه

 .اومدین خوش .من بگردم جفتتون دور -

ین با مانیل یم زبان و کندیم بش و خوش هم دیبا و شپ 

 .ریزد

 شوف   اشساله چندین رفیق یدوباره دیدن از که دیبا

 .زندیم بغل سفت دقایق   را او دارد زایدالوصف
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دیم قاب را دیبا صورت نازسلت    :گپ 

 تپیل بود شده تنگ برات چقدر دلم .من دیبای چطوری -

 .من
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 :خنددیم دیبا

 یک هر .توئم ِ  تپیل فقط من باشه یادت .خواهرم خوبم -

 .کنمیم آویزونش پا از تپیل، بگه من به تو جز

 .خنددیم خوش رس نازسلت  

 .بود شده تنگ واست دلم چقدر دخپ   اووف -

ین  :گویدیم شپ 

 بپوشه؟ آوردم؟ گرم لباس .کرده عرق مانیل این -

 گریم چپ    نتونستم ژاکت یه جز من .دستت قربون -

  .بذارم دست دم بردارم

ون .گرفتم براش کاپشن من بیا -  .رسده بپ 

 آمدن پایی    قصد و است عرفان آغوش در هنوز مانیل

 .ندارد

 دات   بغل از باز رسندیم پارکینگ توی ماشی    به وقت   حت  

 .خوردنیم تکان عرفانش
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  دیبا
 
دیم عهده به را رانندیک  عقب صندیل روی عرفان و گپ 

عرفان گردن به چسب مثل مانیل .نشیندیم نازسلت    کنار

  .کندیم بارانش بوسه مدام عرفان و چسبیده

ک  .زندیم حرف ریز یک برسند خانه به وقت   تا دخپ 

ین  :گویدیم شپ 

 .دیبا امشب دارید داریزنده شب -

 .کندیم نگاه عقب به آینه از دیبا

؟ راه تو نخوابیده مانیل -  سلت 

 :دهدیم تکان رس نازسلت  

 نیم .آورد در منو پدر هست؟ چ   خواب اصال خواب؟ -

 .زدیم نق ساعت دو خوابیدیم ساعت

 .سفید پیشوت   گاو شدم خانوم کارای با هواپیما اون تو

 .نگو که میاد خوابم و امخسته اونقدر وای

 :گویدیم عرفان

 بگپ   راحت امشب تو .هست بهش حواسم خودم من-

  .بخواب

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 عرفان؟ بیمارستان بریم امشب نمیشه -

 از دقیقه پنج اونم تازه .بریم باید فردا .خوب دخپ   نه -

 .برگردی و ببینیش شیشه پشت

 به را نگاهش .مادرش برای کشدیم پر دلش نازسلت  

ون تاریک فضای  .دوزدیم بپ 

 گرددیم را خانه کامل دور یک مانیل رسند،یم که خانه به

 .کندیم نگاه چپ    همه به و

 جلوی آخر هایماه خصوصا و پیش سال سه خاطرات

 هم هنوز مهراج صدای حت   .روندیم رژه نازسلت   چشمان

 خودم من بذار جیگر رو دندون تو ":است گوشش توی

 ".میدم واست جونمم

 .نشیندیم لبش روی پوزخند

 " .نکردی عمل دادی وعده چقدر !هه "

 که رودیم اتاف   سمت به خواندیم را او که مانیل صدای با

 .بود اتاقش هاوقت آن

 .شودیم گرد چشمانش اتاق دیدن با
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 کردی؟ کار چ   تو عرفان -

 .پاشدیم صورتش به مهربات   از پر لبخندی عرفان

 دوستش خییل که جونم مانیل میاد؟ خوشت خوبه؟ -

 .داره

 .دوزدیم مانیل به را نگاهش بعد

؟ آره -  رو؟ اتاقت داری دوسش دات 

 .زندیم بغل را عرفان پای کوآال بچه مثل دست   دو مانیل

ییل - ییل .یو الو .عفان دات   ا    .یو الو ا 

 ایبوسه و زندیم بغل را او فورا و رودیم غنج دلش عرفان

 :کاردیم اشگونه به محکم

  زدنت حرف طرز این با بشم قربونت من که آخ -
 
 .زندیک

 !دات   عمر  

 تخت دو .شده جدیدش دکوراسیون و اتاق محو نازسلت  

 اسباب .صورت   رنگ به کودک اتاق رسویس و خواب

 لباس از پر کمدی .داشتت   دوست هایعروسک و بازی

 .دو آن برای
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 که برادری برای است کباب دلش اما آوردنیم رویش به

 صدایش دیبا با زیادش عشق از و دارد بچه داشی    حرست

 تشکر یک و بوسدیم را دیبا و عرفان .آیدنیم در هم

 .کندیم حسات  

 نگاهش عشق با و اندازدیم دیبا بازوی دور دست عرفان

  .کندیم

 کدامشان از مشکل نیست مهم هم زیاد کندیم فکر

 خوش حالشان هم کنار دو آن که است این مهم است،

 .است

 

  

 177_قسمت#

 

 عرفان پای روی که مانیل به لبخند با کهحایل در دیبا

 :گویدیم است، برشته بربری نان خوردن مشغول و نشسته

 جان؟ مانیل داری دوست بربری نون -
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دیم سمتش را کنجدی یبرشته بربری نان مانیل  :گپ 

ییل .دات  زن آره -   .ا 

 .من عشق جونت نوش -

 .کندیم نگاه مانیل دست توی نان   به لذت با نازسلت  

 دوست که معلومه .ندیده بربری نون عمرش تو مبچه -

 .داره

ین   .هاآن کنار در بودن از کندیم حظ شپ 

  .چسبید خییل .جون دیبا نکنه درد دستت -

 :گویدیم دیبا

  .عزیزم جونت نوش -

 :پرسدیم عرفان

یمش تونیمنیم داره؟یم نگه رو مانیل یک امروز خب -  بپ 

 دیبا؟ .بیمارستان

مش خوادیم دلم خییل -  هایبچه ترسمیم ویل .مهد بپ 

ه وا مونمانیل و باشن خورده رسما مهد   .بگپ 

 :گویدیم نازسلت  
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 بیچاره بخوره رسما .مریضه بد خییل مانیل این .نه وای -

 .ممیش

ین  :گویدیم شپ 

 شد تموم بیمارستان تو کارت .دفپ   برمشیم خودم با من -

 .اونجا بیا

 :نشاندیم مانیل موهای روی ایبوسه عرفان

 شما اختیار در دربست .گرفتم مرخیص کال امروزو -

 شد تموم کارت دیبا .اونجا میایم بیمارستان از .هستم

  دنبالت بیام بزن زنگ
 

  .دیمبگر  بریم باهم همیک

ین به رو نازسلت    :گویدیم شپ 

 اونجا؟ نکنه اذیتت -

ین  رسانگشت و کندیم نوازش آرام را مانیل یگونه شپ 

 :بوسدیم را خودش

وع حسات   درست هنوز !اذیت   چه بابا نه -  .کارم نشده رس 

 .کامله انتظار اتاق و خودم اتاق دکور نه دارم، منش   نه

  .کشهیم طول بیفته راه تا .ندارم مرییص   هیچ فعال بعدشم
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 :گویدیم دیبا

 گردی؟یم منش   دنبال -

 داری؟ رساغ رو کش .جون دیبا آره -

  .بیکاره فعال ویل شده تموم دانشگاهش .خودم خواهر -

 .ببینمش دفپ   بیاد هفته این بگو بهش -

  .حتما .چشم باشه -

 دل .رسندیم بیمارستان به نازسلت   و عرفان بعد ساعت  

یم هاپله ِ  پایی    ناگهان عرفان .نیست نازسلت   دل یتو 

 .ایستد

 یهو؟ وایسادی چرا عرفان؟ شد چ   -

 .بگم بهت رفت یادم !ببینشا !آخ آخ -

 :شودیم نگران نازسلت  

 عرفان؟ شده چ   رو؟ چ   -

 .کشاندیم ایگوشه به را او عرفان

 .مامان دیدن میاد بابا میگن پرستارا وقته چند راستش -
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؟ -   !چ 

  .نداره مشخیص ساعت .میاد روز هر تقریبا -

  .برگشتم من بفهمه خوامنیم .نه وای -

  .نداشت خپ   مدت این تموم -
 
 .فهمیده هاتازیک

 گفته؟ بهش یک -

 پشت راهرو تو اونم زدنیم حرف داشی    عمو و عمو زن -

 .شکسته رسش زمی    خورده شده بد حالش .شنیده در

ی بهم کش چرا که ت  عصبا و ناراحت بعدم  .نگفته چپ  

 و باشه کما تو باید زری چرا کرد بیداد و داد من رس کیل

 .ندونم من

 :زندیم پوزخند نازسلت  

 مامان یزنده و مرده براش مگه حاال .واقعا نباشه خسته -

 شده؟ مهم

 .شده عوض شاید .پشیمونه کنمیم حس -

 ضعو  وقت هیچ آدما .عرفان حرفارو این کن ول -

 خودشون بیفته براشون اتفاف   بخواد خییل دیگه .نمیشن
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ایط با رو  .ضعیف یا میشن قوی یا آدما .میدن وفق رس 

 .نمیشه عوض ذاتشون ویل

 .اندازدیم باال ابرو عرفان

 .کرده فرق خییل سلت   اون با بینمیم من که سلت   این -

 یه به شدم تبدیل ساده زن یه از .کردم فرق که معلومه -

  .منطق   زن

 .شدی عوض پس -

 مثل دیگه گرفتم یاد فقط .عرفان نشده عوض من ذات -

  احمق و ابله دخپ   یه
 
 مرحله این به رسیدن .نکنم زندیک

  .بود سخت   کار هم

؟ نظر یه حت   رو بابا خواینیم اصال یعت   حاال -  ببیت 

 ...اون راستش

 به اونجاست اگر ببی    .باال برو االنم .نزن حرفشم اصال -

 منتظر خییل بدو .باال بیام بگو که نبود اگرم .بزن زنگ من

 .عرفان ندارم طاقت دیگه خدا به .ببینم مامانو موندم

 .رودیم باال هاپله از و گویدیم ایباشه عرفان
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 کاله و پیچدیم گردنش دور بیشپ   کیم را گردنششال

  
 برای دست   .کندیم مرتب رسش روی را سیاه بافتت 

 را چایش و نشسته اتاقک در که بیمارستان پپ   اننگهب

 کاری هم نگهبان حت   دیگر .دهدیم تکان کشد،یم هورت

 برایش رسگذشتش شنیدن از بعد دلش .ندارد او کار به

 به کاری بیاید،  و برود بخواهد دلش وقت هر و سوخته

ت   دهان با و بردیم باال را چایش نگهبان .ندارد کارش

 .خنددیم دندانش

  .دهدیم دلخوش   یارس به کیم خنده همان

سلت   رخنیم دیدن   با رود،یم هاپله سمت به که همینطور

یم پایی    هری دلش زند،یم حرف تلفنش با دارد که ناز

 و شودیم میخکوب رسجایش که شده شوکه چنان .ریزد

 .ماندیم باز دهانش
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 دبینیم کندیم دقت که خوب اما .است سخت باورش

ش، .است خودش  است سال سه که نازیسلت   دخپ 

 .کرده دری    غ تنها و خسته پدر   این از را خودش

 

  

 178_قسمت#

 

 

 تولوب تاالب  که قلت   و شودیم عمیق دارد که لبخندی با

 .کندیم تند قدم نازسلت   سمت به کوبدیم اشسینه در

 .کندیم نگاه ها پله به او به پشت و بیند نیم را او نازسلت  

 را صدایش تواندیم که رسیده نزدیکش آنقدری حاال

 .بشنود

 بابا ببینه رفت عرفان .باال نرفتم وایسادم پایی    هنوز نه -

 نداره چرا ...دیبا ببینمش خوامنیم ...نباشه اونجا

 من سال سه این .اونه رس   زیر مونبدبخت   تموم ...خواهرم
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 خانویمزری یه ادهافت یادش تازه آره ...شدم زنده و مردم

  ...که هست هم

 هایششانه روی که غم از کویه با و گرداندبریم را رویش

 کشدیم پایی    ابروهایش زیر تا را کالهش کند،یم سنگیت  

 خروچ   در سمت به صدات   و بلند هات  قدم با و

 .رودیم بیمارستان

 .زنهیم زنگ عرفان االن کن قطع باشه --

 :زندیم زنگ عرفان بالفاصله

 .نیومده باال بیا -

 الت   وارد و کرده تا دو ییک را هاپله خوشحایل با نازسلت  

 .شودیم بیمارستان

یم عرفان به رو رسد،یم که ویژه هایمراقبت بخش به

 :گوید

 عرفان؟ کجاس مامان کو؟ -

 حواست فقط .زدم حرف دکپ   با قبلش .سلت   باش آروم -

 حرف باهاش آروم خییل .هانندازی راه زاری گریه باشه

 برو .بموت   اونجا توت  نیم دقیقه سه دو از بیشپ   .بزن
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 برو بزن ماسک .بپوش مرصف بار یه پاپوش و کاور قبلش

 .تو

 گلویش پشت بغض تا کشدیم عمیق نفس چند نازسلت  

  .بماند

 نهادش از آه زری دیدن با و رودیم مادرش اتاق سمت

 .شودیم بلند

 و پوست  دیروز، چاق زن   آن است؟ مادرش زن این آیا

 زری   مامان خوابیده، باز طاق هالوله غرق شده، استخوان

 .اوست

دیم دستانش در را دستش و شودیم اتاق وارد بوسه .گپ 

 .زندیم لب گوشش در و زندیم آن به عمیق ای

 .کنارت .اینجام .برگشتم من .نازسلت   منم زری؟ مامان -

 ببی    .شنوییم صدامو دونمیم !مامان .مپیشت .اتاقت تو

ای که زود پاشو  خوب   .سالمم من .برات دارم خوب خپ 

 دلم پاشو .تخته این روی تو دیدن فقط مغصه .خوب

ی یه .سلت   عمر   شده تنگ زدنات غر واسه  پیش میگم چپ  

 یه تو .دونهنیم دیبا و عرفان جز هیچکس .بمونه خودت
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 .خودمه شبیه صورتش .مانلیه اسمش .دخپ   یه .داری نوه

 .خانوم بزرگمامان پاشو .ببی    رو تنوه پاشو زودتر مامان

  .خانوم خوشگل پاشو

 تا کشدیم عمیق نفس چند و دهدیم قورت را دهانش آب

ون از پرستار ی اشاره با .نکند گریه  :گویدیم بپ 

 تا .میام روز هر .میام بازم .برم باید من .جونم مامان -

 باشه یادت .میام کت   صدا منو و کت   وا چشماتو وقت  

  کش به .رازه مانیل
 

 .هانیک

 :کندیم نجوا و بوسدیم را اشپیشات  

 .عشقم فعال .میام دوباره فردا -

 و آورد نیم طاقت دیگر راهرو توی و شودیم خارج اتاق از

 .کندیم گریه های های و رودیم فرو عرفان آغوش در

م من الیه -  .عرفان شده الغر چقدر .واسش بمپ 

 :کوبدیم کمرش به دست عرفان

 زود خییل مطمئنم من و برگشت   تو .سلت   روشنه دلم -

 .میشه بیدار
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 !کبابه جیگرم آخ .عرفان کنه خدا .کنه خدا -

 

* 

دا رو تو .مات   آله پیش بریم .مهبد دات   پیش بریم -
ُ
 آله ا

ین  .دیگه بریم .شپ 

ین  نشسته صندیل روی که مانیل غضب به کندیم نچ   شپ 

 .کندیم التماسش و دهدیم تکان را پاهایش تند تند و

 .آنجا برود دارد ارصار و شده مانیسا و مهبد دلتنگ

 .که اونجا بریم تونیمنیم .نگپ   بونه برم قربونت -

 چرا؟ -

 بزنم؟ زنگ بهشون خواییم .دورن خییل که چون -

 .پردیم پایی    صندیل از مانیل

  Hurry up... please .آره -

 .بزنم زنگ وایسا .خب خیله -

ک و کشانندیم تلفن پای به زود خییل را مهبد  با دخپ 

 .بردیم را مهبد دل اشکودکانه هایصدقه قربان
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ی سمت به رسعت به خوردیم زنگ که دفپ   تلفن  که مپ  

 .رودیم باشد اشمنش   به متعلق است قرار

 بفرمایید؟ بله -

میم تماس نگهبات   از .خانوم مسال  -  ؟۱۴ واحد .گپ 

 شده؟ چ   .بله -

یف لطفا .دارین بسته - ین بیارید ترس   .بگپ 

 باال؟ نیاوردن خودشون چرا بیام؟ من -

یف حال هر به .کنم عرض چه واال -   .پایی    بیارید ترس 

 .میام االن .باشه -

 .کشدیم پوف   و گذاردیم دستگاه روی را تلفن

 :گویدیم یلمان به رو

  .پایی    بریم باید .دات   با کن خدافظ   جان خاله -

  .کند رس را شالش تا رودیم اتاق سمت بعد

 انگشتان با .کندیم خداحافظ   مهبد با میلت   مانیل

یم مپ    روی را تلفن و فرستدیم بوسه او برای کوچکش

  .گذارد
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ون که دفپ   از دو هر  پ  دف واحد در زمان هم زنند،یم بپ 

  .شودیم باز هم شجاع

 :گویدیم دارد دست به تلفن

 !کن صپ   .اومدم باشه -

ین دیدن با  در گذاشته، او دست در دست که مانیل و شپ 

 .بنددیم را

ین  را باالبر یدکمه و رودیم آسانسور سمت به زودتر شپ 

 .دهدیم فشار

ین و ایستدیم کنارش شجاع  .چرخاندیم رس شپ 

 .سالم -
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ین و دهدیم را سالمش جواب مییلت   با شجاع  شانه شپ 

 .اندازدیم باال

یم لبخند شجاع .شجاع به زده زل و گرفته باال رس مانیل

ین پشت را خودش مانیل و او به زند  .کندیم پنهان شپ 

ین و شودیم باز کابی    در  رسشان پشت و مانیل و شپ 

  .شوند یم کابی    وارد شجاع

ین به رو مانیل  :زندیم لب شپ 

- Where are we going, Aunt?                    

 

ین  :گوید یم دل در .کندیم نگاه مانیل به ایثانیه چند شپ 

 " باز؟ گرفته زدنش حرف انگلیش چرا این وای"

 انگلیش مهبد با داشت پیش دقایق   افتدیم یادش بعد

یم حرص شخود پیش و است ضعیف زبانش .زدیم حرف

 .بزند حرف انگلیش مانیل شجاع پیش باید چرا خورد

 :گویدیم شده زدنش حرف انگلیش و مانیل محو که شجاع

 تونه؟بچه -
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 .دهدیم تکان را سؤالش مانتویش کشیدن با دوباره مانیل

 .دوستمه یبچه نه -

؟ بلد .بده جوابشو خب -  نیست 

ین  .آیددریم حرصش شپ 

 .بلدم نخپ   -

یم داریم کجا میگه داره .باش   بلد اگه خدا به -  .خاله مپ 

ین  :زندیم لبخند مانیل به رو و کشدیم هوف   شپ 

یم داریم -  .داریم بسته .جان مانیل نگهبات   مپ 

 :گویدیم مانیل

- what means baste?                                

 این مال بچه این ندارد شک دیگر و آمده خوشش شجاع

 .نیست ها رفط

ین  :گویدیم فورا شجاع و آوردیم فشار مغزش به شپ 

- it means package sweet girl.                

 .کندیم تشکر لبخند با مانیل
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ین به پوزخندی شجاع  .زندیم شپ 

 :گوید یم شجاع شود،یم باز که در

 .خانوم بگپ   یاد زبان کم یه -

ین  :گویدیم مانیل به شجاع بدهد، را جوابش آیدیم تا شپ 

  -Bye. 

 مانیل                                                                    

ین و دهدیم تکان دست برایش  :گویدیم او به رو شپ 

 خب؟ .نزت   حرف هاغریبه با باشه یادت .جونم مانیل -

 جون؟ آله چرا -

 آسیب تو به بخواد و نباشه خوت   آدم باشه ییک شاید -

 Damage. OK? .آهان بود؟ چ   .بزنه

  .کندیم خم رس مانیل

- OK 

 است ورودی در نزدیک درست که نگهبات   مپ    سمت به

وند  .مپ 

 کجاس؟ من یبسته .اومدم ۱۴ واحد از .آقا سالم -
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 .گذاردیم مپ    روی را بزرگ کارتن یک مرد

ین وع شپ   قاب چند سفارش .بسته وارش به کندیم رس 

 اما .داده سفارش کارش به مربوط تصاویر با عکس

 .دهدیم را بسته اشتباه ارسال از خپ   کارتن روی مندرجات

 تلفن اما کندیم پالتویش جیب توی دست عادت طبق

 .کندنیم پیدا را همراهش

 :گویدیم مانیل به

 کردی؟ کار چ   منو تلفن خاله -

 .اندازدیم باال شانه مانیل

ین  :گویدیم باننگه به رو شپ 

 .گذاشتم جا باال تلفنمو بزنم؟ زنگ میشه ببخشید -

ین و کندیم قبول مرد  درج جعبه روی که ایشماره با شپ 

یشماره مشغول شده،   .شودیم گپ 

 ...الو -

ین طوالت   صحبت از مانیل  راه .رفته رس اشحوصله شپ 

ین و هاپله سمت افتدیم  .نیست او به حواسش شپ 
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کت الت   وارد دستانش در بزرگ ایستهب با مهراج یم رس 

 رسویس هایکاش   تعویض برای کاش   کارتن چند .شود

 به باید را هاآن شجاع با که اندداده سفارش بهداشت  

ند شجاع واحد  .بپ 

 با اما  .زندیم را دکمه و رودیم آسانسور سمت مهراج

 آن به توجهش رود،یم باال هاپله از دارد که مانیل دیدن

  .شودیم جلب سمت
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ک  رودیم باال پله یک از تپلش و کوچک دستان آن با دخپ 

 از مهراج و خنددیم ریز ریز .پایی    پردیم ذوق با بعد و

 آن تنها و تک کوچک، یبچه دخپ   یک پرسدیم خودش

کت یک الت   در هم  به را نگاهش .کندیم چه تجاری رس 
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ین و دوزدیم اطراف یم فکر .بیندیم نگهبات   مپ    کنار را شپ 

ک مادر   شکت   کند  .اوست دخپ 

ک یم و کرده اضافه قبیل ی پله به پله یک بار این دخپ 

د خواهد   .بپ 

یم او سمت به و گذاردیم زمی    روی را کاش   یجعبه فورا

دیم دستانش در لحظه آخرین در را مانیل دستان .دود  گپ 

 .دوزدیم مهربان نگایه او آلود اخم نگاه   به و

  شما؟ کت  یم کار چ   داری کوچولو خانوم -

 :گویدیم مانیل

- I'm jumping. 

ک .اندازدیم باال ابرو مهراج   .نیست ایرات   دخپ 

- oh! but it is dangerous for you. 

ون مهراج دست از را دستش مانیل پله از باز و کشدیم بپ 

 .رودیم باال ها

 .کندیم زمزمه لب زیر کمر به دست مهراج
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 برم اونه؟ کجاس؟ مادرش زنه؟یم حرف انگلیش چرا "

 "کنم؟ صداش

دیم نرده به دست مانیل  .گپ 

ین آله -  .کنهیم دعوا داره شپ 

 .زندیم لبخند مهراج

 !فسقیل .بزت   حرف فارش بلدی پس -

 این به ناگهان مهراج و کندیم خم را قشنگش رس   مانیل

ک صورت چقدر کندیم فکر  .آشناست برایش دخپ 

  .صبح روز هر آفتاب طلوع دیدن از آشناتر

 بی    را او مهراج باراین و پریدن برای شودیم خپ    دور مانیل

 .کشدیم آغوش در آسمان و زمی   

 گرفتمت؟ دیدی -

 وارد ردهک عبور اشنشسته آغوش به تن میان از ایجرقه

 ستحش چه این است درمانده مهراج و شودیم قلبش

  .کرده پا به غوغا دلش در که

  !مانیل -
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ین صدای  .شودیم بلند مهراج گوش کنار از شپ 

 کردی؟ بغل چرا رو بچه آقا .ببینم پایی    بیا بدو -

  .گذاردیم زمی    روی را مانیل مهراج

  .گرفتمش من پریدیم هاپله از داشت -

ینش کت   با بحث بابت که پ   ارسال اشتباه را بسته که رس 

 :توپدیم او به ستعصت   و دمغ کرده،

؟کاره چ   شما آخه؟ چه شما به - ؟ ش   باباش 

 با مانیل جلوی خواهدنیم اما .برخورده حسات   مهراج به

ین ک دارد حتم .بشود دهان به دهان شپ   کیم دخپ 

ین پشت را خودش که ترسیده  .کرده پنهان شپ 

 ترسیدم ویل .خانوم نداشتم جسارت قصد ببخشید -

  .نکرده خدای بشکنه دستش رسو زمی    بیفته

 به و گرداندبریم را رویش دیگری حرف بدون هم بعد

 .رودیم آسانسور سمت

ین یم عقب به رس .کندیم ترغلیظ را هایشاخم شپ 

 .بوسدیم را مانیل صورت و زندیم زانو زمی    روی .چرخاند
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 جون؟ خاله نزن حرف هاغریبه با نگفتم بهت مگه -

 خوبه؟ حالت

  .دهدیم تکان رس مانیل

 کردی؟ دعبا رو آقاهه چرا .خاله اوبم -

 خوشگلم دخپ   به غریبه آدمای ندارم دوست که چون -

 من از رفتیم جا هر بعد به این از کن سیع .بزنن دست

 خب؟ .نش   جدا

ب-
ُ
 .ا

ب بگو شب تا صبح تو !خدا وووی -
ُ
 .برم ضعف من ا

 .باال بریم بدو .من برم قربونت

 کابی    تا مانندیم منتظر کیم و روندیم آسانسور سمت   به

ون مهراج  و شودیم باز کابی    در   .بیاید پایی     با .آیدیم بپ 

ین دیدن یم باعث او به مانیل نگاه اما کند؛یم اخم شپ 

 به عجیب زیبارو کدخپ   .کند باز را هایشاخم فورا شود

  .دهدیم آشنات   حس او

  .دیده جات   قبال را او البد کندیم فکر خودش با

 .شوندیم کابی    سوار دو آن شود،یم که دور
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ین  نباید و رفته تند زیادی شاید کندیم فکر خودش با شپ 

 است عصبات   خودش دست از .زدیم داد جوان مرد رس

 .شودیم لفیلف و تند اینقدر اخالقش گایه چرا

 .است گرسنه گویدیم مانیل شوندیم که واحد وارد

 صبحانه تازه برم؟ قربونت بخرم برات خواییم چ   -

 .که خوردی

ی قمه -  .آله بخر سپ  

ین  :خنددیم شپ 

؟ - ی؟ قرمه چ   فردا .خاله که صبحه االن؟ اونم سپ  

 .بگو دیگه چپ    یه االن .کنمیم درست برات خودم

 .پاستیل -

 دخپ   واسه کنیم خرید بریم پاشو .خوبه پاستیل رهآ -

 .خوشگلم

 از خورایک خرید برای و شوندیم آسانسور سوار دوباره

کت ون رس   .روندیم بپ 
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ین  داخل را  هاجعبه دارند که بیندیم را شجاع و مهراج شپ 

کت  .برندیم رس 

 :کندیم نجوا لب زیر

  .نندازن راه بکوب بکوب باز کنه خدا -

کت نزدیک قنادی از و کندیم خرید مانیل رایب کیم  رس 

یت   جعبه یک  بیایند عرفان و نازسلت   وقت   تا خردیم شپ 

ی  .باشد داشته پذیرات   برای چپ  

کت به  از بشقاب یک .کندیم دم چای گردند،بریم که رس 

یت    و دم تازه چای لیوان دو همراه به را تازه هایشپ 

نگ دیم را مانیل دست و گذاردیم سیت   توی خورس   و گپ 

 .رودیم شجاع واحد به

نیم آسوده را او دیم مهراج، با رفتارش از وجدان عذاب

 .گذارد

ین دیدن با .کندیم باز را در مهراج زندیم که در  شپ 

 :پرسدیم متعجب

ی -  شده؟ چپ  
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ین  لبانش از لبخند کندیم سیع کهحایل در مودبانه شپ 

 :گویدیم نشود، کنده

یت   ببخشید .مسال  -  تازه چای با گفتم بودم گرفته تازه شپ 

 .بیارم براتون دم

 .شده رصف .ممنون خییل نه -

 دقیقه چند بابت کنم عذرخوایه باید من راستش ا   -

 .باال رفتیم صدام نباید .پیش

 .کندیم نگاه مانیل به مهراج

ین؟ دستم از رو سیت   خوایننیم -  .گرفت درد دستم بگپ 

دیم را سیت   رافو  مهراج  .گپ 

ها این به نیاز ویل .ممنون -  .نبود چپ  
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 خییل مانیل رو آخه .کنمیم قایط یهو گایه من ببخشید -

 .حساسم

 .باشی    حساس فرشته این برای باید واقعا بله -

 دیگه؟ بخشیدین پس -

تون گل مواظب .خانوم ببخشه خدا -  .باشی    دخپ 

یم لبخند رویش به و دهدیم تکان تدس مانیل برای مهراج

 .زند

  .ماشاال-

ین  را مانیل دست و گویدیم ایاجازه با و زندیم لبخند شپ 

دیم  به مدام مانیل .رودیم خودش واحد سمت به و گپ 

ه او به که مهراج به و چرخدیم عقب یم نگاه شده خپ 

 .اندازد

 

 .گذاردیم جعبه چند از ییک روی را سیت   مهراج

؟ شجاع -  کجات 

ون فلزی مپ   یک با دستشوت   از شجاع  .آیدیم بپ 
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 بود؟ یک -

یت   برامون .بود همسایه واحد این -  .آورد چات   و شپ 

 .اندازدیم سیت   به نگایه شجاع

 مناسبت؟ چه به .ازش بعیده واقعا !این؟ -

 چرا؟ -

 چرا؟ چ   -

-  
 

  .بعیده ازش مییک

اس اون از .نمیاد خوشم ازش .جوریه یه-  که دخپ 

 غر اومد اول روزای همون .شکافهیم آسمونو ادعاشون

 کار چ   .دارم بنات   خب .کت  یم صدا رسو خییل که زدن

  .نمیشه که صدا رسو ت   بنات   کنم؟

   به گازی مهراج
یت   به را لیوان و زندیم تازه رولت شپ 

 .کندیم نزدیک دهانش

  .بخور بیا اتمه؟ مگه .نگو چرت -

نیم چاییشم نیاد، خوشم خودش از وقت   .خورب خودت -

 .خورم
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 چون زد داد پایی    اون من رس .نیستا بدی آدم ویل -

شو   .کرد عذرخوایه اومد فوری بعد کردم بغل دخپ 

ه !بیا -  چه گپ   .منه شانس از اینم .نداره اعصاب دخپ 

 .افتادیم آدمات  

 .زوده .نکن قضاوت حاال -

ه این رسویس هایکاش   واسه بیان کارگرا که فردا -  دخپ 

 .گفتم یک ببی    حاال .شکایت میاد فوری

 .میدم جوابشو خودم من اومد اگر .خیالت   -

ی دنبال چشم با و گویدیم ایباشه شجاع  .گرددیم چپ  

 گذاشتمش؟ کجا !بابا ای -

 رو؟ چ   -

 باز جعبه تا دو ییک کنم فکر .رو هاکاش   خرید فاکتور -

 بزنم زنگ یه .بود فاکتور روی یارو نتلف شماره .بخوایم

 .نه یا داره ببینم

؟ جیبات تو -  نذاشت 

 .گرددیم را پالتویش و شلوار هایجیب شجاع
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 .گذاشتم جا ماشی    داشبورد تو کنم فکر .نیاوردم -

  .بیارم برم بذار -

 .داداش دستت قربون -

خانه به را سیت   مهراج یت   بشقاب و بردیم آشپ    توی را شپ 

 .گذاردیم چالیخ

 پشت کمر تا که بیندیم را نگهبان مرد رسدیم که الت   به

 .رودیم سمتش کنجکاو .شده خم مپ   

  جناب؟ شده چ   -

 .کندیم بلند رس مرد

 این .کنهیم درد پام .زنمیم یخ دارم .شده خراب بخاری -

 .برهیم رو امانم درد زانو نباشه، بخاری

 شده؟ چش .بکنم هنگا یه بذار .بیداد داد ای -

 .شد خاموش یهو دونمنیم-

 حداقل پهنایش و مپ   دو ارتفاعش که مپ    پشت مهراج

 .نشیندیم بخاری به رو است مپ   سه
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  مردم این شهر حسودند 
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 مشکل هاسیم که فهمدیم آن کردن پایی    و باال کیم با

 .دارند

ون  و گوشت   پیچ ماشینش ابزار   یجعبه از و رودیم بپ 

 .شودیم بخاری تعمپ   ولمشغ همانجا و آوردیم فازمپ  

 .کندیم درددل او با گرات   و پویلت   از کیم مرد

 با زدن حرف مشغول خوردیم زنگ که مپ    روی تلفن

 .شودیم خط پشت شخص

 .شودیم الت   وارد نازسلت   لحظه همان

یم حرف تلفن با دارد که نازسلت   صدای شنیدن با مهراج

 .ندکیم متمایل چپ سمت به را رسش زند،

 داشت کار .نیومد نه .اومدم .رسیدم برم قربونت آره "

  .پیشش بریم ما گفت

 با شنیده؟ درست یعت   .ندارد اطمینان هایشگوش به

 در نفس رود،یم آسانسور سمت به که  نازسلت   دیدن

 .شودیم حبس اشسینه

 رودیم یادش قلبش .ماندیم باز دهانش و گرد چشمانش

  .کند پمپاژ خون
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  و برده ماتش .ندارد شدن بلند جا از و خوردن تکان ن  توا

 را صورتش به خون هجوم .بکشد نفس کندیم فراموش

 .آیدیم باال سینه از سخت و سنگی    نفسش و کندیم حس

 سمت او رس پشت و الت   وارد بعد لحظات   دیگر مرد دو

  .روندیم آسانسور

، و آرایم به رسش مردمک و چرخدیم چپ سمت سخت 

 مرد دو کنار که نازسلت   به حواسشت   و گنگ های

ه ایستاده، همه .است نازسلت   .است خودش .شودیم خپ 

  .تنفرش یمایه و امید و عشق ی

 و پیچدیم الت   تمام در گوت   قلبش ناکوک و بلند صدای

  .زنندیم زار اشبیچاره دل برای دیوارها انگار

 را حال زمان هاریآلزایم مثل شده، خاموش انگار مغزش

 .است کرده گم

 از مرد دو همراه به نازسلت   شود،یم باز که آسانسور در

 و خصومت پر چشمان .شودیم ناپدید چشمانش جلوی

 .بیندنیم اصال را دیگر کش نازسلت   جز گرچه .عاشقش

  .متنفری او از که باش   کش عاشق دردیست چه و
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  مردم این شهر حسودند 
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 .یدآیم خودش به نگهبان مرد صدای با

 یهو؟ پرید چرا رنگت برده؟ ماتت چرا پرسجون؟ شده چ   -

 :گویدیم حواست   مهراج

 .هیچ   ...بله ...هان؟ -

 نمیشه؟ درست -

  .میشه ...چرا-

 هزار با را آخر پیچ لرزندیم شدت به که دستات   با مهراج

 .کند متمرکز را فکرش تواندنیم و بنددیم بدبخت  

 :گویدیم نگهبان

 برق؟ تو نمبز  سیمو -

 هان؟ -

 کت   درست بخاری سیم اومدی پرسجون؟ چته !بابا ای -

 کرد؟ قایط خودت سیمای

 .برق تو سیمو بزن آره -

 را شاخه دو او به سوایل نگایه با و کندیم کج لب نگهبان

 .کندیم وصل برق رایه سه به
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 شدن نارنچ   حال در که هات  المنت به زده زل مهراج

 دور دارد خیالش و نیست دنیا این توی حواسش .هستند

 .چرخدیم ول آسانسور بر   و
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 را اشعاض نگاه باشد، آمده خودش به تازه گوت   ناگهان

دیم بخاری از  .شودیم بلند جا از و گپ 

 سمت و گذاردیم جواب ت   را نگهبان ت   در ت   تشکرهای

 .دودیم آسانسور

 در کنار یصفحه روی که را زن چشمک قرمز و ۹ عدد

دیم هم به را هایشدندان بیند،یم  .فرس 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 کابی    سوار فورا .رودیم او بدن از جان بیاید پایی    تا کابی   

 یدکمه لرزندیم هنوز که دستات   و عجله با و شودیم

 .دهدیم فشار را ۹ یشماره

  .استرفته طبقه این به نازسلت   حتما کندیم فکر

 .کند ترویران را اشویرانه دنیای تا ودب برگشته نازسلت  

 هاسال آن بود کجا پرسیدیم او از باید .یافتیم را او باید

یم باید .بود کرده ترکش و گذاشته خپ  ت   را او چرا و

 در اول روز مثل هنوز مرد این و بخندد باید او چرا پرسید

 .کند مویه رفتنش عزای سیاه لباس

 گره را هایشمشت و دهدیم فشار حرص پر را هایشلب

 .کندیم

ون شودیم باز که در  درهای با واحد چهار با و دودیم بپ 

 .شودیم مواجه بسته

 رفته؟ واحدها این از کدامیک به است؟ در کدام

 :کوبدیم مشت و راست سمت از در اولی    سمت دودیم

؟ -   .کن باز سلت 
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  مردم این شهر حسودند 
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 درها تک تک .نپ    را چهارم و سوم و کوبدیم هم را دوم در

 نگاه جوات   مرد به تعجب با واحد صاحبان و شوندیم باز

 .چرخدیم خودش دور هادیوانه چون که کنندیم

 :رودیم شده باز درهای از ییک سمت مهراج

 نیومده؟ اینجا چادری جوون خانوم یه آقا -

 .دهدیم تکان رس میانسال مرد

 شده؟ چ   چطور؟ نه، -

یم را جواب همی    و رودیم بعدی واحدهای رساغ مهراج

 .شنود

 نات   دیگر چون نشیندیم وسط آن شوندیم بسته که درها

 .ندارد ایستادن برای

 

 

یم راهرو توی را خودش مهراج و کندیم باز را در شجاع

 .اندازد

 .کندیم نگاه او خایک هایلباس به شجاع
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  مردم این شهر حسودند 
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 چه این ساعته؟ یه بودی رفته کجا شده؟ چ   !مهراج؟ -

 خاک چرا کردی؟ درست خودت واسه ایهقیافه و ریخت

 تو؟ شدی خل و

 خوران تلو تلو گرفته و درهم و آویزان صورت   با مهراج

 .شودیم داخل

 را هایشآرنج و شودیم ولو پنجره نزدیک چریم مبل روی

یم را صورتش دست دو با و گذاردیم زانوهایش روی

 .پوشاند

 .دنشینیم کنارش دلواپس و نگران شجاع

 .منو دادی سکته مرتیکه بزن حرف بابا مهراج؟ شده چ   -

یم حلقه اشک .داردبریم صورتش از را هایشدست مهراج

 .نزارش صورت روی زند

 ...برگشته -

 برگشته؟ یک یک؟ -

 .برگشته ...سلت   ...اون -

 .کندیم گرد چشم شجاع
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ جدی -
 

؟ مییک  دیدیش؟ مگه  یک 

 .گذاردیم اشپیشات   روی را دستش کف مهراج

  .دیدمش ره...آ -

 کجا؟ -

 طبقه کدوم نفهمیدم .باال میومد داشت .دیدمش پایی    -

 .بود رفته بجنبم خودم به تا .رفت

 .نمیشه باورم !پرس وای -

 :زندیم هق مهراج

 .میشم دیوونه دارم شجاع -

یم راه را سالن عرض و طول و شودیم بلند جا از شجاع

 .کندیم فکر و رود

 واحدو چهل کل که نمیشه داره؟ کار چ   اینجا اصال -

  .رفته واحد کدوم تو ببینیم بگردیم

خانه سمت  .آوردیم برایش آت   لیوان و رودیم آشپ  

 دیوونه؟ چته .میت عی    شده روت و رنگ .مهراج بخور -

 .نوشدیم آب کیم مهراج
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  مردم این شهر حسودند 
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 .کنم پیداش شده جور هر باید .شجاع کنم پیداش باید -

  .ببینمش نتونم دیگه ترسمیم ...رسمتیم 

س ازش وقت اون .بینیشیم بازم .باش آروم -  رفته چرا بپ 

 .شده پیدا شکله رسو که شده چ   حاال و

  دنبالش؟ نرفتم چرا بود؟ شده مرگم چه !لعنت   آخ -

 به .رودیم پنجره سمت و کشدیم بلند نفش شجاع

ه خیابان  .زندیم داد ناگهان و شودیم خپ 

 .اوناهاش .خودشه مهراج -

 سوار که بیندیم را نازسلت   .دودیم پنجره سمت مهراج

 .شودیم سفید اتومبییل

 خواهدیم هاپله از و دودیم خروچ   درب سمت به فورا

 .بدود پایی    را طبقه هفت

 .بیندنیم نازسلت   از اثری رسدیم خیابان به که زنان نفس

 لپ    دستانش از مایه یک ثلم نازسلت   باز و بود رفته

 .بود شده گم تهران اسم به اقیانوش توی و خورده

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 
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 رو دیبا آغوش در نشسته مانیل و است جمعه روز صبح

 .شود وصل ارتباط است منتظر مشتاقانه تاپ لپ به

نت رسعت ک و است ضعیف اینپ   .شده کالفه دخپ 

؟ نمیاد مات   آله چرا پس - ندات 
َ
 ز

 .زندیم ایبوسه عطرش خوش و نرم موهای روی دیبا

  .من عمر کن صپ   .برم قربونت میاد -

 مانیل .آیدیم باال صفحه روی مانیسا تصویر بالفاصله

 دارد و نشسته دورتر کیم نازسلت   .زندیم زیبا لبخندی

یم مهراج یاد را او همیشه مانیل هایخنده .نوشدیم چای

 عاشق شد باعث که بود ایشهخنده همان اصال .اندازد

 .بشود جذابش و محجوب پرسعموی

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 را داشتنش دوست خوب حس که افتدیم باری اولی    یاد

 پانزده .بودند دور خییل روزها آن .کرد حس قلبش در

 و بلوغ بحران پر دوران اوج در .نداشت بیشپ   سال

 .گذشتیم سخت   به روزگارش یارس آزارهای و نوجوات  

 از داشت .را زمستات   و قشنگ روزآن هست یادش خوب

 هات  برف آن از .باریدیم ریز ریز برف و گشتبریم مدرسه

نیم پوش سپید را زمی    و شوندیم آب زمی    به نرسیده که

 .کنند

 از نییم .بردارد را گردنششال و دستکش بود رفته یادش

یل چادرش  .لرزیدیم رسما از داشت .خیس نیمه تا و بود گ 

 هم تند .نبود هم نزدیک چندان خانه تا مدرسه یفاصله

 .خانه به برسد زودتر بلکه برود راه شدنیم

  .دید را مهراج که خانه به بود مانده کوچه دو

 .داد گرم را جوابش مهراج داد که سالمش

عمو سالم -  میای؟ مدرسه از .دخپ 

 .افتاد راه کنارش

 .آره -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ خوردی .شده گیل چقدر چادرت -  زمی  

ل چقدر زمی    بیت  نیم مگه .بابا نه - له؟ و گ 
ُ
 ش

گریه گرفت   گنده کله صفر یه نکنه لرزه؟یم چرا صدات -

 گرفته؟ ت

  .داد نشان ناراحت را خودش

منیم صفر من-   .پرسعمو باشه یادت همیشه اینو .گپ 

  .بابا کردم شوچ   .برخورد بهش چه اووو -

 .نداشت مه را پرسعمویش یحوصله .شده رسدش نگفت

 کتک یک قبل شب که او برعکس بود رسخوش حسات  

 و مهراج به شدیم اشحسودی .بود خورده یارس از سپ  

 حالشان به خوش خوبشان بابای با اینقدر که مهرسا

  .است

 .خانه به برسد زودتر شاید برود تر تند گرفت تصمیم

  .بخورد رسما نداشت دوست هیچ

 و خورد لپ    چپش پای ندک زیاد را رسعتش خواست تا اما

 و گرفت را بازویش مهراج که کردیم سقوط داشت
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 جا مهراج دست توی که رسدش دست .بیفتد نگذاشت

  .شد وصل او به برق قوی جریان یک گوت   کرد، خوش

وع تند تند قلبش   .تپیدن به کرد رس 

  .کرد جور و جمع را خودش

 چشمان در چشم خورد صورتش به که مهراج نفس  

 .دوخت شجذاب

؟ پا کله خواییم .تر یواش عمو دخپ   بابا ای -  بش 

ون مهراج دست از را دستش فورا  .کشید بپ 

 کج را راهش عجوالنه .بود گرفته گر صورتش خجالت از

 .خودشان یکوچه سمت کرد

ی ناگهان اما  شال مهراج .شد پیچیده گردنش دور گرم چپ  

 و خیدچر  بعد .بود انداخته او گردن دور را گردنش

 چند فقط اش فاصله زدیم گره که را شال .ایستاد مقابلش

  .بود او صورت با میلیمپ  

 قلب نداشت خپ   و کردیم را کارش داشت خیالت   مهراج

 .افتدیم خیابان کف دارد نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ون اومدی اینجوری رسما این تو چرا آخه - ؟ بپ   دخپ 

 
 

 خوری؟یم رسما نمییک

 ساد  همی    به نازسلت   و
 
 وسط زمستات   رسد غروب آن یک

 .شد مهربانش پرسعموی عاشق برف زیر خلوت ایکوچه

  زمستان
 
 هایعاشقانه با شب آن از سختش ِ  زندیک

ینش، هایرویاپردازی و یواشیک  عشقش .شد بهاری شپ 

 حسات   و داشت لرزش برایش دنیا دنیا اما بود طرفه یک

 .کردیم کیف آن با

 

یم نگاه ایمانیل به مانیسا دایص با و کشدیم بلند آیه

ین بابایش مثل که کند ی و خنددیم شپ   .کندیم دلپ 

  !مات   آله سالم -

 :آیدیم مات   صدای

 عشقم؟ خوت   .مات   خاله دل جون   سالم -

؟ تو .اوبم -  اوت 

 ...خوبم من -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .دارد امانش ت   بغض از نشان مانیسا لرزان صدای

 آله؟ کردی گریه-

  شد؟ تنگ برات دلم تو رفت   کجا آخه .جون خاله نه -

 .مات   آله شده ایذره دلم منم -

یم دعوایش دیبا و زندیم هق مانیسا مانیل، حرف این با

 .کند

؟ !ا   -  .بچه جلوی زشته .خدا رو تو نکن گریه مات 

یم بارات   دارد چشمانش و کرده جمع را هایشلب مانیل

 .شود

 شب و روز بچه ینا ساله سه .دیبا نیست خودم دست -

 اینجوری وقت   داری توقیع چه آخه .شد بزرگ من بغل تو

 هیچ .خدا رو تو کن نگاش درنیاد؟ اشکم من بره یم دل

ین اینقدر دنیا تو ایبچه   .هست مانیل که نیست شپ 

 .تاپلپ یصفحه روی کشدیم دست مانیل

 .آله نکن گریه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 تاب قشنگش و ناز صورت روی اشک قطره سه دو بعد

 .خوردیم

 برای رودیم ضعف دلش و کشدیم آغوش در را مانیل دیبا

 .نشاندیم هایشاشک روی بوسه .مهربات   همه این

ک به لب زیر ماشاالت    .گویدیم دخپ 
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 .نشیندیم دیبا کنار نازسلت  

 دیوونه؟ کت  یم گریه .خواهری سالم -

  .کندیم پاک را هایشاشک مانیسا

 دارم بردی موبچه رفت   .نکنه کارت چ   بگم خدا !سلت   -

 .کنمیم دق

 کو؟ مهبد .کنا نگاش .شدی زشت ببینم نکن گریه -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .شبم شیفت امشبم .بودم کار شب منم .دیگه کاره رس   -

 کنم کار برم خوامیم شبا ش همه رفتی    وقت   از اصال

  .نیستی    نفهمم

 ساله چند دوت  یم .ایران بیاین پاشی    .نزدیکه کریسمس -

 ایران؟ نیومدی

 .گذاردیم اشچانه زیر دست مانیسا

 تونمنیم .ایران برم خوامیم گفتم مهبد به دیشب اتفاقا -

 .بیارم تاب رو مانیل دوری

 .هیچ   به هیچ   منم دیگه؟ مانیل فقط -

نم رو تکله میخواد دلم فقط االن من .بابا برو -
ّ
 .سلت   بک

ن بیا .باشه -
ّ
 .بیا فقط تو .ترهنازک مو از گردن این .بک

م مرخیص ماه یه خوامیم -  .که نمیدن .مریضم بگم بگپ 

  .پیشتون میام بعد

؟ مهبد پس -  چ 

 بیاد خوادیم لعیا اتفاقا .نمیشه که اون بدون -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 جدی قضیه .کنه آشنا شخانواده با رو مهبد که ایران

 .بشه دوماد مهبد قراره .شده

 :گویدیم کنان ذوق دیبا

 میاین؟ یک .نیست دلم تو دل مات   وای .جون آخ -

یم که بلیط -  .ایرانیم دیگه روز پنج چهار تا بگپ 

 هم مانیل و کشندیم خوشحایل از جییع   دیبا و نازسلت  

 .آوردیم در را هاآن ادای

  همی    به
 
 اشک به تبدیل مانیسا دار  غم هایاشک سادیک

 .شودیم شادی

 

  

 

 و باال را آینه کیم .کندیم تنظیم کم یدرجه یرو  را بخاری

 برای را صورتش و موها بودن مرتب و کندیم پایی   

  .است خوب چپ    همه .کندیم چک بار چندمی   

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ه صدای شدن بلند با و زندیم آتش سیگاری  تلفنش یویپ 

یم نگه انگشتش دو بی    را آن و زندیم پیک داشبورد، روی

 ماشی    از شجاع نام دیدن با و داردبریم را تلفنش  .دارد

 .زندیم تکیه ماشی    به ترطرف آن کیم و شودیم پیاده

 الو؟ -

؟ .سالم علیک -  کجات 

  جای همون .سالم -
 

 .همیشیک

؟ جلوی هنوز - کت   رس 

 مثل دیروز، مثل .منتظرم ماشی    تو نشستم .دیگه آره

 .پریروز

 اونجا شده کارت روزه ده االن .مهراج تو ایدیوونه -

 دیگه شاید اصال یا .حاالهاحاال نیاد شاید .منتظر بشیت  

  .پوکید محوصله .باال بیا پاشو .اینورا نیاد

 ییک به تلفن پشت داشت .میاد که دونمیم .شجاع میاد -

کته تو که اوت   یعت   .رسیدم عزیزم گفتیم  و دوست رس 

 طول هم ماه شیش .میاد بازم حتما پس .نزدیکشه آشنای

 .شجاع ببینمش باید من .بیاد تا میشینم ه،بکش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 پلیس؟ پیش رفت   باز .بگم چ   -

 حالش فهمیدم و دیدمش که حاال چیه؟ شفایده نه، -

 .بینمشیم باز مطمئنم .پلیس پیش برم نیست نیازی خوبه

 .روز چند این ریخت   هم به بدجوری .پرس نگرانتم خییل -

 خراب روزت و حال قدر این ببینیش وقت   کردمنیم فکر

  .بشه

 را سفید دود و بلعدیم را سیگارش دود رسهم پشت مهراج

ی آسمان یروانه  .کندیم شهر خاکسپ 

ش باد و تکاندیم را سیگارش  و رقصاندیم درهوا را خاکسپ 

 .ریزدیم دورتر جات  

  .است گرفته نشانه را دور عمق   چشمانش

 ...کنمنیم عادت نبودنش به وقت هیچ من -

 نداشتنش به

 ...ندیدنش به

   هم به  به حواسم اصال
 

 فقط .نیست روانم و روح ریختیک

م ازش سواالمو جواب .بشنوم صداشو .ببینمش باید  .بگپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 سالو سه این کابوس که خوامیم ودرمون درست جواب یه

  .دیگه شدم خسته .کنه تموم

 آخرش من .کت  یم زجرکش خودتو داری ساله سه -

 .داری دوستش هنوزم اچر  تو نفهمیدم

 

   کفش با و اندازدیم زمی    روی را سیگار فیلپ   مهراج
 ورت 

 .کندیم لهش سیاهش

 ...بینمیم روز هر دارم رو شدن زجرکش

 عاشقشه قلبم

 ...شو خفه میگه عقلم

 نیست بعید .شجاع بیاد زود کاش .کشمنیم دیگه خدا به

 .دربیارم آباد امی    از رس روزا همی   

 !دیوونه -

  بهم داری خودتم .بیا-
 

 .دیوونه مییک

 عذاب خودتو ویل بمون منتظرش .حرفارو این کن ول -

 سیگار اینقدرم .میدم قول بهت من .میشه درسته .نده
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی .بدبختت هایریه اون به کن رحم بابا .نکش  الزم چپ  

ی یه واست بگو شد تتشنه یا گشنه نداری؟   .بیارم چپ  

 .قربونت .داداش باشه -

 .فعال پس -

یم داشبورد روی دوباره را تلفن و نشیندیم ماشی    توی

س روز ده این تمام مثل .گذارد  در نازسلت   دیدن   اسپ 

ین آشوت   .کرده پا به آشوب قلبش   .کننده دیوانه اما شپ 

 آن که سفیدی ماشی    هر و اندازدیم بر و دور به نگایه

 .آورددریم بازی دیوانه قلبش بیندیم حوایل

 و کشدیم ایخمیازه .گذشته صبح یازده از کیم ساعت

  .کندیم روشن را پخش

 صندیل روی رس و خواباندیم عقب به کیم را صندیل

ه رو به رو به گذاشته  هم خواننده با گایه و شودیم خپ 

 .شودیم صدا

 

  از چگونه آخر دردهم ترین عاشق برگرد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 ها شب مکن غمگینم و برگرد بگذرم خیالت

  خود رویای از تو ت   من رویا آخرین ای

  آتشم بگپ   مرا مکن اینم از تنهاتر تنهاترم

 

  سوی رو جهان روشنای ای بنشی   

  ام گریه از سفر به مرا من ت   مکن سایه

  گالیه من از نگران من تو ت   ای مگذار

 به بده جان و بزن آتشم بگپ   مرا مکن

 

  

 185_قسمت#
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 ماشیت   به شتوجه که است غرق آهنگ هوای و حال در

ی چند که آشنا پالک یشماره با یم متوقف جلوتر مپ 

 ماشی    بیندیم کندیم فکر که خوب .شودیم جلب شود،

 چشم دو با و نشیندیم صاف رسجایش فورا .است عرفان

  .کندیم نگاه شودیم پیاده که جوان مردی به شده گرد

  .نیست عرفان که او اما

 از را کودیک و کندیم باز را جلو سمت در   انزن لبخند مرد

دیم بیندنیم او که شخیص  .گپ 

ک همان .شناسدیم فورا را کودک مهراج  زیباروت   دخپ 

 که همان .داشت دوست را هاپله از پریدن که ست

 .بود کرده دعوایش شجاع یهمسایه

 

 صورت دیدن با مهراج و شودیم پیاده چادری زت   بعد

 .سوزدیم که ایسینه درون شودیم حبس سشنف نازسلت  

ک کاله نازسلت   .نازسلت   به زندیم لبخند مرد  روی را دخپ 

 در سمت به مرد یشانه به شانه و کندیم مرتب رسش

کت  .افتدیم راه رس 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .نالدیم درمانده مهراج

؟ یعت   این !نه !خدایا وای -  چ 

 سمت دودیم و زندیم را ریموت و شودیم پیاده فورا

کت  .کندیم کار چه دارد داندنیم شودیم که الت   وارد .رس 

 .زنندیم پرسه برش و دور شوم فکرهای

 .ایستدیم پهن هایستون از ییک پشت

 وز وز رسش در مزاحم مگس   لشکر یک مثل سوال هزار

 .کنندیم

ون گلویش از آیه ...سلت   نکند کیست؟ مرد آن  .آیدیم بپ 

 و خنددیم صمیمانه چنان مرد با انسورآس جلوی نازسلت  

 کدام .گذاردنیم شک جای مهراج برای که زندیم حرف

 باشد؟ راحت اینقدر مردی با که بود دیده را نازسلت   روز

 و خوش نزدیک از اینهمه غریبه مردهای با نازسلت   یک  

 .بود کرده بش

 

 مرد آن و کرده ازدواج نازسلت   که فکر این از رسش

 .کندیم بد را حالش باشد همرسش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ک پس !آه    البد هم دخپ 
  .اوست دخپ 

 روی و خوردیم رُس  ستون کنار .روندیم سیایه چشمانش

یم جاری خشکش زبان به جمله یک تنها و نشیندیم زمی   

 .شود

 

 ...شدم بدبخت خدایا -
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 دست از حرست   و اندوه جای خشم که کشدنیم طویل

دیم را ازنسلت   دادن  هات   قدم با و شودیم بلند جا از .گپ 

  .رودیم آسانسور سمت به بلند

 و دربیاورد بال تواندیم که کرده فوران چنان خشمش

 .کند پرواز را طبقه هفت
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 نداره حق هیشیک "کشدیم فریاد رسش در جمله یک تنها

 هم ای دیگه مرد نباشم، مردش من اگر .باشه سلت   شوهر

 ".تونه نیم

 ی طبقه در کابی    .کندیم نگاه زن چشمک چراغ به خوب

  .ایستدیم هفتم

 از را تلفنش .بیاید پایی    کابی    تا دهد یم فشار را دکمه

ون کتش جیب دیم را شجاع یشماره .کشدیم بپ   .گپ 

 مهراج؟ الو -

 سلت   .بنداز نگاه یه در چشیم   از برو باش زود شجاع؟ -

 .باش زود .واحده کدوم ببی    فقط .۷ یطبقه میاد داره

؟ راست -
 

 .کن صپ   .باشه باشه مییک

 در .رسدیم کابی    و شنودیم را شجاع هایکفش صدای

یم را ۷ یدکمه و اندازدیم کابی    توی را خودش .شودیم باز

 .زند

 ...نمیشه باورم مهراج ...مهراج -

 چیه؟ -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ه همی    واحد تو رفی    -  یه ...مهراج ویل .۱۴ واحد .دخپ 

 ...پرس

  .دیدم خودم .نگو -

 ...خوبه؟ حالت اینجوریه؟ چرا صدات -

 به کابی    چون اندازد؛یم جیبش در و کندیم قطع را تلفن

 .رسیده هفتم یطبقه

ون پا   که ست عصبات   آنقدر لحظه آن در .گذاردیم بپ 

 .دارد را دنیا مردهای یهمه کشی    استعداد

یم نگه زنگ روی را انگشتش و رود یم ۱۴ واحد سمت

 .دهدیم فشارش بار چندین و دارد

 .در به کوبدیم مشت بعد

 :گویدیم متعجب مهبد .شود یم باز در

ه چه -  ...آقا خپ 

 را کتش ییقه .شود تمام مهبد یجمله گذاردنیم مهراج

 هات  چشم و خشم با آپارتمان داخل از را او و زندیم چنگ

ون گرفته خون  .کوبد یم راهرو یوارد به و کشدیم بپ 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :زندیم فریاد مهبد

؟ چته - ؟یم اینجوری چرا وحش   کت 

ون لحظه همان شجاع  .دودیم بپ 

 توی کشدیم نفپ   فریادش مهبد صورت به صورت مهراج

 :راهرو

 ناموس؟ ت   مرتیکه خندییم باهاش حق   چه به -

 مثل که مهراج دستان   از را کتش ییقه دارد تالش مهبد

ون شده تسف فوالد  .بکشد بپ 

 :دودیم سمتشان شجاع

؟یم کار چ   -  !کن ولش کت 

 :زندیم ترس   بلند صدات   با مهبد

  پرت و چرت چرا -
 

  تو؟ اصال هست   یک دیوونه؟ مییک

ین و نازسلت   فریادشان، صدای با ون شپ   .دوندیم بپ 

ون اشحنجره از که صدات   بلندترین با مهراج  آید،یم بپ 

 :زندیم فریاد

؟ شدی شوهرش حق   چه به -  عوض 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 !مهراج -

 .شودیم شل نازسلت   فریاد صدای شنیدن با مهراج دستان

 یشوکه و زده وق نگاه   مات   .او سمت چرخدیم گردنش

 .است دیدنش هالک است آزگار سال سه که شودیم زت  

 :کندیم تکرار نازسلت  

؟یم داری کار چ   اینجا تو !مهراج-  کت 

 .دهدیم هل عقب به را جمهرا  مهبد

 :گویدیم نازسلت   به رو

؟ اینه مهراج -  خودشه؟ سلت 

یم لب لرزدیم صدایش که حایل در و بنددیم پلک نازسلت  

 :زند

 .مهراجه !خودشه -

   و الغر یگونه به محکم مشت   هوا ت   مهبد
 استخوات 

 .افتدیم شجاع آغوش در مهراج و کوبدیم مهراج

 ...آخ !آخ -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 با ایستاده ایگوشه که مانیل و کشدیم هیت   ینشپ  

 .زندیم گریه زیر بلند صدات  

 :زندیم داد شجاع

 مرتیکه؟ زت  یم مشت چرا -

ین به رو زنان نفس مهبد  :گویدیم شپ 

 .ترسیده تو بپ   رو بچه -

ین یم را در و بردیم داخل را مانیل و کندیم اطاعت شپ 

 .بندد

 :یدگو یم مهراج به رو مهبد

 .مهراج آقا داشت   طلب ییک من از چون زدم مشتو این -

 !زود .نزدم دومیشو تا چاک به بزن

   از خون
ه هایشلب روی مهراج بیت   نازسلت   و کندیم رس 

ه  هیچ .بزند زار خواهدیم دلش .گزدیم لب او به خپ 

ایط این توی سال سه از بعد را مهراج کردنیم را فکرش  رس 

 .ببیند

دیم را نازسلت   ویباز  مهبد  .کشاندیم در سمت و گپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .سلت   تو بریم -

ین و زندیم در مهبد  .کندیم باز برایشان را در فورا شپ 

 .آیدیم هم هنوز مانیل یگریه صدای

 .کندیم کمک مهراج به شجاع شود یم بسته که در 

 .میاد خون داره بدجوری دماغت تو بریم -

 پا کشان پا شجاع بالدن به مغموم و رسخورده مهراج

 .روندیم آپارتمان در   سمت  

 دیبا و مانیسا و شودیم باز آسانسور در لحظه همان

ون پا جا همه از خپ  ت   زنان لبخند  .گذراندیم بپ 

 گرد چشمات   با دیبا و زندیم پوزخندی دیبا دیدن با مهراج

 .کندیم نگاه او به

 ...شما .پرسعمو سالم -

 :دهدیم تکان رس تاسف با مهراج

  .داداش زن سالم علیک -

 و رودیم شجاع واحد داخل به دیگری حرف هیچ ت   بعد

 :گویدیم مانیسا .بنددیم را در
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 دیبا؟ بود مهراج !وا -

  .دیگه آره -

  .که شده داغون .شده عوض چقدر خدایا -

  .داده دست از رو سلت   مثل ییک .داره حق -

 درد دونیم فضول .باش زود .اینجاس چرا ببینیم تو بریم -

  .گرفت

ین   .کندیم باز برایشان را در شپ 

 :گویدیم لبخند با مانیسا

 .اومديم ما سالم -

ین به را گل دسته  .کشدیم درآغوش را او و دهدیم شپ 

ین  .کندیم استقبال دو آن از زنان لبخند شپ 

ین عشقای اومدین خوش -   .تو بفرمایید .شپ 

ین شوندیم وارد هک مانیسا و دیبا  واحد به نگایه شپ 

 زمزمه لب زیر .دهدیم تکان رس تاسف به و کندیم شجاع

 :کندیم

 !عاشقه بدجوری خل یپرسه -
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 هق هم هنوز مانیل که است درهم صورتش چنان مهبد

 .کندیم هق

ک مانیسا  .داشته نگه آغوشش در را دخپ 

 .نفسم نکن گریه بره قربونت خاله -

 :گویدیم کنان هق هق مانیل

  .آله کرد دعوا مهبدو دات   آقاهه اون -

 .کندیم پاک را هایشاشک مانیسا

 دیگه کی   یم آشت   باهم فردا .جونم هات   نداره عیت   -

 خب؟ .نکی    دعوا

ب -
ُ
 .ا

 :گویدیم دیبا

 کنه؟یم کار چ   اینجا مهراج .نمیشه باورم -
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ین  :گویدیم شپ 

 امروز بودم دیده رو پرسه این کسع قبال اگر من -

 .شدنیم اینجوری

 :گویدیم مهبد

 چطور؟ -

  .اینجاس روز هر سهفته دو از بیشپ   مهراج این بابا -

 حالش .انداخته زیر به رس و نشسته ای گوشه نازسلت  

 .ندارد حد که است خراب چنان

 :گویدیم دیبا

 عی    همیشه .شجاعه اسمش مهراج صمییم رفیق -

 و ایهقهوه موهاش بلنده؟ قدش .باهمن دوقلو چسب

 مرفه؟ پولدارای بچه این از .عسیل چشاش

ین  :خنددیم شپ 

 !اسیم چه .خودشه آره !شجاع -

 :گویدیم مانیسا

  زدیش؟ نکردی درست   کار مهبد-
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 :اندازدیم پایش روی پا مهبد

 باعث جعلق یپرسه .حقشه اینا از بیشپ   .بود حقش -

یم داد کاره یه اومده حاال .بکشه عذاب لسا سه سلت   شد

 سلت   با کردی جات   تو .شدی شوهرش کردی غلط تو زنه

 !خلمن .خندیدی

ین  .خندندیم دیبا و شپ 

ین  :گویدیم شپ 

تش رگ - ون بود زده غپ   .مردم پرس   بپ 

 :گویدیم رفته فرو درخود و خموش ناز  سلت   به رو مهبد

 کونش بذار .شوهرتم من کنه فکر بذار اصال سلت   -

  .بسوزه

 :کندیم دعوایش بلند مانیسا

 .نزن زشت حرفای بچه جلو .ادب ت   !ا   -

ین یت   بشقاب و ریزدیم چای شپ  یم دور را تر هایشپ 

 .چرخاند

ی یه بیاین -  .دیگه بسه بخورید چپ  
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 :گویدیم نازسلت   به رو

؟نیم حرف چرا جونم سلت   -  هان؟ زت 

اشک مانیل تا چرخاندیم پنجره متس را رسش نازسلت  

ون برای را خودشان دارند موذیانه که هات    شدن ریخته بپ 

شند،یم
ُ
ین .نبیند ک  به را مانیل کندیم اشاره مانیسا به شپ 

د اتاق  .بپ 

 وسیله رسی یه اتاق تو بپ   رو جونم مانیل خواهری، -

  .چیدم مپ    رو .هست فکری بازی

دگیم را مانیل دست مانیسا  :پ 

ینش خاله مرش - یم االن .شپ   مانیل بریم .کنیم بازی مپ 

 .جونم

ک اما رودیم مانیسا دنبال حرف ت   مانیل  پیش فکرش دخپ 

 .نشسته ساکت غمگی    و ناراحت که است مادرش

 :گویدیم مهبد

 زدم؟ مهراجو که ناراحت   من دست از .ببخش سلت   -

 :زندیم هق نازسلت  
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 .افتاد شور دلم باز .نمیاد خوشم اعاوض این از ویل نه، -

  .ببینمش اینجوری کردمنیم فکر

 .را رفیقش کشدیم آغوش در و نشسته کنارش دیبا

 .باش آروم .نکن گریه عزیزم -

ین  :گویدیم شپ 

یم بهش کاش مهبد .ناراحته خییل حتما االن خدا بنده -

 .نیست   شوهرش گفت  

 :گویدیم دیبا

 دیده؟ کجا رو شما مهراج این -

 :کندیم فکر کیم مهبد

ون کنم فکر - کت بپ   .رس 

 .دیده شما با هم رو مانیل حتما پس -

ین  :گویدیم شپ 

 کرده هم بغل رو مانیل مهراج آقا این .ندارین خپ   پس -

 .زده هم حرف باهاش

 .کندیم نگاهش تند نازسلت  
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  چ   -
 

ین؟ مییک  شپ 

ین  .کندیم نچ   شپ 

یم دعوا تلفت   نگهبات   مپ    جلوی رنف یه با الت   تو داشتم -

 پله از خواستیم .هاپله سمت رفته مانیل دیدم یهو کردم

ه دوم ی  زود بود شده پیداش کجا از دونمنیم مهراج بپ 

 رو بچه باباش   مگه زدم داد مهراج رس منم .کرد بغلش

 باید !ببخشید .باباشه راست   راست نه دیگه کردی؟ بغل

 .لت  س کردمیم جمع حواسمو

دیم را رسش دست دو با نازسلت    .گپ 

 .منه ی بچه هم مانیل کنهیم فکر االن البد پس -

ین  :گویدیم شپ 

  .بزن حرف باهاش برو پاشو !سلت   -

 :گویدیم فورا نازسلت  

 اون با خوادیم البد خودشه یبچه مانیل بفهمه اگه !نه-

ین نه .من از بچه گرفی    دنبال بیفی    مامانش نیم .شپ 

 .تونمنیم من .خوام
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 :گویدیم دیبا

س .بزن حرف باهاش برو بیا .کارو این نکن سلت   -  .نپ 

 .کنم ریسک تونمنیم من .دیبا نه -

 .ایستدیم پنجره کنار و شود یم بلند جا از مهبد

ه نظرم به-   .بمونه خماری تو وقت   چند یه بهپ 

 :گویدیم دیبا

 چقدر خدا بنده این ددونینیم شماها مثال؟ بشه چ   که -

یم وقت هر بود شاهرود تو کارش .گشت سلت   دنبال

ی تو مدام تهران اومد  دنبال ور اون و ور این و کالنپ 

 .گشتیم سلت  

 :نشیندیم چریم مبل روی هاآن کنار دوباره مهبد

 دنبالش بعد کنه فرار سلت   که کرد کاری چرا اصال -

 ثابت باید داره وستد هنوز رو سلت   واقعا اگر بگرده؟

و همه مرد یه عی    بیاد باید .کنه  بیاد باید .کنه درست چپ  

 .خوامتنیم دیگه برو گفت سلت   به چرا بگه

ین  :گویدیم شپ 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .رسمیم جاهات   یه به آزمایشگاه یقضیه رس دارم من -

 من وقت   تا اما .قربانیه یه هم مهراج خود   ندارم شک

ه نشده، تکمیل تحقیقاتم شه مانیل نفهمه بهپ  نیم .دخپ 

س و وال و هول تو سلت   خوام  .بمونه اسپ 

؟ خوبه هان؟  سلت 

 .کشدیم راحت   نفس نازسلت  

ه بو مانیل از کش نذارین فعال خدا رو تو .آره -  به .بپ 

 .ندارم طاقت من خدا

ین  :زندیم برایش لبخندی شپ 

ی ذاریم نیم هستیم ما .برم قربونت نباش نگران -  چپ  

 .بشه

ین هایحرف مهبد و دیبا  نازسلت   و کنندیم تایید را شپ 

 .نکند فکر بغیل واحد به کندیم سیع
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 باال رستو .کرد ناکار دماغتو زد .داشت مشت   چه مرتیکه -

 .دار نگه

  .دیگه اومد بند .شجاع بسه -

ون اشبیت   از را پنبه  .کشدیم بپ 

 .مهراج بمونه بذار -

 .شدم کالفه .بکشم نفس تونمنیم کن ول -

 بزنیم؟ حرف میشه خوابیده؟ آتیشت االن -

 .دهدنیم را جوابش مهراج

 رفت   که سلبیه شوهر نوشته پرسه پیشوت   رو مگه خنگه -

 باهاش؟ شدی یقه به یقه

 که تو بودن؟ صمییم باهم اینقدر چرا نیست اگر -

 .باهم کردنیم کری و هر چه ندیدی

خاله با منم واال -  تازه .کنمیم زیاد کر و هر مدخپ 

 شوهرشم؟ االن حاال .کشمیم موهاشم
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 با من یخانواده .بنداز کار به مغزتو کم یه شجاع -

؟ تو یخانواده  باز مرد و زن روابط ما یخانواده تو یکی  

  .آخرشه دیگه زیر به رس اونم سالم یه .نیست

ی دونمیم .شدم بزرگ سلت   با من  مرد با که ستنی دخپ 

 .کنه بخند بگو نامحرم

 :کشدیم هوف   شجاع

 .واال بگم چ   -

  .دارن هم بچه اون از بدتر -

 بود؟ پرسه این و سلت   یبچه کردیم گریه که اوت   !بچه؟ -

  .آره -

؟-  مطمئت 

ک که افتدیم روزی آن یاد .کندیم فکر کیم مهراج  دخپ 

 برایش رتشصو  هم روز همان .پریدیم هاپله از داشت

   همه آن چرا فهمدیم خوب حاال .بود آشنا
 زیبا دخپ 

 نازسلت   به شدت به او .رسیدیم نظر به آشنا برایش

  .داشت شباهت
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یم تکان راست و چپ به رس و ریزدیم دلش توی عالم غم

 .دهد

 .خودشه عی    .سلبیه شبیه .خودشه دخپ   .مطمئنم آره -

 .رودیم وا شجاع

 !عجبا شد؟ دار بچه و کرد دواجاز  یک   !لعنت   -

 .کشدیم آه مهراج

؟ کار چ   خواییم حاال- س ازش برو پاشو خب کت   چرا بپ 

 لندهور شوهر یه و بچه یه با حاال و رفت کرد ولت

 .برگشته

 .شودیم بلند جا از مهراج

  .نیست مهم برام دیگه-

 !مهراج -

م دارم -   .نیست خوب حالم .خونه مپ 

  .شودیم بلند جایش از هم شجاع

  توت  یم .برو باشه -
 
؟ رانندیک  برسونمت؟ خواییم کت 

 :دهدیم تکان رس مهراج
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  .تونمیم -

 

کت از ون که رس   .بیندیم دوباره را عرفان ماشی    زند،یم بپ 

دیم را عرفان یشماره و نشیندیم فرمان پشت  .گپ 

 که هم باری چند .نزده حرف عرفان با است وقت خییل

 از بار هزار او و کرده رفتار او با رسد عرفان دیده، را او

د تحویل را او عرفان باید چرا پرسیده خودش  .نگپ 

 صدای شنود،یم خط سوی آن از که را عرفان صدای

یم ماشی    رسد و ساکت فضای در دارش خش و گرفته

   .پیچد

 بله؟ -

؟ .حاال آشنای و سابق پرسعموی سالم -  خوت 

 :آیدیم تاخپ   کیم با عرفان پاسخ

ی .سالم -  شده؟ چپ  

  داشتم انتظار یک هر از ویل .شده که شدنش -
 
ل  .شما ا 

  خواییم چ   ببینم بزن حرف آدم عی    مهراج -
 

 .بیک
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 شدنیم اینجوری بودی کرده حسابم آدم داخل اگه د   -

؟ رسم اینه .که
 

  مردونیک

 .نرو حاشیه اینقدر .مهراج دارم کار من !بابا ای -

یم خواهرت دنبال در به در دارم من دونست  یم که شما -

ی تموم تو داشت   خپ   که شما گردم،  و تهرون هایکالنپ 

 .سفید پیشوت   گاو شدم بهمان و فالن و ورامی    و کرج

 ولم زنم که بودم من عالم آبروی ت   داشت   خپ   که شما

 که تو .فراریه زنش که بدبختیه چه گفی    همه و رفت کرد

 و داری خپ   خواهرت از چرا پس .عرفان آقا دونست  یم

؟ بهم
 

 این جلوی نگهبان سگ عی    من روزه ده نمییک

کت   .ببینم باز خواهرتو وایسادم رس 

 را گوشش خط سوی آن از عرفان بلند هاینفس صدای

 .کندیم پر

 تو چیه دردت اصال داشتم؟ خپ   که دوت  یم کجا از تو -

 مهراج؟

 من به چرا میگم بهت دارم رفان؟ع من جواب   اینه درد؟ -

داری؟ یک   از اصال داری؟ خپ   سلت   از نگفت    از شاید خپ 
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 نامرد اینقدر یعت   هان؟ .نگفت   بهم و دونست   یم اول

 بودی؟

؟ که خب -  قضیه اصل   در .داشتم خپ   بگیم بیا اصال چ 

ی  و مادرت و تو دست از سلت   مهراج؟ داشت توفپ 

 باعث و دادین فراری شماها رو سلت   .کرد فرار کاراتون

  مهراج؟ دوت  یم چ   تو .بکشه عذاب تموم سال سه شدین

  داری چ   -
 

 بوده؟ کجا مدت این سلت   عرفان؟ مییک

س خودش از برو - س برو .بپ   فرار بود چ   دردت سلت   بپ 

نگ   و کردی
َ
س برو .بهت چسبوندن رو فراری دخپ   ا  بپ 

 در کشیده سلت   که ات  عذ .آبروت  ت   از نکن ناله و مهراج

 !هیچ .هیچه تو درد   مقابل

 .شودیم قطع ارتباط بعد

 !لعنت   عرفان؟ الو الو؟ -

 .کندیم پرت صندیل روی حرص با را تلفن  

یم فرمان روی مشت و کوبدیم صندیل به بار چند را رسش

 .زند

 !خداااااااااا !لعنت   !لعنت   !لعنت   -
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ون .اندازدیم کوچه به نگایه هاپنجره از  .آیدیم رسد باد بپ 

 که اشخانه .رفته رس اشحوصله .گرفته حسات   دلش

 مانده کور و سوت بود، آمد و رفت پر و گرم همیشه

  .بود

 .است خواب مهراج .کندیم باز آهسته را اتاق در 

 .نشیندیم تخت کنار صندیل روی آرام و رودیم اتاق توی

، صندیل قپ    قپ    صدای با  رسخش هایچشم مهراج چوت 

 .کندیم باز را

 :گویدیم ت  ت  مامان

 مهراجم؟ خوت   کردم؟ بیدارت -

  .دهدیم تکان رس مهراج

 چنده؟ ساعت -

  .ننه صبحه ده -
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یم تکیه خواب تخت تاج به و کشدیم باال را خودش مهراج

  .دهد

 .دگذار یم اشپیشات   روی دست و شودیم خم ت  ت  مامان

 .کندیم نچ   کند،یم حس که را پوستش دایع  

یم درد گلوت خوردی؟ رسما آخه؟ شدی اینجوری چرا -

 ننه؟ کنه

 .اندازدیم باال رس حالت   مهراج

 .کنهیم درد قلبم نه، -

وا -  روزه سه .بچه دکپ   بریم پاشو چرا؟ .رسم به خاک ا 

  تازه خوابیدی گرفت  
 

  کنه؟یم درد قلبت مییک

م خوادیم دلم -   .ت  ت  مامان بمپ 

 :زندیم ترس   ت  ت  مامان

یم .کنم صدا رو گیسو برم بذار .کت  یم غلط خییل تو -

  نگرانته؟ چقدر مادرت دوت  

یم را ت  ت  مامان یچروکیده دست و شودیم خم فورا مهراج

د  .گپ 
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 .پیشم بشی    .کن ولش .نرو -

 روی رس جمهرا  و نشیندیم تخت روی کنارش ت  ت  مامان

 .گذاردیم پایش

 .نیست خوب حالم .پات رو بذارم رسمو بذار فقط -

 .کندیم نگاه اشآشفته موهای به دلواپس ت  ت  مامان

 رست .حموم نرفت   روزه سه ببی    مهراج؟ شده چت -

 مادر؟ تو شدی اینجوری چرا .گذاشت شپش

 :زندیم لب بغض با و بنددیم چشم مهراج

 .ت  ت  نماما برگشته سلت   -

 :خوردیم تکات   ت  ت  مامان پای

؟ -  اومده؟ یک   کجاس؟ کو؟ برگشته؟ سلت   !چ 

 یک   و رفته کجا و رفته یک   دونمنیم اصال .دونمنیم -

 رفته؟ کردیمیم فکر ما فقط یا بود رفته اصال .برگشته

 شده؟ چ   ببینم بزن حرف درست .نکن رفته رفته اینقدر -

 اینقدر چرا .برگشته اون باش   خوشحال باید که تو

 .بگو راستشو خوبه؟ حالش پس؟ ناراحت  
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 و شوهر یه با اونم برگشته تنوه .خوب خوبه .بابا آره -

 .بچه یه

  .کشدیم هیت   ت  ت  مامان

؟ جدی !وای -
 

 !کرده؟ شوهر سلت   مییک

  .گویدیم را ماجرا وار خالصه حایلت   با مهراج

  .زندیم زل رو روبه دیوار هب کشیده هم در اخم ت  ت  مامان

 بود؟ شوهرش واقعا ننه؟ مطمئت   تو -

شم .آره - یم گل عی    .ناز و خوشگل .خودشه عی    دخپ 

  .مونه

 چقدر دوت  یم ببینه؟ منو نیومد چرا پس .نمیشه باورم -

ت   ای .دارما دوستش چقدر دونهیم شده؟ تنگ براش دلم

 .بیداد داد ای .معرفت

 :زندیم هق مهراج

 اونقدر .داشتم دوست خییل رو سلت   من !ت  ت  مامان -

  .بدونه خدا که زیاد
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 و پپ   انگشتان .نریزد اشک تواندنیم دیگر ت  ت  مامان

یم نوازشش و کشدیم مهراج موهای الی را اشچروکیده

 .کند

 .دونمیم .برم قربونت دونمیم -

 هانداز  مردی هیچ خواستم،یم خاطرشو من که اونقدر -

  .نبود عاشق من

م-   .دلت واسه بمپ 

ی اینکه بدون یهو کرد؟ کار چ   اون ویل -  بگه چپ  

 آخه چرا .برگشته بچه یه و شوهر با حاالم  .رفت گذاشت

 !چقدر .رحمه ت   سلت   چقدر ننه؟ بدبختم اینقدر من

 .من عمر   باش   بدبخت تو نکنه خدا -

 ساله سه من میگن؟ چ   نمیگن بدبخت   این به اگه پس -

 
 
 در فکرش از هم لحظه یه حت   ساله سه .نکردم زندیک

  ...اون وقت اون .نیومدم

 کندیم حس ت  ت  مامان که خورندیم تکان چنان هایششانه

 خانه دارد او و خوردیم تکان دارد دنیا مرد این های گریه با

 .شودیم خراب
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 ت  ت  مامان آغوش اما .کردنیم گریه هیچکس جلوی مهراج

 بچه پرس یک راحت خیال با تواند یم که ستجات   هاتن

 .بزند زار بخواهد دلش چقدر هر و بشود

 .بشود سبک مهراج ماندیم منتظر سکوت در ت  ت  مامان

 .بداند خدا که شده شوکه چنان اما

 :زندیم لب شود یم آرام مهراج که بعد دقایق  

 اومد؟ دلش چجوری سلت   آخه .شدم گیج خییل من -

 چ   ببینم باید .باش زود یاال .عرفان خونه بپ   منو پاشو

 کت  یم دیوونه منو زت  یم زار داری تو که اینجوری .شده

 .مهراج

 :گویدیم کنان فی    فی    مهراج

 به خونم شوهرش به بخوره چشمم باز بشه؟ چ   که -

 .نمیام .خوامنیم بیاد؟ جوش

 .سوزییم داری تب توی .دکپ   بریم پاشو الاقل پس -

 .کردم تب دادم دست از رو سلت   که بار هر -

 من و رفت وقت   دوم بار .برگشتم رسبازی از وقت   بار یه

 من .بار سومی    شده االنم .شکست پام و کردم تصادف
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 یه یه معرفتت ت   ینوه .ببی    ویل .کنمیم تب کم عمرم تو

ه آتیش قلبم و بسوزم تب تو من کنهیم کاری  .بگپ 
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 جمع خودتو پاشو .سالته دو و ش .بابا شدی گنده مرد -

؟یم تب اینجوری که ایساله ۱۴ پرس مگه .کن  کت 

 سامون و رس زندگیت به هم تو !جهنم به کرد؟ شوهر

ا عی    واسش خواییم ابد تا .بده ؟ زار دخپ   بزت 

 اینمن پس آخه بزنن؟ زار کی    گریه ندارن دل مردا مگه -

 کنم؟ خایل اکج رو بدبخت   همه

 دست از رو تو که اونیه بدبخت .نیست   تو بدبخت -

  .داده

 سلبیه؟ منظورت -

ی ت  ت  مامان  .گویدنیم چپ  
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 را آن و کندیم جدا موهایش از را ت  ت  مامان دست مهراج

 .بوسدیم

  بهش میاد دلت چجوری -
 

 .نگو وقت هیچ بدبخت؟ بیک

 :کشدیم سوز سینه آیه ت  ت  مامان

 دوسش اینقدر .مهراج کش  یم عذاب بیشپ   وریاینج -

 داری؟

 الیقش من البد .باشه خوشبخت باید همیشه اون -

 .نداشتم رو کردنش خوشبخت یعرضه من البد .نبودم

 زن یه فکر   از که منم بدبخت .نیست بدبخت اون

 .دارم دوستش هنوزم که منم بدبخت .درنمیام شوهردار

 من .داد دست از رو سلت   که ت  ت  ماما منم بدبخت

 .ت  ت  مامان عالمم بدبخت

 بگپ   دوش یه برو پاشو .کن تمومش دیگه بسه .بابا ای -

 دربیارم اینا از من پدری .بزنم عرفان این به زنگ یه من

  .ناپیدا رسش اون
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 .نشیندیم و کندیم بلند را داغش و سنگی    رس   مهراج

 سبک کیم اما .ریخته که هات  اشک از کشدیم خجالت

  .شده

 .شودیم بلند جا از ت  ت  مامان

 بدو .هااومدی حمام رفت   کنم دم برات دمنوش یه تا -

 .پرسم

 بعد ساعت   .کشاندیم حمام سمت را کرختش تن   مهراج

 تند تند دارد که زده زل ت  ت  مامان به مبل روی نشسته

دیم شماره  .گپ 

  عرفان؟ این نمیده جواب چرا -

 .کندیم بغل را وهایشزان مهراج

  .بزن زنگ بعدا .داره کار البد -

، شماره از خسته ت  ت  مامان  روی کنارش را تلفن گرفی  

 .گذاردیم مپ   

؟ اومد تبت -  پایی  

م آره -   .بهپ 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 ننه؟ نشه مشکل برات نرفت   کار رس روزه سه -

 .نمیشه نه -

؟ کار چ   خواییم االن -  بیاد رفیقت اون بزنم زنگ کت 

تتب ؟ پ   دکپ 

 .میاد دیگه ساعت یه تا گفت .دادم پیام بهش -

 .شودیم بلند جا از ت  ت  مامان خانه، زنگ صدای با

 روز؟ وقت این کیه -

 گوشش روی را گوش   و رودیم آیفون سمت سالنه سالنه

 :گویدیم .گذاردیم

 کیه؟ -

 .نازسلت   منم .ت  ت  مامان کن باز -

وع ت  ت  مامان دست    .لرزیدن به کندیم رس 

؟ -  !سلت 

 .پردیم جا از مهراج

 :گویدیم مهراج و زندیم را دکمه ت  ت  مامان
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 مامان؟ کیه-

 :گویدیم پریده رنگ مهراج   به شوکه ت  ت  مامان

 .سلبیه -

 .رودیم اتاق سمت فورا مهراج

 .نره یادت .نیستم اینجا من -

 مهراج؟ ...آخه ویل -

 تکان رس تاسف به ت  ت  مامان و وبدکیم هم به را در مهراج

 .دهدیم

سلت   دیدن با .کندیم باز را آن و رودیم ورودی در سمت

یک و ناز یم تند تند قلبش آیند،یم دست در دست که دخپ 

 .زند

ک دست نازسلت    مادربزرگش سمت و کندیم رها را دخپ 

 .اندازدیم آغوشش توی را خودش و دودیم

  !مامانم آخ !ت  ت  مامان -
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   نازسلت   دیدن با ت  ت  مامان
 را قبلش ساعت یک ناراحت 

 ینوه از عصبانیت برای جات   مهربانش قلب .بردیم یاد از

 .ندارد را اشداشتت   دوست

 .نشیندیم چشمانش به اشک و اندازدیم کمرش دور دست

؟ -  باز تا ترکید دلم .خدا ای باالخره؟ اومدی سلت 

؟ تو بودی کجا .عزیزکم ببینمت  سلت 

 غرق را صورتش و کندیم جدا خودش از را او نازسلت  

 .بوسه

  ت  مامان بگردم دورت من که آخ -
 .برم قربونت .قشنگم ت 

؟ خودت   واقعا .ننه نکنه خدا -  بینم؟یم خواب دارم یا سلت 

 .بگردم دورت نیست   خواب -

 .شکرت خدایا .شکرت الیه -

 به را نگاهش و کشاندیم خانه داخل را او زنان لبخند 

 :پرسدیم اما دارد خپ   که این با .دوزدیم مانیل

  کیه؟ خانوم فرشته این -
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 خانه داخل به را او و آورددریم را مانیل هایکفش نازسلت  

 که نیست مهراج هایکفش به هیچ حواسش و کشاندیم

 .اندافتاده غریب و تنها ایگوشه

 .سالم بگو .منه بزرگ مامان ینا ببی    .مانیل تو بیا -

 :گویدیم مودبانه و زندیم لبخند مانیل

  .سالم -

ه ت  ت  مامان    صورت به خپ 
 کودیک   و شودیم مانیل نازنی  

 .گفتیم راست مهراج .شودیم تدایع برایش نازسلت  

ک  .دارد نازسلت   به عجیت   شباهت دخپ 

مه -  .ت  ت  مامان دخپ 

ت؟ -  !دخپ 

 .نداشت   خپ   که نگو -

 .کشدیم آغوش در را مانیل و رودیم جلو ت  ت  مامان

 گفت   .نازه چقدر ببی    .عزیزکم ماهت روی به سالم -

 ننه؟ چیه اسمش

 .مانیل -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

دیم را مانیل دست ت  ت  مامان  .نشاندیم مبل روی را او و گپ 

 .هست مانده اتاق توی که مهراچ   و اتاق به حواسش

ایط نای چطور است مستاصل د پیش را رس   مطمی    .بپ 

 .کشدیم عذاب دارد اتاق توی مهراج است

ه نازسلت    .زندیم حرف مانیل با که ت  ت  مامان به است خپ 

 صورتش و شده بیشپ   دستانش لرزش .شده پپ   چقدر

تر و چروکیده  سال سه این سوزدیم دلش چقدر که آخ .پپ 

  .داد دست از بودن او کنار از را

 :گویدیم نازسلت   به رو ت  ت  مامان

 این بودی کجا .ننه بینمت یم دارم نمیشه باورم هنوز -

 یعت   بدی؟ خودت از خپ   یه نکردی هان؟ سال؟ سه

 .ناراحتم خییل دستت از ننه؟ بودم غریبه برات اینقدر

 

 191_قسمت#

 

 :کشدیم اه نازسلت  
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 باید شب تا صبح یه که اونقدر .مامانم درازه ش قصه -

 قربونت باش   ناراحت ازم داری حق ویل .بگم برات بشینم

 نیست هفته دو کن باور .بودم دور خییل جای یه .برم

 .تهران برگشتم

 هجاهای تک به تک و نشسته زمی    روی در کنارمهراج

ه ذهنش در را نازسلت   صدای  کندیم فکر .کندیم ذخپ 

 بوده؟ کجا پس بوده، دور و نبوده تهران اگر

 اینقدر که تو من؟ دیدن اومدی تازه برگشت   سهفته دو -

 ننه؟ نبودی معرفتت  

 چشات؟ اون فدای دیدنت نیومدم دوت  یم کجا از -

 .ننه نیومدی .سلت   نیومدی -

 طرف اون درخت پشت میومدم روز هر .خدا به اومدم -

، آقای ی خونه جلوی کوچه خونه یپنجره به سهرات   آشپ  

ون رفت   که دیدمت هم اریچندب .کردمیم نگاه  دو ییک .بپ 

  .خانوم شمش خونه رفت   دیدم .صادق عمو با بار

 بغلت بیام خواستیم دلم شنیدمیم که رو عصات صدای

 .کنم
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 کردی؟یم نگام دور از چ   یعت   نیومدی؟ چرا پس -

 .اندازدیم زیر به رس نازسلت  

  .بگم کجا از اصال .ت  ت  مامان بگم چ   -

 او که فهمدیم ت  ت  مامان کند،یم نگاه مانیل به که نازسلت  

 .بزند حرف مانیل جلوی خواهدنیم

 

 :گویدیم نازسلت   .آیدیم در صدا به دوباره خانه زنگ

 .اومد دیبا کنم فکر -

 هایکفش دیدن به و شودیم خانه وارد گویان سالم دیبا

 :گویدیم نازسلت   .کندیم اخم مهراج

 !دیبا اومدی دیر چه -

 .بود شلوغ خییل فروش   میوه .آره -

 .کندیم سالم ت  ت  مامان به رو

 .دهدیم گریم به را جوابش ت  ت  مامان

م کشیدی زحمت که باز -  !دخپ 
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خانه به کهحایل در را میوه هایکیسه دیبا  یم بردیم آشپ  

 :گوید

  .رحمت   شما .عزیز زحمت   چه -

 توی مهراج ندارد شک .اندازدیم بسته اتاق در به نگایه

  .است اتاق

 .کندیم صدا را نازسلت   بلند و شودیم میوه شسی    مشغول

خانه به نازسلت   خانه خوت    .آیدیم آشپ    قدییم هایآشپ  

 .زد حرف راحت شودیم که است این

 دیبا؟ جانم -

 :زندیم لب آهسته دیبا

 .اینجاس مهراج کنم فکر ببی    -

؟ -  اس؟کج کو؟ !چ 

 غپ   .شناسمیم رو کفشاش من .بود در جلوی کفشاش -

  .پوشهنیم ورت   کفش خونه این تو کش مهراج از

 کنم؟ کار چ   حاال من؟ ندیدم چرا !وای -
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ه چه ببینم بخوریم بیارم میوه کم یه بذار -  اصال .خپ 

 کنه؟یم کار چ   خونه تو روز وقت این مهراج

 .نبود .نیست یعت   هنباش در جلوی ماشینش گفت   تو -

 دانشجو مهرسا گفتم بهت .برده مهرسا البد .دونمیم چه -

 شده؟

  .داشت تعجب شدنیم قبول اگه خون خر اون -

 تو دست از داره اتاق تو مهراج خدا بنده کنم فکر -

 .خورهیم حرص

 باهاش خوامیم .بپ   بردار رو مانیل .شده قایم که فعال -

 .بزنم حرف

؟ راست -
 

؟ خواییم بهش چ   مییک
 

 بیک

 ت  ت  مامان رو مانیل یقضیه باشه یادت فقط .دونمنیم -

 باشه؟ .دارم شوهر کنه فکر اونم بذار .نفهمه هم

 .دارم هواتو برو .باشه -

 و دلهره از پر دیل و آویزان ایلوچه و لب با نازسلت  

خانه از تشویش ون آشپ    .رودیم بپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

یک مهراج برای .گذردیم نهاآ برای طوالت   و کشدار دقایق

 .ترسخت جور

  بی    برزخ   در و کرده حبس را خودش اتاق توی
 

 و دلتنیک

  و خشم و حرست
 
 برود اینکه .زندیم پا و دست رسخوردیک

ون آن   رفع و بکشد آغوش در را نازسلت   و بپ 
 

 کند دلتنیک

 .دارد حدی هم وفات  ت   که بزند فریاد رسش برود اینکه یا

 با که چه؟ که ایآورده ایبرداشته را تدخپ   بگوید

ت و خوشبخت   شوهرت  است؟ عشقت یثمره دخپ 

ک هایخنده صدای ون از دخپ   .آیدیم بپ 

 .کندیم فکر و رودیم  راه تند تند را اتاق عرض و طول

 :کندیم زمزمه خودش با

 عمدا دیدمش، که میگم ت  ت  مامان به من که دونهیم -

شم .بده رصح منو اومده پاشده  منو جون آورده دخپ 

 .دیگه ییک نه باشه، من واسه باید االن بچه اون .باال بیاره

 روزه سه بگو خرو منه .رحیمت   خییل .سلت   که واقعا
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 بر خاک مهراج .کنمیم خودخوری دارم اینجا نشستم

 ".خری زیاد خییل نه، هم کم .خری خییل .رست

دیم را تصمیمش  .گپ 

 به را آن تند تند .زندیم چنگ لباش وبچ روی از را کتش

 را اتاق در و داردبریم کمدش از تمپ    جورات   .کشدیم تن

 حضورش با ت  ت  مامان و دیبا یخنده صدای .کندیم باز

 .چرخدیم سمتش هانگاه یهمه و شودیم قطع هال وسط

اخم و بلند هات  قدم با .کندنیم نگاه را سمت آن او اما

، روی رهگ پر هات    باز را آن و رودیم در طرف به پیشات 

 دارد که ت  ت  مامان جواب و گذاردیم راهرو در پا کرده

 .دهدنیم خواند،یم رابلند  نامش

ی؟ داری کجا مهراج !مهراج -  مپ 

 با شوکه نازسلت   شود،یم بسته محکم که ساختمان در

 .کندیم نگاه دیبا به دارد، بارات   هوای که نگایه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 

یم و کشدیم آه نازسلت   و دهدیم تکان رس تاسف با دیبا

 :گوید

ی هیچ مهراج یگانهبچه اخالقای هنوزم که بینمیم -  تغیپ 

 !ت  ت  مامان نکرده

یم هوا در را دستش و دهدیم گردنش به قری ت  ت  مامان

 :چرخاند

 کاری هچ این آخه .ننه کردمیم قهر بودم اون جای منم -

 خدا که شکسته اونقدر دلش کردی؟ بچه این با تو بود

  .بدونه

 دل شکستنه، دل به اگه .ت  ت  مامان دوت  نیم هیچ   شما -

  .شده خاکشپ   و خورد من

، در یهو برداشت   -  و شوهر یه با سال سه از بعد رفت 

، بچه  نکنه؟ قهر نگه؟ هیچ   مهراج داری توقع برگشت 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 مهراج؟ کردم؟ شوهر من گفته یک -

 .صورتش تو خورده که مشتم یه .مهراج بعله، -

  .گفته بیخود مهراج -

 :گویدیم دیبا به رو ت  ت  مامان

 از شماها دست از دیگه مغزم خدا به میگه؟ چ   این ننه -

 .ساعت دو ییک این تو افتاد کار

 :گویدیم دیبا

 .بگه خودش بذار .واال بگم چ   -

دیم را ت  ت  مامان دست نازسلت    .دستانش توی گپ 

 منو .خدا به زده توهم مهراج .نکردم شوهر من مامانم؟ -

 .کردم شوهر من کرده فکر دیده دوستم داداش   با

  آوردی؟ کجا از رو بچه این پس نکردی شوهر اگر !وا -

مه -  قول فقط .رو چ   همه بگم بهت بذار اصال ...دخپ 

 .نفهمه هیچکس بده

  نفهمن؟ رو چ   -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

وع نازسلت    اتفاقات   آن یهمه از .زدن حرف به کندیم رس 

 ت  ت  مامان برای اول همان از برسد، اینجا به شد باعث که

 گوش هایشحرف به ساکت ت  ت  مامان و گفت و گفت

 .داد

 .بزنند حرف راحت دو آن تا بود برده اتاق به را مانیل دیبا

 خودش هب کیم هم تا بود گرفته مرخیص را وقت   چند

احت  وقت بیشپ   نازسلت   و مانیل با هم بدهد، اسپ 

 .بگذراند

 .کندیم گریه پایش به پا ت  ت  مامان و ریزدیم اشک نازسلت  

؟ت  مامان بیت  یم -  نخواستم من .برم شدم مجبور من ت 

نیم دیگه چون رفتم .رفتم .نشد ویل .بشکنم رو کش دل

  .ترکیدیم داشت دلم خدا به .بدم ادامه اونجوری تونستم

 .گذاردیم هایششانه روی را نازسلت   رس ت  ت  مامان

م من الیه -  تو کشیدی چ   آخ .عزیزدلم دلت واسه بمپ 

 !مادر
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 باغ که ت  ت  مامان گرم آغوش در خفه صدات   با نازسلت  

 دیم و ریزدیم اشک است، بخش آرام و خوشبو بهشت  

 .داردریمب اششانه روی از رس سبکبال بعد

 یک هر بود؟ چ   وسط اون من تقصپ   .بگو تو مامانم؟ -

 .نبود شبچه فکر هم مهراج حت   .زد خودشو ساز

 .بود مادراتون پدر تقصپ   .دونمیم .نبود تو تقصپ   -

 من تقصپ   .صادق و زری و یارس تقصپ   گیسو، تقصپ  

ی درست نتونستم که بود  که بود من تقصپ   .کنم بزرگپ 

 .نکی    کش   گرو اینجوری که هامبچه هند تو نزدم

 اینجا به کار ذاشتمنیم و وایمیستادم همه جلوی باید

؟ ویل .بکشه  سلت 

 جونم؟ -

ه؟ گفته؟ دروغ یک یعت   !ننه سالمه که تبچه -  دکپ 

 سال سه ببینم کنمیم جو و پرس دارم .مامانم دونمنیم -

 .آورد رسمون رو بال اون و کرد دشمت   مهراج و من با یک
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  مردم این شهر حسودند 
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 با کرد بود کاری چه این آخه .بخوره گرم زمی    به الیه -

 قیامت میشه روز اون وای بفهمه، مهراج اگه وای شماها؟

ی    .خوبه مبچه نکنه سکته .ریزهیم هم به تهرانو کل .کپ 

  .یواش یواش بگم بهش باید -

، تو وقت   از خدا به -   کدوممون هیچ دیگه رفت 
 
 زندیک

 عجله با کردی فرار تو فهمید تا مهراج .ننه نکردیم

 مبچه کت   دقت اگر .کرد تصادف که تهران بیاد خواست

 .لنگهیم نموره یه پاش یه

  .گذاردیم دهانش روی دست نازسلت  

 !نه !وای -

 .کشید سخت   چقدر تو از بعد مهراج دونمیم من فقط -

 زری حاال .گرفی    طالق هم پر   به زدن یارس با هم مامانت

 اگر .جهنم شده زندگیش بابات و افتاده تخت رو اونجا

 !ننه داغونه چقدر یارس بدوت  

 تو .خواستم نیم دخپ   گفت روم تو .نخواست منو بابام -

 .برام نکرد پدری نشدی؟ پرس چرا

 آخه؟ حرف این چ   یعت   .هاآدمیه عجب ا   ا   ا   -
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  مردم این شهر حسودند 
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 حرف مهراج با خواستمیم امروز .شکست دلمو بد خییل -

؟ت  ماما کنم کار چ   االن .رفت گذاشت خودش زنمب  ت 

 از قبل بگو رو چ   همه بهش .کن پیداش برو پاشو -

 کش نباید فعال تو برگشی    از .کنه خپ   رو بقیه اینکه

دار   .بشه خپ 

 .دارم شک همه به من -

 نیا چیه به چ   نفهمیدیم وقت   تا پس .ننه داری حق -

  .اینورا

 خب؟ .اونجا بیا تو پس -

 برید برنگشی    مهرسا و گیسو تا پاشو حاالم  .ننه باشه -

  .ننه

 کردن آماده مشغول دیبا .کندیم صدا را دیبا نازسلت  

 .رودیم بود جاآن مهراج که اتاف   به او و شودیم مانیل

  عطر
 

 دیدن با .مانده جا اتاق جای   درجای اشهمیشیک

 برایش اتاق این .دافتیم شانيواشیک هایعاشقانه یاد   اتاق

 بوسیدیم را مهراج ترس بدون راحت .داشت بهشت حکم

 .زدیم فریاد گویان نجوا را داشتنش دوست گوشش در و
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  مردم این شهر حسودند 
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 .زمی    روی نه بود آسمان در گوت   اتاق این توی مهراج با

 .بود مهراج با عاشق   خوبش روزهای تنها

 آویز رخت به مهراج لباس دست چند .رودیم کمد سمت

 ِ  صورت   شال و کشدیم دست هالباس به .است زانآوی

 نگه را شال آن هم هنوز مهراج .بیندیم میان آن را خودش

 اشتوجه سپ    رسرسیدی قفسه روی ها،لباس زیر داشته؟

 .رودیم دفپ   سمت ارادهت   دستش .کندیم جلب را
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 را اجمهر  خط دست .کندیم باز را آن و داردبریم را دفپ  

 .شناسدیم زود

ی .است پیش سال سه برای رسید رس  میان از چپ  

ون صفحات  .افتدیم زمی    روی بپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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 گرفته او از مهراج که است خودش عکس .شودیم خم

  .زیباست غایت به لبخندش .صورت   شال همی    با .بود

 توی را دفپ   و گذاردیم دفپ   الی را عکس دیبا صدای با

 کنجکاو شدت به اما داندنیم را تشعل .دهدیم رُس  کیفش

 بار چندین را خودش نام .نوشته چه مهراج ببیند است

 .بود دیده جمالت الی

 .شودیم خارج اتاق از و کندیم مرتب را چادرش 

 

 

* 

 

یم نگاه عقب به آینه از .زندیم ترمز روی قرمز چراغ پشت

 .کند

  .بیمارستان برم خونه برسونم رو شما .دیباجون -

 :دهدیم تکان رس دیبا

 نباشم؟ منتظرت ناهار پس .عزیزم باشه -
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  مردم این شهر حسودند 
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 میام بعد شد تموم مالقات وقت تا مونمیم .دیگه نه-

  .خونه

 به زری مامان بدن خپ   فردا و امروز همی    امیدوارم -

 .اومده هوش

 !آمی    الیه .دخپ   بشنوه دهنت از خدا -

ین یخونه شب نره یادت -   .دعوتیم شپ 

  .هست سمحوا نه -

 :گویدیم مانیل

  .مایم پارک بریم -

یم شوندیم رد کنارش از دارند که پاریک به نگایه نازسلت  

 .کند

 .میاد باد .ابریه هوا ببی    .رسده هوا .جان مانیل نمیشه -

 .برمتیم بود خوب هوا اگه فردا

 .شودیم آویزان اشلوچه و لب مانیل

  .مایم ندارم دوستت -

  .بوسدیم ار  صورتش دیبا
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی کیک داری دوست -   جونم؟ مانیل بپ  

 .کندیم ذوق مانیل

ییل - ندات   ا 
َ
  .ز

 :خنددیم نازسلت  

خونه .دیبا دراومد کارت سالمت   به خب -  رنگ به تآشپ  

 .آمد درخواهد سفید

 :خنددیم دیبا

 .زندات   بگرده دورش .رسش فدای -

 

 

 .راندیم مارستانبی سمت به رساند،یم را مانیل و دیبا وقت  

 لحظه آخرین در بیمارستان، به مانده چهارراه یک درست

 کندیم توقف پیاده عابر خطوط پشت .شودیم قرمز چراغ

 .شمار ثانیه به زندیم زل و

یم گرد رو به رو یصحنه دیدن با چشمانش لحظه یک در

یم عبور پیاده عابر خط از دارد که بیندیم را مهراج .شود
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 هایمعتاد شبیه .رودنیم راه درست و صاف اام .کند

 .رودیم راه کوله و کج و است خمار

یم روت  پیاده وارد و رسدیم خیابان سمت آن به مهراج

 .رودیم دیگری خیابان به که شود

 سمت را فرمان نگرات   با نازسلت   و شودیم سپ    چراغ

 .چرخاندیم خیابان همان

 هر که بیندیم را او .گرددیم مهراج دنبال تند تند چشم با

مغازه ی کننده جدا دیوارهای به دست و ایستدیم گایه از

دیم ها   .شودیم خم و گپ 

ه؟ داره کجا !داد ای -  تبش نکنه کنه؟یم اینجوری چرا مپ 

 درست دنده یه و لجباز مرد این .خدایا وای باال؟ رفته

 .نیست شدت  

 و رو روبه به چشمش یک نگرات   با و کرده کم را رسعتش

 هایآدم چون رسما دیگر .است مهراج به چشمش یک

 .خوردیم تلو تلو دارد پاتیل و مست

 را او تواندنیم دیگر نازسلت   و کندیم سقوط ناگهان بعد

 .کند پارک را ماشی    نیست هم پاریک جای .ببیند
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 ماشی    از و کندیم پارک دیگری اتومبیل کنار را اتومبیل

 .دودیم رو پیاده سمت به شده پیاده

 .اندشده جمع مهراج دور که بیندیم را نفری چند

 .شده بیهوش مهراج .رساندیم مهراج رس باالی را خودش

 .خواندیم بلند را نامش و کوبدیم صورتش به بار چند

 .منم مهراج .کن وا چشاتو مهراج؟ مهراج؟ -

 :گویدیم مردی

 شناسینش؟ یم خانوم -

 .کندیم بلند رس نازسلت  

 ماشینم؟ تو بذارینش کنید کمک میشه .پرسعمومه بله -

مش باید  .باالست تبش .بیمارستان بپ 

یم کمک اطراف آن دارهایمغازه از ییک کمک با فورا مرد

 نازسلت   .گذارندیم نازسلت   ماشی    توی را مهراج و کنند

 .نشیندیم فرمان پشت عجله با و کندیم تشکر
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  مردم این شهر حسودند 
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  .ببندد را مهراج کمربند کندیم سیع و شودیم خم
 
 در زندیک

الیا  این در حت   قانون از متابعت به کردن عادت و اسپ 

 .نکرده دور ایمن، و مثبت رفتار این از را او نپ    لحظات

ی  مییل چند در درست صورتش
 .است مهراج صورت مپ 

 .شودیم دیوانه قلبش خوردیم صورتش به که نفسش

 نگاه مهراج دار تب صورت به و خواباندیم کیم را صندیل

 .کندیم

 .راندیم بیمارستان سمت به و گذاردیم پدال رو پا فورا

 .شودنیم بیدار مهراج زندیم صدایش راه طول در چه هر

 مهراج اورژانس، بخش پرستارهای کمک با و رسعت به

ی معاینه از بعد دکپ   و است پایی    فشارش .شودیم بسپ 

 :گویدیم پرستار به او ی

 قند شدید   افت .بزن بهش دیگه ییک تموم که رسمش -

 .داره خون

 :گویدیم نازسلت   به رو

 داره؟ تب اینقدر چرا -
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  مردم این شهر حسودند 
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 :گویدیم نازسلت  

  .نخورده رسما .دکپ   آقای شده عصت   -

 اتاق از و دهدیم را الزم دستورات  پرستار به رو دکپ  

ون  کنار و کندیم پیدا صندیل یک نازلت  س .رودیم بپ 

ه خوابش غرق صورت به و نشیندیم مهراج تخت یم خپ 

 .شود

 اینهمه که آمده نازنینش و جذاب صورت   به بالت   چه

ی موهای به چشمش شده؟ الغر و تکیده شقیقه خاکسپ 

 .کشدیم آه و افتدیم اش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  که درونش ی خفته صدای
 
 عرض کندنیم فرصت هاتازیک

 با و تنهاست وقت   فقط اصوال .شودیم بلند کند دامان

  ذهنش صدای زند،یم حرف خودش
 

 .کندیم پرچانیک

 ".خورد حرص تو یغصه از بس از شد پپ   طفلک "

ون سینه از را سنگینش نفس نازسلت    جواب و دهدیم بپ 

 .کندیم زمزمه  را ذهنش صدای

 "آره؟ گذشته؟ خوش خییل من به حاال "

 .دهدنیم جواب که گرفته مات   الل نشذه صدای

 تعویض را رسم دارد که پرستاری و رسم شدن تمام از بعد

 .کندیم باز کیم را چشمانش مهراج کند،یم

 چادری زت   نیمرخ .کجاست که است گیج و منگ اولش

ی تلفنش با دارد که بیندیم را  شک با .کندیم تایپ چپ  

یم باز چشم دوباره و بنددیم چشم است نازسلت   اینکه

 :گویدیم خودش با .کند

 ".بینمیم سلت   رو همه .کارش ت    رفت شدم خل پاک "

 :گویدیم پرستار
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  خوبه؟ حالتون آقا؟ شدین بیدار -

یم نزدیک تخت به و چرخاندیم رس او سمت فورا نازسلت  

 .شود

 :نالدیم مهراج

یم رفک اشتبایه .پرستار خانوم خرابه اوضام کنم فکر -

عموم کنم  شدم؟ دیوونه نکنه .وایساده رسم باالی دخپ 

 .کنندیم نگاه یکدیگر به نازسلت   و پرستار

 .چسباندیم اشپیشات   به را سنج تب پرستار

 .میگه هذیون داره .باالس  تبش -

 :گویدیم نازسلت  

  .سدیگه ییک .نیستم من کنهیم فکر ویل بینهیم منو -

   .شنودیم خوب را نازسلت   صدای مهراج

ه او به که پرستار دیدن با تازه   جواب، منتظر و است خپ 

 توی فهمدیم زند،یم اشبیت   زیر که الکیل بوی و

 .است بیمارستان

 :گویدیم نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  خوبه؟ حالت .سلت   منم !مهراج -

 .شودیم خپ    نیم مهراج

 !سلت   -

 :کندیم دعوایش پرستار

 سوزن .کردیم پیدا رو رگت زور به .آقا کت  یم کار چ   -

   .ببینم بخواب .دراومد

 .گذاردیم مهراج یشانه روی دست نازسلت  

 .نیست خوب حالت .مهراج بخواب -

 .دارد واقعیت نازسلت   حضور کندیم حس تازه تازه مهراج

ه او صورت به حرف ت   همینطور  که پرستار .شودیم خپ 

 :گویدیم رودیم

؟ چرا تو جام؟این چ   واسه -  اینجات 

 میومدم داشتم من .رفت   هوش از خیاباون وسط -

  .دیدمت که مامانم پیش بیمارستان

 .بنددیم چشم و گذاردیم اشپیشات   روی را آرنجش مهراج

  .میشه نگرانت شوهرت .بری توت  یم دیگه خب -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 نازسلت   که گویدیم حرص با چنان را "شوهرت" یکلمه

 .دگپ  یم اشخنده

  .بیاد خب -

 .برو -

م -  من؟ به داری کار چ   .بخواب بگپ   تو .نمپ 

  .داردبریم را دستش مهراج

 اون به خواییم .دیگه برو بفرما .دادی نجاتم که ممنون -

  غول نره
 

، پیش اینجا االن بیک  و داد بیاد پاشه باز مت 

 کنه؟ هوار

  چیه؟ غول نره .کن صحبت درست -

ت .شمشاد شاخ گفتمیم دبای .ببخشید آخ آخ -  .واال حرص 

 .اعظم پادشاه

 به و گرفته اش خنده مهراج خوردن حرص از نازسلت  

ل را خودش سخت     .کندیم کنپ 

، کنهیم هوار هوار همیشه که اوت   ضمن در .دقیقا -  توت 

 .مهبد نه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 !مهبده اسمش پس !ا   -

 دعوا شهمه .مهراج نشدی عوض اصال .مهبد آقا .بله -

 .خوادیم دلت کردن

یم مشت خوب شوهرت ضمن در .هست که همیت   -

 .نداره فرق من با خییل پس .زنه

م نه -  مجبورش تو .نیست دعوا اهل اصال مهبد .خپ 

 .کردی

 :آوردیم باال کیم را رسش مهراج

ی -  !اه .کنهیم مهبد مهبد یه نه؟ یا مپ 

م باشه -  پیدات تا بمون جا همی    .خواست   خودت .مپ 

 .اینجات   تو که نمیگم هیچکس به من .کی   

ون اتاق از که زندیم دور را تخت یم فورا مهراج .برود بپ 

 :گوید

 .کن صپ   !نه -

 .چرخدیم سمتش و گزدیم را لبش نازسلت  

 :گویدیم مهراج .کندیم نگاهش سوایل
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ هیچکس به چ   یعت   -
 

  نمییک

 .ایستدیم تختش کنار دوباره نازسلت  

 نداری حق هم تو .برگشتم من نداره خپ   یچکسه چون -

  کش به
 

  .بیک

 .کندیم نگاهش مهراج

 داری؟ هم بچه کردی شوهر بفهمن همه ترشیم چیه؟ -

 .کندیم خم رس نازسلت  

 !حاال -

  .کندیم اخم مهراج
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 که را مهبد نام .لرزدیم پالتویش جیب توی نازسلت   تلفن

یم را سپ    آیکون و زندیم بدجنش رس از یلبخند بیند،یم

 .کشد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 لعیا .میگم بهش باشه ...آره ...عزیز نه ...مهبد؟ جونم -

 .فعال پس .قربونت .بیاها زود ... فقط نره یادت رو

ی لب زیر دارد که است مهراج به حواسش چشیم زیر  چپ  

 کتاب   یک مثل را پرسعمویش .خوردیم حرص و گویدیم

 دارد حسادت از .است حفظ از شده، خوانده چندبار

 .آیدبرنیم دستش از هم کاری و کندیم خودخوری

م دارم من .دیگه خب -  .مپ 

 :گویدیم فورا مهراج

ه یعت   ...نرو !نه -  کو؟ گوشیم ...چپ  

 .داردبریم تخت روی پایش پایی    از را مهراج کت نازسلت  

دیم سمتش و آورددریم را تلفنش  .گپ 

د، را آن خواهدیم اجمهر  تا اما یم کنار را تلفن نازسلت   بگپ 

 .کشد

 .بیاد بگو دوستت به .بدی خپ   تخانواده به نداری حق -

  .دوستت فقط

 میشه؟ بد حالت ببیت   مامانمو مثال بشه؟ چ   که -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 کش خوامنیم .گفتم بهت ویل .صد در صد که اون -

  .ببینم یهوت   اونجوری رو تو نبود قرار .برگشتم من بفهمه

 .دهدیم دستش را تلفن نازسلت   و کشدیم هوف   مهراج

 :زندیم زنگ شجاع به مهراج

 رسمم دیگه ساعت نیم یه ...آره ...بیمارستانم من داداش -

 ...بیمارستان   .آره ...بیا .تمومه

 

 

دیم او از را تلفن نازسلت    .گذاردیم کتش جیب در و گپ 

ه مهراج صورت به و نشیندیم صندیل روی دوباره یم خپ 

  .شود

 :گویدیم مهراج

 باز؟ نشست   چ   واسه .دیگه برو خب -

 اینجارو؟ خریدی مگه چه؟ تو به .برم ندارم دوست-

 اعتماد از پر و جدید ناز  سلت   این از است متعجب مهراج

 شده ترقشنگ برابر چندین قشنگش، صورت .نفس به
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 پرنفوذ و شفاف شنگاه .رسدیم نظر به پخته که حایل در

 هاسال آن عکس بر رسش و ایستدیم صاف .است

م و خجالت از .باالست  و شدن سفید و رسخ و رس 

ها اینجور ی هم چپ    .نیست خپ 

د او از نگاه اینکه بدون نازسلت   ه بگپ   و است اشخپ 

  .شودیم معذب دارد مهراج

 :گویدیم و دوزدیم سقف به را نگاهش

؟ رفت   چرا -  سلت 

 چرخاندیم را رسش مهراج .دهد نیم را جوابش نازت  سل

 .او سمت

؟ چرا .بده جوابمو - ؟ کجا رفت   شدی نامرد یهو چرا رفت 

؟  سلت 

 :زندیم پوزخند نازسلت  

  .رسیمیم هم اونجا به .نکن عجله -

؟یم اینجوری چرا -   کت 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 روی را رسش و گذاردیم تخت روی را هایشآرنج نازسلت  

 به نفس او به نزدیک نزدیک   .کندیم خم هراجم صورت

 :زندیم لب نفسش

 هوم؟ پرتوی؟ مهراج جناب کنمیم چجوری -

 :بنددیم پلک مهراج

 .سلت   شدی ترسناک -

 .شودیم بلند جا از و زندیم لبخند نازسلت  

م -   .ببینم مامانو مپ 

 

ون اتاق از دیگری حرف بدون  توی را مهراج و رودیم بپ 

 .گذاردیم خماری

 .رسدیم رس شجاع بعد ساعتنیم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 نگران نگایه با بیمارستان تخت روی مهراج دیدن با شجاع

 .شودیم نزدیک تختش به

؟ شده؟ چت مهراج؟ -  خوت 

 .دهدیم تکان را آزادش دست مهراج

ی نکن شلوغش -  .بود پایی    فشارم کم یه .نیست چپ  

 به کشید کارت دیآور  فشار خودت به بس از -

 آوردت؟ یک .بیمارستان

عموم -  .دخپ 

؟ - عموت؟ !چ    واقعا؟ !دخپ 

 .کردم غش خیابون وسط که دید منو اتفاف   .واقعا آره -

دیم هم به را هایشلب شجاع  .فرس 

؟ تمومش خواینیم واقعا تو مهراج !عجب -   کت 

 رو؟ چ   -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .خوردنو حرص -

 داد دق منو کیل سلت   تو پای پیش همی    ذارن؟یم  مگه -

 .رفت

؟ یعت   -  چ 

 برم خوامیم .نداره نگه منو بگو دکپ   به برو .کن ولش -

 .خونه

ه؟ چه خونه بری زود مثال حاال خب -  قراره خواستگار خپ 

  بیاد؟ برات

یم اشپیشات   روی دست شجاع و کندیم نچ   مهراج

 .گذارد

 .که داری تب -

 .دارم تب روزه سه -

 .رفت کرد ول رو تو داشت حق عموتدخپ   خداییش -

 .خیل و خراب کله که بس

 دلداری؟ یا بدی حرص منو اومدی -

  .هیچکدوم -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 "!.شد عرض سالم "

 با شجاع .کنندیم نگاه اتاق در به دو هر مهراج و شجاع

 :گویدیم فورا نازسلت   دیدن

  .پرتوی خانوم سالم -

 .آیدیم جلوتر نازسلت  

 و درست نشد روز اون ببخشید شجاع؟ آقا خوبی    -

ش باهاتون حسات    خوبن؟ خانواده .کنم احوالپ 

؟ شما ممنون -  خوبی  

  .ممنون .خداروشکر بله -

یم زده خواب به را خودش که مهراج به نگایه نیم نازسلت  

 :زندیم پوزخندی .اندازد

ون؟ میاین لحظه چند یه -  .دارم کارتون بپ 

ون اتاق از نازسلت   دنبال به و گویدیم ایباشه شجاع  بپ 

 .رودیم

دیم شجاع سمت را داروها یکیسه نازسلت    .گپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .پایی    بیاد تبش بخوره بدین بهش .مهراجه داروهای این -

  .نوشی    هم بخش آرام دکپ  

 .کندیم پایی    و باال را کیسه شجاع

 تب که دونیدیم خوب خودتون ویل .نکنه درد دستتون -

ا این با مهراج  .خانوم سلت   پایی    نمیاد چپ  

ی لجبازی و لج با .بخوره مجبوره -  میشه؟ درست چپ  

 نیم اذیت اینجوری بودی مهراج جای خودت شما -

 شدی؟

 چجوری؟ -

رسخورده .گیجه واقعا االن مهراج .خانوم سلت   ببینید -

 و شوهر با اونم .برگشت   خپ  ت   و رفت   خپ  ت   شما .س

 من یاندازه هیچکس شاید .ردک کپ اصال طفلک .بچه

 .گذشت مهراج به چ   اول سال   یک اون ندونه

 :پردیم حرفش میان به نازسلت  

 گذشت؟ چ   من به دونیدیم شما مگه -

 .رفتی    چرا بدونه داره حق مهراج ویل .دونمنیم نه، -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 گذاشت کرد قهر آقا ویل بگم بهش خواستمیم امروز -

 دونمنیم حاال .رفتم چرا من بدونه خودش باید البته .رفت

  .راه اون به زنهیم خودشو چرا

 و زیر شما خاطر واسه تهرونو کل که دونستیم اگه د   -

 کرد؟نیم رو

 خوب فردا تا بگی    بهش لطفا .میشه معلوم فردا حاال -

 اگر بگم بهش خوامیم که حرفات   .دنبالش میام صبح .بشه

  .کنهیم بدتر رو حالش بشنوه، وضعیت این تو

 .نمیشم متوجه -

 چ   همه فهمهیم فردا خودش .بشی    متوجه نیست نیاز -

  .اجازه با فعال .رو

 شخصیت از مبهوت و خدانگهدار گویدیم لب زیر شجاع

 .گرددبریم اتاق به نفسش، به اعتماد و نازسلت   یتازه

 :پرسدیم فورا مهراج

 گفت؟ چ   -

عموت شده عوض خییل -   .شده دیگه آدم یه اصال .دخپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 گفت؟ چ   میگم بهت -

 .بزنه حرف باهات خوادیم دنبالت میاد صبح فردا گفت -

یط به البته  .پایی    باشه اومده تبت که رس 

 .گرفته خودش .داروهات اینم بیا

 .اندازدیم داروها یکیسه به نگایه مهراج

 .آشغال سطل تو بنداز .خورمنیم -

 کار فردا بخور ته؟خود دستت مگه .کت  یم غلط تو -

  .داره باهات مهیم

 باال شانه شجاع و کندیم شجاع به استفهایم نگایه مهراج

 .اندازدیم

 

 

 

* 

؟ اینجا امشبو نمیشه حاال -   بخوابی  

 :گویدیم کندیم تنش را مانیل کاپشن کهحایل در نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .دوره بیمارستان به اینجا از .دارم کار جات   برم باید صبح -

 .میشه دیرم دیبا بدم رو مانیل تا

 زند،یم چرت دارد تقریبا و است خسته که را مانیل عرفان

 .کشدیم آغوش در

ین میایم دوباره -  .زیاده وقت .خانوم شپ 

 :گویدیم مهبد

ین گذشت خوش خییل -  .خانوم شپ 

ین  :گویدیم مهبد به رو سینه به دست شپ 

  .مهبد دیگه بمونید شما الاقل -

 .کندیم اشاره لعیا به مهبد

 تموم داره هم ما مسافرت .شونخونه برسونمش باید -

 .سیدت   برگردیم باید میشه

ین صورت مانیسا  .بوسدیم را شپ 

وع دلتنگیم االن از -  .شد رس 

ین  :بوسدیم را مانیسا یگونه شپ 

 .گذشت زود چه .برم قربونت -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین از هم لعیا  :گویدیم و کندیم تشکر شپ 

 و سور برگردیم دیگه ماه چند قراره .هابچه نباشید نگران -

 .بندازیم راه رو عروش سات

 :گویدیم دیبا

 .توپ عروش   یه واسه زده لک دلم .دادیا قول جون لعیا -

 :گویدیم مهبد

یم جشن نداریم رو کش که اونجا .میایم حتما -   .بگپ 

 :کشدیم خمیازه مانیل

 .بریم .عفان دات   بریم -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 عرفان .گردندبریم خانه به و شده جدا هم از زود خییل

دریم را کاپشنش احتیاط با و گذاردیم تختش توی را مانیل

 .آورد

 .کشاندیم آیفون سمت را دیبا خانه زنگ صدای

 شب؟ وقت این کیه !وا -

ون و کندیم خاموش را اتاق المپ عرفان  با .رودیم بپ 

 :گویدیم کندیم نگاه آیفون به هشوک که دیبا دیدن

 دیبا؟ کیه -

 .عرفان باباته -

 نازسلت  

 

 دستشوت   از را رسش است زدن مسواک مشغول که

ون  :آوردیم بپ 

؟ -  !بابا؟ !چ 

 .اندازدیم آیفون یصفحه به نگایه عرفان

 اینجا؟ اومده االن شده چ  -
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  مردم این شهر حسودند 
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 :گویدیم دیبا

 کنم؟ باز -

ون هشست را هایشدندان نازسلت    :آیدیم بپ 

 .نکن وا .دیبا نه -

 چه دانندنیم سه آن و زندیم را خانه زنگ دوباره یارس

 .کنند

 :گویدیم دیبا .رودیم کنار صفحه جلوی از یارس

  .آخيش .رفت -

 را گوش   .شودیم بلند جیبش توی از عرفان تلفن صدای

ون  را تلفن صفحه، روی "پدرم "نام دیدن   با و کشدیم بپ 

دیم نازسلت   و دیبا تسم   .گپ 

 .باباس -

 :گویدیم دیبا

ی شاید .بده جواب -  دلم .اینجا اومده شده پا شده چپ  

 .افتاد شور

 .گذاردیم گو بلند روی و کشدیم را سپ    آیکون عرفان
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 .بابا سالم -

 پرسم؟ خوت   .عرفان سالم -

 اخیم سال سه از بعد پدرش صدای شنیدن با نازسلت  

  .اندازدیم اشپیشات   یرو  کمرنگ

 قلبش، اندام به افتدیم رعشه او صدای باشنیدن هم هنوز

 ...پاهایش دستانش،

 :گویدیم عرفان

؟ شما ممنون -  .شب وقت این باشه خپ   خوت 

 .ایخونه دونمیم .عرفان کن باز درو -

یم نگاه یکدیگر به شده گرد چشمات   با نازسلت   و دیبا

 .کنند

 :کندیم اشاره عرفان

 .دیده مارو-

 :آیدیم دوباره یارس صدای

 .رسده خییل هوا .کردم یخ .عرفان کن باز درو-
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  مردم این شهر حسودند 
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یم فشار را کن درباز یدکمه نازسلت   نگران نگاه زیر عرفان

 :زند یم لب تلفن توی و دهد

 .ببخشید .بفرمایید -

 :نالدیم نازسلت   کندیم قطع که را تلفن

 کنم؟ کار چ   من حاال عرفان؟ کردی باز چرا-

 رو تو حتما پس ایم؟خونه ما دونهیم گفت ندیدی مگه -

 .اینجا اومده شب وقت این که دیده .دیده هم

 بودم مونده کاش اینو؟ بگم یک به .ببینمش خوامنیم من -

ین خونه   .ها شپ 

 :گویدیم دیبا

 تو برو .باشه نزده دست   یه بابات معلوم کجا از اصال -

 .سلت   برو .بگرده اتاقو تو که نمیاد .ببند درم اتاق

 .بندد یم را در و رودیم اتاق به فورا نازسلت  

 به دیبا و عرفان و شودیم وارد بعد لحظات   یارس

 :گویدیم عرفان .روندیم استقبالش

  .تو بیا .بابا سالم -
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  مردم این شهر حسودند 
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 .گذارد یم خانه در پا و دهدیم را دو هر سالم جواب یارس

 :گویدیم دیبا

 خوردین؟ شام .بابا بشینید رماییدبف -

 .زندیم دید را اطراف و دور چشم با یارس

  .خوردم .گذشته ۱۱ از ساعت آره -

م پس -  .کنم دم چای مپ 

 .نشیندیم یارس کنار عرفان

ی -  اینجا؟ اومدی شب وقت این بابا شده چپ  

 بیام؟ خاض ساعت هامبچه دیدن واسه باید مگه .نه -

 منظورش "هام؟بچه" گویدیم یارس چرا دکنیم فکر عرفان

 دیبا؟ و او یا ستسلت   و او به

 اولی    آخه ویل .چشم رس قدمتون چیه؟ حرفا این نه -

 .کردم تعجب .باره

 بیمارستان؟ رفت   امروز -

ش .رفتم رس یه بله - ی هیچ فعال گفت دکپ   .نکرده تغیپ 

  .است چسبانده در به گوش و ایستاده در پشت نازسلت  
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 گذشته رسد،یم گوشش به پدرش دهان از که آوات   هر با

یم جان خورده شکست لشکری چون چشمانش پیش

د   پرتنش هایلحظه و زشت روزهای .گپ 
 
 آنقدر اشزندیک

 وقت کردنشان مرور برای سایل چند باید که زیادند

 .بگذارد

 مشغول و آیدیم نشیمن به پیشدست   و میوه ظرف با دیبا

 .شودیم پذیرات  

 و عرفان اما زندیم زل تلویزیون روشن یصفحه به یارس

 اتاق در به چشیم زیر یارس که هست حواسشان دیبا

 .کندیم نگاه مدام مهمان

 .شودیم کندن پوست مشغول و برداشته سیت   یارس

یم اتاق سمت و اندازدیم بشقاب توی را سیب گهاننا اما

 .پرندیم جا از دلواپس دیبا و عرفان .رود

یم لرزان صدات   با بلند چندان نه و ایستدیم در پشت یارس

 :گوید

 ناز؟سلت   -
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  مردم این شهر حسودند 
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 دست دیبا .شودیم دور در پشت از وحشت با نازسلت  

 و کشدیم را عرفان پولیور   آستی    و گذاردیم دهانش روی

 :کندیم پچ پچ

 .دونهیم !عرفان وای -

 .رودیم در سمت عرفان

 !بابا -

 .چسباندیم در به را اشپیشات   عرفان به هتوج ت   یارس

ون بیا .اونجات   که دونمیم .نازسلت   -  .ببینمت خوامیم .بپ 

یم نفس سنگی    و گذاشته دهانش روی دست نازسلت  

 را کشیدنش نفس صدای پدرش دارد واهمه گوت   .کشد

 کند باز دهان که داندیم .دهدنیم را جوابش .بشنود

 قلبش در شده ورشعله خشم .داد نخواهد امانش بغض

 .کشدیم زبانه دارد

؟ وا درو خواینیم - یم فقط .ندارم کاریت خدا به کت 

 .همی    .ببینمت خوام
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یم شکر را خدا نازسلت    .گذردیم سکوت در لحظه چند

  .است سنگی    خوابش مانیل که کند

 :شنود یم

 بهت حرفامو در تپش همی    از منم .نیا .باشه نمیای؟ -

 .زنمیم

 در به را رسش .نشیندیم زمی    روی و خوردیم رُس  یارس

 .دهدیم تکیه

 کندیم فکر .اتاق توی بروند کندیم اشاره عرفان به دیبا

ی تنها یارس غرور   .مانده برایش که ستچپ  

 :گویدیم یارس روند،یم که عرفان و دیبا

 جا هر خواستیم دلم .بودم عصبات   خییل رفت   تو وقت   -

 تا رفت   کردم فکر .بزنمت خورییم تا کنم پیدات هست  
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  مردم این شهر حسودند 
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سوت   منو  اما .گردیبریم فردا و امروز همی    گفتم .بپ 

 .نیومدی تو و سال و ماه و هفته یک شد فردا امروزو

یم نفرین منو و کردیم گریه شب هر تو یغصه از مامانت

 .کردیم نفرین مهراجو و گیسو منو، .کرد

 که نبود روزی سال سه این تو .گشتم دنبالت خییل من

م اون و این از رو رساغت   .نگپ 

  رفت   تو وقت   از
 
 هم تو البد .گذشت جهنم تو من زندیک

 هر سال یک تا .ندارم خوش روز یه که .کردی نفرین منو

میوه و بقال .داد فحشم یا بهم زد طعنه یا دید منو یک

ت   انگ .کردن اذیتم جوری یه همه و مسجد اهل و فروش

   .من به چسبوندن رو آبروت  
 .سلت   داشت تاوان تو رفی  

 کنار رفتنت با نتونستم وقت هیچ .دادم پس من تاوانشو

 .بودم عصبات   فقط اوایل .اومد فشار بهم خییل اما .بیام

 وقت   .بری داشت   حق دیدم کردم فکر نشستم کم کم اما

 بود شده واسم خونه شب یه رفت، تو مثل هم مامانت

 تو بیخودی و اتاقت تو رفتم .تاریک و تنگ قپ   مثل

 شاید گردم،یم چ   دنبال دونستمنیم .گشتم رو کمدات

 هامبدبخت   یاد تا کنم گرم خودمو رس خواستمیم فقط
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  مردم این شهر حسودند 
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خاطراتت .نیفتم  اون .کردم پیدا اتاقت تو از اتفاف   رو دفپ 

 خوندم رو چ   همه .خوندن به نشستم صبح تا شب

 پدر یه تصویر کردم؟ پیدا چ   دفپ   اون تو دوت  یم .سلت  

   مرد یه .نامهربون و بد
ش فقط که سنگدل وحش   رو دخپ 

 پای به پا .بودم من پدر اون .کرد اذیت رو زنش .داد زجر

 تازه شد صبح وقت   .ریختم اشک حرفات تک تک با تو

 اما .ردمک بدی مادرت و تو به ساال این تو چقدر فهمیدم

 من .رو مادرت نه داشتم، رو تو نه دیگه .فایده چه

 که نبودین شماها دیگه اما کردم، زشت   کارای چه فهمیدم

 اشتباه بگم .کردم غلط بگم .ببخشید بگم .کنید حاللم بگم

 من اما .کت  نیم باور حرفامو دونمیم !سلت   .نبودین .کردم

 ...پشیمونم واقعا

ون نازسلت   و ودش یم باز در ناگهان یم را در و آیدیم بپ 

 .بندد

 اشک از خیس صورت به و کندیم بلند را رسش یارس

ش  به .خشمگینش و رسخ چشمان   به .کندیم نگاه دخپ 

  .دردمندش و عاض نگاه

 :نالدیم خفه صدات   با نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 
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؟ -  .شده دیر خییل .یارس حاج شده دیر االن؟ پشیموت 

ین و عمر تموم که حاال  کردی؟ حروم رو من روزای بهپ 

 که حاال بشم؟ آبرو ت   و کنم فرار کردی مجبورم که حاال

  یه حرست   با مادرم
 
 تخت اسپ   حسات   و درست زندیک

 هم خییل .یارس حاج دیره دیگه؟ حاال شد؟ بیمارستان

  .دیره

دیم دیم نازسلت    .گزد یم را خشمش از کبود هایلب و گپ 

ون او صدای با دیبا و عرفان سلت   به رو عرفان .آیندیم بپ 

 :گویدیم ناز

؟ -  سلت 

 شدت از که او روی به رو و شودیم بلند جا از یارس

 .ایستدیم لرزدیم غضب و خشم

 پوست و رک لحن اما دارد؛ حرف هزار اشرنجیده نگاه

دیم او از را فرصت این نازسلت   یکنده  چپ    که گپ 

 .بگوید دیگری

 .داردیم نگه در سمت کرده بلند را دستش نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 
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ون برو -  من طرف از که حرمت   ذره یه اون بذار و برو .بپ 

 میاد عارم خدا به .بمونه نخورده دست بود مونده شما به

 من .نیار منو اسم وقت هیچ دیگه و برو .بابا بگم بهت

 با رو نسبتتون و شما برم، گرفتم تصمیم که روزی اون

 .برنگرد وقت هیچ دیگه و برو .کردم پاک یمزندگ از خودم

 رس .کندیم مشت را دستش یپنجه و بنددیم پلک یارس

ون خانه از بلند هات  قدم با و اندازدیم زیر به  و رودیم بپ 

 روی نازسلت   آید، یم که آسانسور صدای .بندد یم را در

 .زندیم هق آهسته و نشیندیم زمی   

مردانه و بزرگ آغوش در را او و آیدیم فرود کنارش عرفان

دیم اش  .گپ 

  .بیاورد آب برایش رودیم دیبا

 خوب .نریز خودت تو کن گریه .خواهرم کن گریه -

 .نمیاد دیگه مطمئنم و رفت .دادی جوابشو

 :نالدیم کنان هق هق نازسلت  

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 بیاد باید .برنگرده که کنهیم جات   .نیاد که کنهیم غلط -

 .کردم غلط بگه .ببخشید بگه بیاد ایدب .بطلبه حاللیت

 .ندارم دوست دخپ   گفتم کردم اشتباه بگه بیاد باید
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 .دیوونه بره گفت   خودت تو -

 اگه کنه؟ سیع بیشپ   کم یه نباید اون بگم، من خب -

 بکنم، هم کاری هر من عرفان .کنه ثابت پشیمونه واقعا

 بابا یه .بابامه هنوزم اون ویل باشم، متنفر ازش چقدرم هر

 پدری برام که حاال تا .کنه پدری عمر آخر تا داره وظیفه

 حرفاش همه امشب که معلومه نیاد اگر پس .نکرده

 برگرده باید .نشده پشیمون واقعا که معلومه .دروغه
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ان ساالرو این تموم کنه، پدری  که حق   بیاد باید .کنه جپ 

  .کنه ادا مونده گردنش به

 :نشاندیم عمیق ایبوسه نازسلت   موهای روی عرفان

 خوت   تو چقدر .دخپ   بزرگت قلب اون با بگردم دورت -

 !آخه

 .دهدیم نازسلت   دست به را آب لیوان دیبا

  .خانوم سلت   شدی زت   شپ   عجب -

 .کوبدیم بازویش روی نازسلت   و خنددیم عرفان

 !دیوونه -

 تو سلت   .دیز  حرف محکم اونجوری کردم حال خدا به -

، خایل دست  نازیسلت   این .برگشت   پر دست با ویل رفت 

 قوی جوری .کنه جا جابه رو کوه برگشته بینم یم من که

 چشمت باالی بگه کنهنیم جرات هیچکس دیگه شدی

 :زندیم لبخند نازسلت   .ابروئه

 منو کشیدن دوش به رو مشکالت همه اون بار   تنهات   -

 .دیبا کرد قوی
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 .کندیم بلند جا از را او عرفان 

 کار جات   فردا گفت   .بخواب بگپ   برو .بسه نکن گریه -

 .انگار داری

 .کندیم پاک را هایشاشک نازسلت  

 .بزنم حرف مهراج با برم خوامیم .آره -

  .روز اون رسید پس -

 دو، آن به خپ   به شب گفی    با و کندیم خم رس نازسلت  

 .رودیم اتاقش به

ک صورت به ایبوسه  کیفش رساغ و زندیم قشنگش دخپ 

 .رودیم

 او با اینکه از قبل شاید .بخواند را مهراج دفپ   باید امشب

ی بزند، حرف  .بخورد دردش به که کند پیدا دفپ   توی چپ  

 خواب چراغ .کشدیم دراز تخت روی و داردبریم را دفپ  

یم باز را اول یصفحه و کندیم روشن را تختش کنار

 ...کند
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 200_قسمت#

 

 

 :نوشته خودش به مخصوص خوش خط با

 از شبانه هاینوشی    این و نویسم یم دارم چرا دونم نیم

وع یک  .شد رس 

 دیگه واقعا فهمیدم که بود شت   اون از دونمیم فقط

 .ندارمت

 .بخوابم نتونستم دیگه که شت   همون از

م و بخوابم ترسیدمیم  نتونم من و برگردی تو و بمپ 

 .بینمتب

 اونا نیست که بنویش کش واسه وقت   داره درد خییل اما

 .بخونه رو

 و باشه باید که اوت   که کت   فکر حرفات   به داره درد

 .بشنوه که نیست بشنوه،
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 بدجوری بهم نوشی    که دونمیم اینو فقط و نویسمیم 

  .میده آرامش

ی بیمارستان تو که روزی چند اون مرد یه بودم، بسپ   پپ 

 بیشپ   و بود کرده عمل رو کمرش دیسک .بود اتاقیم هم

 و دفپ   یه و بود آروم ساعتات   یه اما .کردیم ناله و آه وقتا

یم داره چ   بودم کنجکاو .نوشتیم بود دستش خودکار

  .میشه آروم صورتش اینقدر که نویسه

 نویشیم چ   پرسیدم ازش و دریا به زدم دل روز یه

مرد؟ مردپ گفت و خندید پپ  م؟ کجا من .خودت   پ   پپ 

  .نویسمیم رو مروزانه خاطرات دارم

 بدبخت   و درد و بیمارستان آخه گفتم و زدم پوزخند

 تک برش من سن به وقت   گفت داره؟ نوشی    کشیدن

 .نویسمیم خانومم واسه .داره ارزش طال قد لحظاتت تک

 دور ازش روز ده بدونه تا نویسمیم براش .ناشنواس آخه

  .کشیدم عذاب چقدر مبود

مرد .گرفت دلم  روزه ده از بیشپ   من که دونستنیم پپ 

 .ندیدمت
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 خودکار و دفپ   یه شدیم مرخص داشت وقت   بعد روز دو

 تو داری دردی یه دونمیم .بنویس بشی    گفت .داد بهم

 .بش   آروم شاید بنویس .قلبت

ی نشد بیمارستان تو  بدجوری امشب اما .بنویسم چپ  

هیم آتیش داره قلبم .مدلتنگت  که امشب هوای عی    .گپ 

؟ کجا آخه .گرمه   رفت 

 

 مهراج .رودیم جلو و زندیم ورق آهسته را دفپ   نازسلت  

هات   شب هر گایه
 دفپ   رساغ هاهفته تا گایه و نوشته چپ  

 .نیامده

ک دفپ   خطوط بی    چپ    یک  کشدار هایشب .است مشپ 

، و    طوالت 
 

 .خوات  ت   و حدش از بیش دلتنیک

 روزش سه عی    و مشهد اومدم تنهات   روزه سه االن "

ات   و طالت   گنبد به زدم زل گوشه یه نشستم
 که کفپ 

 بهشون .اونور و اینور زننیم پر خیالت   خودشون واسه

 نه .ندارن غیم هیچ .حالشون به خوش .میشه حسودیم

 جفتشون با .مهیاست چ   همه .آب نه دارن دونه غصه
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 من اما .کی   یم حال و زننیم پر آسمون تو شب تا صبح

؟  دارم نیست خیالش عی    و رفته ماهه شیش جفتم چ 

  .زنمیم پرپر دیدنش واسه

کابوس از نه، که خواب از ...خواب از که صبح روز هر

یم رو زندگیش داره که بینمیم رو آفتاب و میشم جدا هام

خسته مغز تو که سوایل اولی    نیست، خیالش عی    و کنه

ه رژه م ؟ که شد چ   که اینه مپ  ؟ چرا رفت   "رفت 

 

یم جان چشمانش جلوی مهراج صورت خط هر خواندن با

د  .کند حس تواندیم کلمات تک از را اندوه و غم .گپ 

 
 

 هایشسلول تک تک با جمالت الیالبه از را دلتنیک

 :گویدیم لب زیر .کندیم احساس

 واسه منم .بودم تنگتدل منم چقدر که نفهمیدی تو و "

 " .بمونم من نخواست   تو اما زدمیم پرپر دیدنت

 :زندیم ورق را دفپ  
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 و برگشتم رسبازی از پارسال که روزیه همون امروز "

 بد حالم چقدر بدوت   اگه آخ .میدن شوهرت دارن فهمیدم

 میدم؟ دستت از دارم فهمیدم که شد

 عاشقتم فهمید دیر خییل

 ...خواستگاریت بیام بش   بزرگ ودمب منتظر سال همه اون

 پیش میام و کنمیم پیدا کار زود برگردم وقت   داشتم ذوق

 دیر دونستمیم چه .دستم تو بذاره رو دستت تا عمو

  دخپ   نفهمیدم و جنبیدم
 

یم هوا رو زود، رو تو مثل قشنیک

  .برن

 رفت زود و اومد دیر که عشق این به لعنت

 ...طرفه یک عشق سال همه اون به لعنت

  .کاش .دارم دوستت بودم گفته بهت زودتر کاش

  فرصت اصال که روزگار این به لعنت 
 
 تو و من به رو زندیک

 "...لعنت ...لعنت ...نداد

 

ه صورتش روی از اشیک قطره
ُ  .چکدیم دفپ   روی کرده رس 
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 از پر .بود روزهات   چه .را روزها آن هست یادش خوب

س سال که مردی دادن دست زا هایدلهره .دلهره و اسپ 

  شب   نان داشتنش، دوست بود ها
 
 مهرش و بود اشزندیک

  .دردهایش ُمسکن  

 

ون "  خوشم بارون از اصال .میاد بارون داره و رسده بپ 

 .هامدونفره نداشی    یاد .ندازهیم بدبختیام یاد منو .نمیاد

؟یم .تو نداشی    یاد  از رو تو من اومد بارون وقت هر دوت 

  .ادمد دست

 بارون رفت   که هم شت   .میومد بارون برونت بعله شب

 " .نبار لعنت   نبار .میومد

  .زندیم کنار خودش روی از را پتو و چرخدیم مانیل

 را پتویش و شودیم بلند جا از و کندیم پاک را هایشاشک

 که افتدیم فردا یاد و بوسدیم را صورتش .کندیم مرتب

 .بزند فحر  مهراج با است قرار

ش مانیل بگوید اگر   شد؟ خواهد چه است دخپ 
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 .کندیم باز را دفپ   و کشدیم دراز تخت روی دوباره

 دل دفپ   از آیدنیم دلش او و است صبح چهار ساعت

 .بکند

  این "
 
 خود خدا به !جهنمه این .دارم من که نیست زندیک

 نفرت ابد تا .نمیاد خوشم زمستوت   هیچ از دیگه .جهنمه

 شد چجوری گفتم بهت راست   .مونهیم دلم تو مستونز  از

 .بگم بهت نشد فرصت .نگفتم نه شدم؟ عاشقت که

 

 201_قسمت#

 

 

 

ستات   تو  مدرسه از که دیدمتیم عرصا گایه .بودی دبپ 

 خودم سن هم پرس یه بود وقت   چند یه .خونه گردیبریم

 یه بهت دیدم روز یه .پلکهیم برت و دور که دیدمیم رو

نیم .جوب تو ریخت   کردی ریز ریز رو نامه تو و داد مهنا

 .بود دنبالت بازم پرس اون ویل  .کردم ذوف   چه دوت  
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 و نیاوردم طاقت ویل کنم دخالت خواستمنیم راستش

 خوردیم تا و انداختم گپ   خلوت کوچه یه تو رو پرسه

  .زدمش

 داشتم روز اون .بود آورده رفیقاشو پرسه بعد روز چند اما

 حسات   و خرابه یه تو بردن منو .گشتمبریم مسجد از

 برگشتم پوره پاره لباسای با الش  و آش وقت   .زدن کتکم

 فهمیدم تازه .دارم دوستت فهمیدم تازه دیدمت و خونه

 اما .شدنه زجرکش چقدر نداشتنت فهمیدم تازه .عاشقتم

 .فهممیم رو شدن زجرکش معت   بیشپ   االن نه،

 بینمیم روز هر مدار  رو شدن زجرکش

 عاشقته قلبم

 !شو خفه میگه عقلم

 ویل .کن فراموشش رفته، کرده ولت خره میگن بهم همه

 قلبم بررست خاک میگه عقلم .دارم دوسش میگه قلبم

  .دارم دوستت میگه

 "خوبه؟ نکنم حاللت .رفت   و برزخ این تو کردی ول منو
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 کندیم دفپ   از دل آیدیم محل مسجد از که اذان صدای

ون اتاق از گرفی    وضو برای و  .رودیم بپ 

 

 

؟ -   .دیگه پاشو سلت   سلت 

 .ایستاده رسش باالی دیبا .کندیم باز پلک نازسلت  

 دیبا؟ شده چ   هوم؟ -

 مهراج؟ پیش بری کنم صدات ۸ نگفت   مگه پاشو -

 بود؟ برده خوابش دفپ   خواندن موقع .نشیندیم فورا

  چنده؟ ساعت .آره آخ -

 فقط .بخور صبحانه پاشو .نیمه و هفت .نباش گرانن -

 .نشه بیدار مانیل صدا ت  

 :زندیم لبخند نازسلت  

  .شدیا دومش مامان -

 .بداخالقه میشه خواب کم .برم قربونش آره آخ -
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یم دیبا و عرفان به و شویدیم را رویش و دست نازسلت  

  .پیوندد

 .کشدیم خمیازه هم پشت

 :دهدیم دستش به گردو و پنپ   و نان یلقمه عرفان

  .خوابیدم صبح دم .نخوابیدم نه -

  چ   مهراج به خواییم -
 

؟ بیک  سلت 

 من قراره و .فرستاد بود چ   پیام اون بگه من به اون قراره -

 .آوردن رسمون بالت   چه که بگم بهش

 :گویدیم دیبا

  بهش رو هم مانیل که ناچاری پس -
 

 .بیک

ه؛ ازم بخواد رو بچه بفهمه وقت   ترسیدمیم .آره -  اما بگپ 

ی چنی    اگر حت    اینکه و .نمیدم اجازه بیاد پیش هم چپ  

 مهراج از کردنش پنهون و کردن بزرگ بچه دزدیک اینجوری

 .خوامنیم هم رو

 .دهدیم تکان رس عرفان
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 درست چ   همه .نباش نگران .همینه درستش .آفرین -

 .میشه

 .بره پیش خوب چپ    مهه کاش .امخسته خییل .کنه خدا -

  .بیاد هوش به زود مامان کاش

 .میشه که دونم یم من .میشه -

 میدی؟ بهم رو ماشینت امروزم -

ش .حتما آره - ین باشه حواست فقط .بپ   .باشه داشته بپ  

 .داداش ممنون باشه -

 :نوشدیم چای کیم دیبا

 .تمومه تعطییل .رسکار برگردم باید شنبه از -

 :دگوییم نازسلت  

ین .بکشم خودم دنبال رو مانیل باید برم جا هر حاال -  شپ 

وع کارش رسما شنبه هم ش  تابلوی گفت .میشه رس   دفپ 

 .مانیل واسه کنم فکری یه باید .میارن فردا امروز رو

  .شودیم بلند جا از عرفان

 .دیرمه خییل .رفتم من هابچه -
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دیم دوش نازسلت   .کندیم بدرقه را او دیبا  لباش و گپ 

  عطر از .پوشدیم مناسب و خوب
 

 و مچ به اشهمیشیک

 از اینکه از قبل همیشه از ترپوش شیک و زندیم گردنش

ون خانه  چمدانش از را اشقدییم همراه تلفن بزند، بپ 

ون  .اندازدیم کیفش توی و کشدیم بپ 

 

 و لخت درخت   زیر شود،یم که شانقدییم یخانه نزدیک

 .زندیم ترمز روی پا و دکنیم توقف بلند

دیم را مهراج یشماره  پشت از که گفتنش بله صدای .گپ 

 .زندیم تند تند قلبش نشیند،یم گوشش توی خط

 :کندیم صاف را گلویش

 .سالم -

 :آیدیم تاخپ   با کیم مهراج صدای

 .سالم -

 .بیا .ماشینم تو کوچه رس من -

 :زندیم وزخندپ نازسلت   .کندیم قطع حرف   هیچ ت   مهراج
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ش تو رفته یادش .کرده قهر من واسه حاال -  از بیشپ   دفپ 

 این چقدر خدایا .صدامه شنیدن   هالک نوشته بار هزار

 این تو برم کنم ولش میگه شیطونه آخه؟ مغروره پرس

 ...رسما

 .نشیندیم کنارش مهراج و شودیم باز در ناگهان

 !اومدی زود چه !وا -

 .بنددیم را کمربندش مهراج

یم حرف خودت با داشت   .بودم اومده تو از زودتر من -

 زدی؟

 .کندیم حرکت زود و زندیم استارت نازسلت  

 :گویدیم مهراج

یم؟ داریم کجا -  مپ 

 .خوب جای یه -

 اونجا سال سه که جات   همون کجا؟ مثال خوب جای -

  بودی؟

ه نازسلت   ی رویش روبه به خپ   .گویدنیم چپ  
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 .خوبه حالت اینقدر االن که دیگه بوده خوب احتم آره -

 میشیت   و کت  یم پیک و شیک .داری بچه .کردی شوهر

 بابا .خوبه که رانندگیتم .باالس  رست فرمون، پشت

 .دستخوش

 .کندیم عوض دنده حرص با نازسلت  

  راست آره -
 

 .هوا و آب خوش .اونجا بود بهشت .مییک

 .بود عایل خایل جات

 .زندیم پوزخندی مهراج

 !هه .ما جای به دوستان -

 سمت را فرمان بعد کیم و شودیم بزرگراه وارد نازسلت  

 .چرخاندیم کرج

ی؟ کرج-   .رو ورا اون گشتم خییل مپ 

 .کردی اشتباه خب -

 :کوبدیم داشبورد روی و آوردیم جوش ناگهان مهراج

؟ کت  یم اذیت چرا آخه د   -  منو میاد خوشت !لعنت 

؟  ه؟آر  بچزوت 
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 :گویدیم خونرسد .کندیم او به رسد و جدی نگایه نازسلت  

 

 202_قسمت#

 

 

 

 هان؟ مهراج؟ نه یا بشنوی حرفامو امروز خواییم -

ه و صورتش روی کشدیم دست مهراج  به شودیم خپ 

 .جاده

  .میشم دیوونه دستت از دارم -

 .افزایدیم رسعتش به و گذاردیم گاز پدال روی پای نازسلت  

 دوست و بودی عجول همیشه .نبودی صبور وقت هیچ -

 عوض هیچ هم سال سه این تو .آخر به برش فورا داشت  

  .نشدی

 سلت    یه .شدی عوض خییل تو عوضش .نداره عب -

 .شدی دیگه
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 سه این تو کشیدم چ   من دوت  نیم که تو .بشم بایدم -

  .سال

 ودب بلبل و گل .بود عایل .گذشت خوش خییل که من به -

 .زندگیم

  .شودیم کباب دلش و افتدیم دفپ   یاد

 .کشاندیم جاده کنار به را ماشی   

ی طرف آن نیم دیده رسد و خشک دشت یک جز چپ  

 .شود

 دیگر طرف و هست خرابه ساختمان چند دورترها آن

 .شوندیم رد کنارشان از رسعت به که هات  ماشی   

یم هراجم سمت به و کندیم باز را کمربندش نازسلت  

 تمام و کندیم دیوانه را مهراج دارد عطرش .چرخد

 .برندیم هجوم سمتش بودن او با خاطرات

 بهت مدام کنم فرار فرداش اینکه از قبل آخر روز اون -

 طرف از یهو بعد .ندادی رو تلفنم جواب تو اما .زدم زنگ

 اینو .خوامتنیم دیگه برو بودی نوشته .اومد پیام یه تو

 ؟رفته یادت
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 بعد و کندیم نگاه نازسلت   به گرد چشمات   با ابتدا مهراج

وع  .خندیدن به کندیم رس 

 فرار واسه خوامت؟نیم برو گفتم تو به من !من؟ -

 .سلت   زشتیه شوچ   و  توجیه

 .کشدیم درهم اخم نازسلت  

 همچی    واسه که بودم احمق اونقدر من کت  یم  فکر -

ی   دنیا رس ونا تموم سال سه و کنم فرار چپ  
 
 کنم؟ زندیک

 آره؟

 دنیا؟ رس اون -

الیا تو رو سال سه این من .بله -   .بودم اسپ 

یم شیشه روی محکم و کندیم نگاهش باز دهان با مهراج

 حجم این داندنیم و خوردیم وول مدام جایش رس .کوبد

 .کند تحمل را شوک از

 .وبگ دیگه بار یه !بودی؟ کجا تو ...تو !من خدای وای -

الیا -  صمییم دوست یه گفتم بهت یادته .سیدت   .اسپ 

  سیدت   برادرش با دارم
 
 .اونا پیش رفتم کنه؟یم زندیک
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 ناچ   شدن .مخانواده شدن مهبد و مات   سال سه این تو

  .صبورم سنگ شدن .من

یم هم به را هاآن و موهایش الی کشدیم دست مهراج

 .ریزد

؟ چجوری - یم من گردهیم پلیس چ   هر چرا بگو پس رفت 

 به !سلت   وای .کنیم پیداش تونیمنیم گردهیم عمو گردم

 !ایدیوانه خدا

 گشت؟یم من دنبال بابا -

 خان مهبد با و اونجا رفت   .نپیچون حرفو .بگو شوبقیه -

 هم بقیه و من ریش به و شدی دار بچه و کردی ازدواج

 ریچجو  که سلت   نکردی مارو فکر .همینه آره .خندیدی

  تو فرار با
 
 تو آخ بدیم؟ چ   مردمو جواب کنیم؟ زندیک

  .سلت   سنگدیل چقدر

 میگن که ایزمونه دوره تو نگفت   خودت با رفت  یم وقت  

 رو بغضش مرد این چجوری زشته، مرد یه کردن   گریه

  شبا چجوری کنه؟ خفه
 

 و بگه ستاره و ماه به هاشودلتنیک

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 ببیی    رو اشکش نهآرزوشو  که مردیم این از درداشو روزا

  کنه؟ پنهون

 خسته هم خواب توی تو ت   چقدر دیدییم بودی کاش 

زنده سخت ...برات نگم دیگه که روز ...بودم داغون بودم،

یم چ   خوابه؟یم کجا یعت   گفتمیم ش همه ...بودم 

  از نکنه خوره؟
 

 و بارون و برف و گرما و رسما و گشنیک

یش یه زهرمار و کوفت  اون .بودم نگران شهمه بشه؟ چپ  

 ...تو وقت

 آخه؟ اومد دلت چجوری تو سلت  

 .باش آروم خدا رو تو .باش آروم !مهراج -

 از شده جور هر گفتم خوردم حرص چقدر احمق منه-

 اون .کی    جدا هم از مارو نذارم .کنمیم مراقبت عشقمون

؟ گذاشت   تنها منو راحت خیال با تو وقت  رفت 

 .داشتم نگه گروگان رو مونبچه تو خاطر واسه من سلت  

 به من آخه سلت   .کردم دعوا همه با تو خاطر به من سلت  

 بگم؟ چ   تو
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 یا کرج رفتم رفتم؟ کجا من که کنهیم فرف   چه تو واسه-

؟   چرا سیدت 
 

؟ چرا نمییک  رفت 

 میگم؟ چ   حاال تا صبح از من پس -

 .دور ریخت کشید منو امید تمام یمونده ته تو پیام   اون -

  داری .بشم دور باید کرد مطمی    منو لعنت   پیام اون
 

 مییک

؟ نگه گروگان رو تبچه   چرا؟ داشت 

  .کشتیش زدی آخرشم -

 ...من بابای بابات، مادرت، تو، .کشتیش تو اول نه، -

 یادت .بکش رو بچه گفتی    فقط تون همه ...من مادر

  نیست؟

 .کششب دیرتر گفت  یم تو بکشش، زود گفی   یم  اونا

 تبچه نه خودتو نه .رو تو خوایمنیم گفت بهم مادرت

 جای تو .نخواستمت وقت هیچ اصال من گفت بابام .رو

  مهراج؟ کردییم کار چ   بودی من

 آسون من واسه مگه .دادین فراری منو خودتون خدا به

   معتاد یه از شهر جنوب برم بود
 

 بشه بخوام هپ    مفنیک

یمح نامه رضایت بیاد و بابام  واسه مگه برم؟ من بده رص 
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 رو مبچه قصاب یه دست زیر برم پاشم بود راحت من

 .بودی نداده رو لعنت   پیام اون کاش مهراج کنم؟ سالچ  
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 :زندیم هوار مهراج

؟ پیام کدوم-  امام به .خوامتنیم بهت نگفتم من سلت 

  .نگفتم حسی   

ونب کیفش از را اشقدییم گوش   فورا نازسلت    کشدیم پ 

 :رودیم هاپیام صندوق توی و

 رو همه هنوزم .کن نگاه خوب .هاتهپیام این .ببی    بیا .بیا -

پیام یهمه .هست هم قبلش روز چند مال .داشتم نگه

 .داشتم نگه هاتو

دیم را تلفن مهراج  .کندیم نگاه صفحه به و گپ 
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 هم رو هاقبیل نیست؟ تو مال شماره .کن نگاه خوب -

 هیچکدومو؟ نیست یادت .بی   ب

 

 :دهدیم تکان رس مهراج

 .نفرستادم قسم آقاجون ارواح به .نفرستادم من خدا به-

  نیست؟ تو اسم نیست؟ تو تو یشماره این -

  .کندیم پایی    و باال را صفحه و کندیم نگاه باز مهراج

 .ندادم من قسم خدا به سلت   ویل .منه طرف از .هست -

 خرج انصاف کم یه بدم؟ تو به پیایم مچی   ه باید چرا آخه

 درمیاد؟ جور عقل با اصال ببی    .دخپ   کن من

ه مهراج چشمان در نازخوبسلت    هاچشم این .شودیم خپ 

 .گویندنیم دروغ

 :ترکدیم بغضش

 .نفرستادم سلت   جون به بگو -

 من نباشه دنیات خوامیم که قسم چشات اون به -

 .سلت   نفرستادم
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 مهراج؟ بود یک بود؟ یک رستاده؟ف یک پس -

؟ بهم االن اینو باید چرا تو .دونمنیم من -
 

 همون چرا بیک

؟ بهم نیومدی موقع
 

 بیک

 .رفت   دیدم خونه برگشتم وقت   .شاهرود رفت   تو چون -

 .نگفت   بهم قبلش حت  

 جواب تو اما .زدم زنگ هم خییل .زدم زنگ بهت من-

  .ندادی

 و خوندم رو لعنتیت پیام نای که موقع همون چون .آره -

 انداختم رو کارتم سیم خاموشه، گفت و زدم زنگ بهت

  .دور

  !وای ای -

 کش به رو گوشیت روز اون .مهراج کن فکر خوب -

 ندادی؟

 .بنددیم چشم کالفه مهراج

  مونه؟یم یادم چجوری من آخه .سلت   گذشته سال سه -
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 فرستاده برام رو پیام این که اوت   چون .بیاد یادت باید -

  .کرده کاری دست آزمایش جواب تو که بوده هموت  

 توان در دیگر ییک این .آیدیم بند نفسش بار این مهراج

 :کندیم من من .شودنیم باورش .نیست مهراج

؟ ...چ  ...چ -  گفت 
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؟ ...چ  ...چ -  ...که نگو آزمایش؟ کدوم آزمایش؟ گفت 

 مهراج کندیم دعا دل در و بنددیم را هایشپلک نازسلت  

 .باشد داشته را ییک این شنیدن طاقت

ه را مهراج و کندیم باز چشم  .بیندیم لبانش به خپ 
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 که نفر یه پیش رو بچه رفتم وقت   .ببخشه منو خدا -

قانوت   سقط  بزنگاه رس   پلیس کنم، سقط داد یم انجام غپ 

  .رسید

 رفتم، ایران از تقلت   نامهرضایت اون با باالخره وقت  

 .بود پرستارش خودش که بیمارستات   برد منو مانیسا

 .دادم انجام سونوگراف   و آزمایش دوباره

 تو آزمایشا با ارقام و اعداد ویل داره مشکل تبچه گفی   

 یبچه مال اصال آزمایش این گفی    .نداره همخوت   ایران

 بچه بخور بارداری آخر تا میدیم دارو گفی    .نیست تو

  .میشه خوب

 

 .کندیم نگاه نازسلت   به یچ   ایمجسمه چون مهراج

 ییک .بود کرده دستکاری رو آزمایش دو هر ییک مهراج؟ -

 روز که همون .برسیم هم به تو و من خواستنیم که

 .بود همون مطمئنم ...مادرت به زد زنگ عقد

 میگم؟ چ   شنوییم مهراج؟
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 و بردیم یشپ دست نازسلت   .است برده ماتش مهراج

 :گویدیم بلند و دهدیم تکان را بازویش

 !مهراج؟ -

سلت   به لحظات   .کجاست افتاده یادش تازه گوت   مهراج

 .شودیم پیاده ماشی    از فورا و کندیم نگاه ناز

ی کجا -  .ببینمت وایسا مهراج؟ مپ 

 هات  قدم با که بیندیم را مهراج و شودیم پیاده ماشی    از

 .شودیم دور جاده زا دارد بلند

 .رودیم دنبالش به و کندیم قفل را ماشی    فورا

 :زندیم فریاد 

 مهراج؟ .وایسا مهراج؟ -

یم دستانش توی را رسش و شودیم خم و ایستدیم مهراج

د وع .گپ   خشم نگران نازسلت   .زدن فریاد به کندیم رس 

 .شودیم او یگسیخته عنان

یم باز و شودیم بلند جا از .خوردیم زمی    و دودیم سمتش

 .دود
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دیم را دستش و رسدیم مهراج به  .گپ 

 .نزن داد خدا رو تو .باش آروم !مهراج -

 :زندیم فریاد مهراج

 گنایه چه من مگه آخه !لعنت   باشم آروم چجوری -

؟ بدم پس تقاص اینجوری باید کردم  توی ...تو سلت 

 بیای بعد بگذره سال سه گذاشت   و نگفت   من به لعنت  

؟
 

؟ چرا چرا؟ آره؟ بیک  سه و نگفت   موقع همون چرا سلت 

 کنم پیدا نگفت   چرا بگذره؟ شبم و روز تا ُمردم من سال

 چرا؟ .آورد تو و من رس رو بال این که ایعوض   اون

 

 کار بفهم .بزنم داد تو مثل بلدم منم واال .مهراج نزن داد -

 رو بچه من که بود خداییش فقط که بفهم .بود خدا

 فرار اصال که بود خدا کار .مهراج کنم سقط نتونستم

 داشته رو مانیل االن تا ...حاال تا دنیا رس اون رفتم کردم

  .باشم

ه  نفس و ایستدیم فاصله تریننزدیک در صورتش به خپ 

 .کندیم فوت مهراج صورت توی را گرمش
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دیم قاب اشکرده یخ دستان با را صورتش  در و گپ 

نگخو  چشمان  :زندیم لب مهراج عاض   و رس 

ته مانیل !مهراج -  ...ما دخپ   ...تو دخپ   ...دخپ 

لب .کندیم نگاه نازسلت   چشمان   به ناباوری با مهراج

 :لرزندیم هایش

؟ راست -
 

؟ آره مییک  که قشنگ دخپ   همون ...مانیل سلت 

  منه؟ دخپ   خودته، عی   

 .ریزدیم اشتکیده صورت روی اشک و ترکدیم بغضش

؟ بدی دق منو خواییم .کت  یم شوچ   داری آره؟ -  سلت 

 :گویدیم بلند کرده باز رس سلت   بغض

مونو من .مهراج میگم راست پرست  یم که خدات   به -  دخپ 

ته مانیل .دادم نجات   .مهراج دخپ 

  یعت   -
 

  ...مهبد پرسه اون نکردی؟ ازدواج مییک

 پونزده از که عشق   اون به قسم .نیست -
 
 بهت سالیک

  .بوده برادر یه فقط برام مهبد که دارم و داشتم
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یم نازسلت   دستان روی دست و خنددیم گریه میان مهراج

  .گذارد

 دانه به دانه و کندیم جدا صورتش از را او هایدست

 .کندیم باران بوسه را رسدش رسانگشتان

 ...عزیزدلم ...من جون   ...عمرم ...من ِ  سلت   ...سلت   -

 دور دست و اندازدیم مهراج آغوش در را خودش نازلت  س

 .کندیم حلقه کمرش

یم را مردش یزجرکشیده و مهربان قلب کوبش صدای

 .شنود

دیم آرام   او از هاستسال که مردی آغوش   وطن در گپ 

 .مانده غریب و دور

 .آیدیم مهراج بلند هق هق صدای

 نکنه بینم؟یم خواب دارم نکنه .نمیشه باورم خدا وای -

 و خوب رویای کابوس، همه اون از بعد سوخته دلش خدا

 داده؟ بهم قشنگ

 .کندیم پاک را او هایاشک و کندیم بلند را رسش نازسلت  
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  .واقعیه شهمه خدا به .بیداری .مهراجم نه -

 تند تند و کندیم بغل را نازسلت   محکم و سفت مهراج

 .کندیم شکر خدارا

 خدایا .موال به عاشقتم .گرم دمت خدا .مرش خدایا -

 .شکرت

 :گویدیم نازسلت  

 .کردی یخ ماشی    تو بریم بدو -

 .لرزییم داری که خودت -

 :خنددیم نازسلت  

  .زیاده هیجان از .نیست رسما از -

دیم را او دست مهراج  توی که کشدنیم طویل و گپ 

 .نشینندیم ماشی   

 .دکنیم روشن را بخاری نازسلت  

 مهراج؟ خوت   -

 :کندیم فی    فی    مهراج
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 بابای من واقعت   یعت   .خوبم خییل .خوبم .خدا به آره -

 آره؟ عروسکم؟ اون

 :خنددیم رسخوشانه نازسلت  

 چه دیدی بره؟ دستمون از نذاشتم دیدی .بابا آره -

ی  سال سه این تموم .خندهیم خودت عی    داریم؟ دخپ 

 .بودی چشام جلوی تو خندیدیم وقت  

 بریم ببینمش؟ بریم .خوردت   خودت عی    .خوشگله خییل -

 هان؟ کنم؟ بغلش

 :زندیم استارت نازسلت  

 .بریم .بگردم دورت بریم -
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سلت   تلفن صدای شوند،یم که عرفان یخانه به نزدیک

 .شودیم بلند ناز

 :کشدیم را سپ    آیکون

 جان؟ دیبا جانم -

 :آیدیم مانیل صدای -

 .سالم جونم مایم -

 :گویدیم بلند و گذاردیم بلندگو روی را تلفن نازسلت  

م؟ جانم .نفسم ماهت روی به سالم -  دخپ 

دیم او از را تلفن مهراج  .چرخاندیم را فرمان نازسلت   و گپ 

؟ میای یک -  مامات 

 کشیدن آغوش در برای .گزدیم لب و کندیم ذوق مهراج

ک  .است کهال  قشنگش دخپ 

ی .برم قربونت میام دارم -  خوای؟یم چپ  
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 .که نمیاد زندات   .پارک بریم بیا -

 خب؟ .برمتیم میام .عشقم باشه -

ب -
ُ
 .ا

 :کندیم زمزمه  .دل ته از عمیق .خنددیم مهراج

 .خدا جونم ای -

 .زندات   به بده رو گوش   -

 با من تا کن بازی بیار عروسکتو برو ":آیدیم دیبا صدای

 "برو .عشقم آفرین .بزنم حرف امانتم

 :پیچدیم ماشی    فضای در صدایش بعد

؟ الو -   سلت 

 .جان دیبا سالم -

 رو بچه بابای رفت   تو؟ کجات   صبح از .سالم علیک -

 رفته؟ یادت بچه خود ببیت  

 .خندندیم مهراج و نازسلت  

 .میام مهراج با .میام دارم -
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 دونه؟یم بهش؟ گفت   -

 .آره -

ت خدا- آماده غذا .بودم پرسعمو نگران بدجور .بده خپ 

 .هابیاین زود .س

ی .باشه-  .نداری الزم چپ  

 .چشمام رس جفتتون قدم .بیاین نه-

 .دهدیم نازسلت   به و کندیم قطع را تلفن مهراج

 .فهمیدم که هستم نفری آخرین من معلوم قرار از-

 .من بابای و دونننیم تخانواده فقط -

 دونه؟یم هم ت  ت  مامان یعت   -

 .بله -

 .داره خپ   نمیاره خودشم روی به ببی    !نامرد ای -

ین مهراج .نگه گفتم بهش من-  داره ساله یک االن شپ 

  که گردهیم اوت   دنبال
 
 .کرد خراب رو مونزندیک

ین؟ -  شپ 
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ش که همون -  .شجاعه آقا دفپ   کنار دفپ 

 خب؟ .آهان -

ات   یه ویل نیست؛ مطمی    هنور گفت -
 بهم .فهمیده چپ  

 .میگه بهم شد مطمی    گفت .نگفت

 .برهنیم در به سالم جون من دستای زیر از هست یک هر -

؟نیم هیچ   تو -  نشدی؟ عجیت   چپ    متوجه اصال دوت 

 مثال؟ چ   آخه .نه -

  .مهراج کن فکر خوب بشی    .دونمنیم -

 .کنه مرگ آرزوی بره وقت اون .کنمیم پیداش -

 .زندیم ترمز روی عرفان یخانه جلوی زناسلت  

 !مهراج -

 جونم؟ -

 .نده نشون خوش روی بهت مانیل شاید میگم -

 :کندیم اخم مهراج

 چرا؟ -
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 به .شد دعواتون باهم مهبد و تو که دید روز اون چون -

ه نظرم  باباش   بگو بهش وقت   .بریم پیش آروم آروم بهپ 

 و لجباز .رفته اشباب به مبچه .باشه نداشته دلخوری که

 .تخس

  اخیم مهراج
 

 :خندد یم و اندازدیم پیشات   روی ساختیک

 !پدرسوخته -

 .شوندیم پیاده ماشی    از

  خواییم االن پس -
 

 کیم؟ من بیک

 :زندیم را ریموت نازسلت  

 .مت   پرسعموی میگم -

 :گویندیم مهراج شوندیم که آسانسور وارد

م نه -   بهش باید .خپ 
 

، جون ،مت   عشق بیک  و نفس مت 

 .مت   عمر

 :ریزدیم هم به را مهراج موهای نازسلت  

ی کم -  .پرسعمو کن دلپ 

 آره؟ پرسعموتم؟ من -
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 :زندیم لب گوشش کنار نازسلت   و شودیم باز در

  تموم تو-
 
 .مت   زندیک

 .فشاردیم نرم را او دست و گزدیم لب مهراج

 .خدا به نوکرتم -

 

یم شده دلپذیر غذا خوب ویب با که گرم یخانه وارد

 .آیندیم هاآن استقبال به دیبا و مانیل .شوند

کش برای رودیم ضعف دلش مهراج اهت   که دخپ   پپ 

 روبات   با را ابریشمینش موهای و کرده تن به صورت  

 .ریخته هایششانه روی و کرده مزین صورت  

 خودش مهراج دیدن با مانیل .بود درست نازسلت   حدس

 .کندیم پنهان دیبا پشت را

 .کندیم استقبال مهراج از مهر از پر لبخندی با دیبا

 ورا؟ این از .پرسعمو به به -

وت   با مهراج
 :گویدیم خورس 

؟ شما؟ احوال .خانوم دیبا ببخشید -  خوبی  
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 بینمیم هم کنار که عاشقو کفپ   تا دو شما .خوبم خییل -

  .خدا به ترهخوش حالم

 .زنندیم لبخند هم روی به نازسلت   و مهراج

 :گویدیم مهراج

 .دارین لطف -

  .بیارم دم تازه چات   یه بشینید بفرمایید -

 به زیبا و مرتب لباش با و آوردیمدر را چادرش نازسلت  

خانه توی دیبا کمک  .رودیم آشپ  

ه مهراج  نادم و کندیم دوری او از که ستمانیل به خپ 

 یم قسم جاهمان .شده گالویز مهبد با اینکه از است

  .کنار بگذارد را اخالقش این که خورد

دیم تصمیم َمک نم گپ 
َ
ی پدری یرابطه این یخ ن  را دخپ 

 .صبوری با .بشکند

 لبخندی کندیم نگاه را او که بار هر مانیل ناهار موقع

 .قلب ته از کندیم اشحواله

 :دپرسیم وار پچپچ دیبا از نشسته او رویروبه که مانیل
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؟ چیه آقاهه این اسم -  زندات 

س خودت خب -  .بپ 

  .بگو تو -

س ازش خودت -  .قشنگم بپ 

 .چیه اسمش دونم یم من -

 چیه؟ خب -

 .بهش گفت   اودت .پرسعمو -
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 قربان دل در .نرود ریسه کندیم سیع شنیده، که مهراج

ک یصدقه  .رودیم دخپ 
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 خوش او به حسات   و هست دو آن به حواسش نازسلت  

 .گذردیم

 :گویدیم دیبا

 .سدیگه چپ    یه اسمش .گفت   اشتباه نخپ   -

 دیبا، از شدن امید نا و مهراج به زدن زل کیم از بعد مانیل

 :زندیم دریا به دل

 چیه؟ اسمت -

نیم دور فرمش خوش هایلب از لبخند که حایل در مهراج

 :گویدیم شود،

 خوشگله؟ خانوم چیه شما اسم .مهراج -

  .مانیل -

  .شما اسم قشنگه خییل -

 نمیاد؟ اون دیگه دماغت .مهراج ممنونم -

 :گویدیم نازسلت   .کندیم نگاه نازسلت   به سوایل مهراج

 .بگه تونهنیم رو خ .خون   منظورش -

 :گویدیم مهراج
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  .نمیاد خون .عزیزدلم نه -

 ببینم؟ کو؟-

 شدن نزدیک برای ار  قدم اولی    مانیل که شود یم همی    و

ی .داردبریم است پدرش او بداند اینکه بدون مهراج به  چپ  

 بود گفته نازسلت   .نداشت را انتظارش اصال مهراج که

ت   هم همانقدر و است خونگرم و مهربان شدت به مانیل

  .کینه

 چون که ستپدری عشق و مهر این کندیم فکر دیبا اما

بات  
 .است کشانده مهراج سمت را مانیل قلب قوی آهپ 

 

 

 جلوی مانیل و رفته مهراج و است بعدازظهر دوی ساعت

 .است کارتون دیدن مشغول نشسته تلویزیون

 آیدیم خوابش شدت به .کشدیم دراز مبل روی نازسلت  

 .بخوابد گذاردنیم مهراج به رسیدن ذوق اما

سلت   به رو و گذارد یم دستش زیر بالش   مبل پایی    دیبا

 :گویدیم ناز
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 .هم به رسیدین مهراج و تو خداروشکر خب -

 دونهنیم هیچکسم .جااون اون اینجا من رسیدیم؟ کجا -

  .داریم بچه ما

 یه من ببی    .میشه درست باالخره .نیست مهم ایناش -

 .دارم فکری

 :کشدیم خمیازه نازسلت  

 فکری؟ چه -

 .سیدت   گردنبریم دارن شب فردا لعیا و مانیسا و مهبد -

  راست وای -
 

 .بود رفته یادم پاک .مییک

ین به .شام کنیم دعوتشون امشب -  امپ   با بگم هم شپ 

 حسات   درست مهراج با اینا بشیم جمع هم دور هم .بیاد

 .دور بریزن رو کدورتا بشن آشنا

 .قهرن باهم هنوز مهراج و مهبد .آره عه -

 به کم کم ندارن مشکل باهم مهبد و مهراج ببینه مانیل -

 .میشه نزدیک مهراج

 .کشدیم طوالت   ایخمیازه نازسلت  
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 .عالیه فکرت آره -

 .کندیم پرت نازسلت   طرف را بالش دیبا

ه -
َ
 .بخواب اتاقت تو برو پاشو .کش  یم خمیازه چقدر !ا

  .کنهیم دره دهن یه .بزنیما حرف اوندیم دقیقه دو

 .ذارهیم رسش زیر را بالش نازسلت  

 .دیبا شدی وحش   -

م من -  .بده خپ   مهراج به هم تو .مات   به بزنم زنگ مپ 

ه و گویدیم جانت   ایباشه نازسلت    کمکم تلویزیون به خپ 

 بدون کابوس، بدون آرام و خوش خوات   .بردیم خوابش

 .پایانت   هایدلهره و مهراج از دوری رویای
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 کنار و داردبریم خودش برای را چای لیوان آخرین دیبا

 .نشیندیم عرفان
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 او برای ارزشش اما کرده اشخسته حسات   امشب مهمات 

  .است بیشپ   مراتب به

 هم کنار مهراج و نازسلت   .کندیم جمع به اجمایل نگایه

 دلداده دو داندیم خوب .زنندیم حرف باهم و اندنشسته

 .دارند یکدیگر به گفی    برای حرف چقدر

ین  .کندیم پچ پچ لعیا با مهبد و نشسته یسامان کنار شپ 

 برایش لعیا که جدیدش عروسک با مهبد آغوش در مانیل

 دارد سیع کوچکش و تپل دستان با و کندیم بازی خریده

  .دربیاورد را عروسک لباس

 دیگر و اند شده اخت هم با حسات   مهبد و مهراج

  .ندارند هم از دلخوری

ی یجعبه یک با مهراج وقت    با گل دسته یک و ت  شپ 

 حسات   مهربان مهبد   پیوست، جمع به خواستت   ظاهری

 مهراج به تا بود زده حرف او با نازسلت   .گرفت تحویلش

 .کند برقرار صمیمانه روابظ مانیل با زودتر کند کمک

 و بودند خورده جمع هایخنده و هاشوچ   با را شام

 .بود گذشته خوش هاآن به حسات  
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 .خوردندیم کیک و چای تندداش حاال و

 صاف گلو و گذاردیم مپ    روی شده تمام که را چای لیوان

 :گویدیم بلند و کندیم

 .کنید توجه !آقایون خانوما خب خب -

  .خوابدیم دیبا صدای با همهمه

ی یه خوامیم باشید آروم -   .بگم چپ  

 :گویدیم مهبد

یه -  .دونمیم من .خپ 

ین  :گویدیم شپ 

ت معلومه تافهقی از -   .هاخوبه خپ 

 :خنددیم عرفان

 .عزیزم بگو .دیگه بگه بذارین -

 .پاشدیم همرسش صورت به مهر پر لبخندی دیبا

 اینکه اول .شدیم جمع هم دور اینجا دلیل سه به امشب -

 هم به باز دوری سال سه از بعد جانم سلت   و مهراج آقا

 .رسیدن
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 :گویدیم بلند فورا مهبد

  .مرتب کف یه خارشونافت به -

 با ایقیافه و زندیم بلند بلبیل سوت یک هم بندش پشت

دیم خود به مزه  و شودیم بلند جا از هاخنده میان در .گپ 

 .کوبندیم هم به را هایشاندست کف مهراج با

 :دهدیم ادامه دیبا

 تا کنید کمک مهراج و سلت   به خوامیم ازتون -

ن وسامانرس  و بشه حل زود مشکالتشون  .بگپ 

یم چه آوردرسدرنیم و کندیم نگاه دیبا و مهراج به مانیل

 .گویند

 :گویدیم دیبا

ین بعد به این از اینکه دوم دلیل -  لعیا و مهراج و شپ 

  .میشن موناکیپ جدید اعضای جون

ین باراین و کنندیم تشویق جمع باز  شودیم بلند جا از شپ 

بوسه دور از دیبا برای و دکنیم تعظیم سینه روی دست و

 .نشیندیم رسجایش و فرستدیم هوات   ای
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 .داغه خپ   یه که سویم بریم حاال خب خب -

 .زنندیم زل دیبا دهان به کنجکاوی با همه

دیم دستش توی را عرفان دست دیبا  عاشقانه نگایه و گپ 

 .کندیم عرفان به

 به رو بچه دخپ   یه گرفتیم تصمیمعرفان و من راستش -

  .کنیم قبول فرزندی

 ته از هایگفی    مبارکه و تشویق باز و شودیم بلند همهمه

 .دلشان

 :پرسدیم نازسلت  

 پرورشگاه؟ از -

 :گویدیم دیبا

ی یه مهد تو راستش .نه -   مادرش و پدر که هست دخپ 

 اوضاع خییل که داره عمه یه فقط .داده دست از رو

یم میاد عرص و هدم میاره رو بچه صبح .خرابه مالیش

 .دربیاره رو خرجش تا کنهیم کار مردم هایخونه تو .برتش

 میاد پول عوض .بده نداره هم رو مهد یشهریه پول حت  

 .کنهیم تمپ    رو مهد
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 هم .کنهیم اذیت خییل شوهرش ویل .خوبیه زن خدا بنده

 .رو کوچولو دخپ   هم رو خانوم اون

 داربچه تونیمیمن که حاال گرفتیم تصمیم عرفان و من

 .سالشه پنج فقط .کنیم قبول فرزندی به رو سارا بشیم،

 :گویدیم درآمده اشکش که نازسلت  

 خییل .کردین خوت   کار خوبم عرفان عزیزم، دیبای -

 .خوشحالم براتون

دیم اشمردانه گرم دست توی را دستش مهراج ت   و گپ 

 .کندیم نوازش را آن حرف

 :گویدیم عرفان

  .آبچ   ونممن -

 .کشدیم آغوش در را عرفان و شودیم بلند جا از مهبد

ین یک بازار و زندیم بغل را دیبا شپ   داغ عرفان و دیبا به تپ 

 .شودیم

 :پرسدیم لعیا
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  ایران تو -
 
 کارای .داره فنگ و دنگ خییل فرزندخوندیک

 کردین؟ رو قانونیش

 :گویدیم عرفان

 و اومد راه باهامون خییل سارا یعمه .تمومه تقریبا .بله -

 سارا قراره عرص شنبه .نگرفت سخت زیاد هم دادگاه حت  

مون بشه و پیشمون بیاد  .دخپ 

 :گویدیم نازسلت  

 دوست خوشحایل مانیل؟ آره .درمیاد تنهات   از هم مانیل -

 پیشت؟ بیاد قراره جدید

 نشده حالیاش هم خییل که حایل در و زندیم لبخند مانیل

 دهانش توی را عروسکش دست چیست، شمادر  منظور

 .چپاندیم

 و مهبد دارد خپ   .ندارد حوصله و حال خییل امشب

 دل توی غصه حاال همی    از و برگردند است قرار مانیسا

 .خوردنیم تکان مهبد کنار از و ریخته کوچکش

وع زدن حرف و همهمه دوباره   .شودیم رس 

 :گویدیم نازسلت   به رو مهراج
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 !جان سلت   -

 :گویدیم و گذاردیم مپ    روی را کیکش بشقاب نازسلت  

 جونم؟ -

 باهم حسات   درست بشینیم یک میگم .سالمت جونت -

 دارم؟ حرف باهات چقدر دوت  یم بزنیم؟ حرف

ا خییل منم -   .بگم بهت باید که هست چپ  

 بزنیم؟ حرف باهم بریم دنبالت بیام فردا -

 برات صبح خود تا امخو یم امشب همی    .دیره نه فردا؟ -

 .مهراج بزنم حرف
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .ذوق از گزدیم لب مهراج

  کجا؟ آخه ویل .خدامه از که من -

یم امشب - ین یخونه مپ  ین .شپ   منو مخ شب رس از شپ 

 و مهبد ورم اون از .بخوابه مانیل پیش خوادیم که خورد

 .گرفته قیافه االن همی    از مانیل گردن،بریم فردا مانیسا

ین باز ین یخونه .تونمنیم که من .کنهیم آرومش شپ   شپ 

 اونجا؟ بریم امشب میشه .بزرگه خییل

 بکشونمت خواستمیم یادته .شدیا شجاع چه اوه اوه -

ون  برام؟ کردییم ناز چقدر بپ 

 :خنددیم نازسلت  

 .بیام کردمنیم جرات بابام ترس از .که نبود ناز -

 استفاده هاملحظه تک تک از گرفتم یاد دیگه االن ویل

  .کنم

ین کنم فکر البته -  .هاداده نخ بهت خانوم شپ 

 منو هوای خوب .خوبه دخپ   این چقدر فهمیدی؟ آره -

  .داره
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .داره نگهش برات خدا -

 :گویدیم و شودیم بلند جا از مانیسا

  .وقته دیر ویل .برم خوادنیم دلم اینکه با -

 :گویدیم عرفان

 میشه؟ چ   بگذرونید بد بمونید اینجا امشبو االح -

 :گویدیم مهبد و ایستندیم هم لعیا و مهبد

 پدرش و مادر پیش خوادیم لعیا و آخره شب امشب -

 ما به خییل اینجا وگرنه .گردیمبریم که شب فردا تا باشه

  .داداش گذرهیم خوش

وع مانیل وع که هاخداحافظ   و زدن غر به کندیم رس  یم رس 

ک شود  .گذاردیم را کردن گریه بنای دخپ 

ین  کیم اشخانه به رفی    یوعده با و کندیم بغل را او شپ 

 .کندیم آرامش

 را نازسلت   باشد آورده دست به بهانه گوت   هم مانیسا اما

 .کندیم گریه و کشیده آغوش در
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 را او است مشکش دم اشکش همیشه که هم نازسلت  

 .شودیم آلود غم و دلگپ   جو و کندیم همرایه

 در خواهرانه و محکم را او و رودیم دیبا رساغ به مانیسا

 .کشدیم آغوش

 :گویدیم مهبد

نیم ایآبغوره چه .ببینا حاال -  .گپ 

 :گویدیم مهراج

 نگه هم شب فردا واسه آبغوره کم یه .فرودگاه میایم فردا -

 .خانوما دارین

 پاره تکه تعارف و ظ  خداحاف و خندندیم مهبد و عرفان

ین روند،یم که سه آن و شود یم تمام هاکردن لباس شپ 

 خانه از مهراج و نازسلت   با و کندیم تنش را مانیل های

ون  .زنندیم بپ 

 خواهدیم دیبا از عرفان .رفته فرو سکوت در خانه

احت  را خانه و شویدیم را کثیف هایظرف .کند اسپ 

 .کندیم مرتب

 :گویدیم دیبا کشد،یم دراز دیبا کنار وقت  
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  مردم این شهر حسودند 
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 .عزیزم نباش   خسته -

 .بوسدیم را دیبا صورت عرفان

 مهراج و سلت   این راست   .عزیزدلم نباش   خسته هم تو -

 .زدنایم مشکوک رفی    موقع

 .نخندد کندیم سیع دیبا

 زدن؟یم مشکوک چ   یعت   -

  همچی    -
 

  بیک
 

 من به کردیم سیع سلت   .داشی    ذوق نیک

 ...نکنه .شد یم سفید و رسخ یه مهراجم نکنه، هنگا

 عرفان؟ چ   نکنه -

 ...قراره امشب تا دو این نکنه -

 :کشدیم را عرفان یگونه و خنددیم دیبا

ین خونه رفی    .زدی حدس درست .دلبندم آفرین -   .شپ 

 :کندیم گرد چشم عرفان

 وقت؟ اون یک اجازه با .باشه روشن دلم و چشم بله؟ بله -

 :کندیم نگاهش چپ چپ دیبا
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 نیار در رو بابات ادای عرفان خدا رو تو !واه واه -

؟ خودت به ایهقیافه چه این .خواهشا  گرفت 

 !دیبا -

 کفپ   تا دو این .باش داشته انصاف کم یه آخه جونم؟ -

 باهم برن کجا خب .رسیدن هم به سال سه از بعد عاشق

 سه از ببندن یلقند رسما تو داری توقع نکنه بزنن؟ حرف

؟ بقبقو باهم دوری سال   کی  

 .دوزدیم چشم دیبا به سینه به دست عرفان

یم نگاهش مظلومانه و اندازدیم بغلش توی را خودش دیبا

 .کند

 آخر و اول .باشن راحت بذار !دیگه نزن غر .خدا رو تو -

  .نگپ   سخت .همن مال اینا که

 روی را توپ و کشدیم آغوشش توی محکم را دیبا عرفان

 .اندازندیم رسشان

 کنیدیم کارا این از من از خپ  ت   حاال .ببینمت اینجا بیا -

 آره؟

 .میاد قلقلکم نکن عه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .رسمیم فردا هم رو سلت   اون حساب .نباشه حرف -

 .نخور تکون اینقدر

 

 شب آن و شکافدیم را خانه سکوت دیبا یخنده صدای

 .شودیم تمام باالخره ماندت   یاد به

 

 و است داغ حسات   .رادیاتور روی کشدیم دست مهراج

 و مرتب و تمپ    .دارد دوست را اتاق دکوراسیون .گرم اتاق

ون آن .رودیم پنجره پشت .است راحت و ساده  برف   بپ 

وع ریز دیم نیک فال به را آن .کرده باریدن به رس   خدا و گپ 

  .کندیم شکر را

 .بنددیم را در آمده اتاق توی نازسلت   و شودیم باز در

 خوابید؟ -

 .نشیندیم تخت روی نازسلت  

ین .هنوز نه -  امیدوارم .خونهیم قصه براش داره شپ 

ین .زود بخوابه ون فرستاد منو شدم کالفه دید که شپ   .بپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :آیدیم فرود تخت روی کنارش مهراج

 .سوابسته مهبد به خییل انگار -

ی طفلک .زیاد خییل -  که مردیه تنها مهبد .شتندا تقصپ 

  باهاش و دیده زندگیش اول از مانیل
 
  .کرده زندیک

 ندارم؟ بابا چرا من گفتنیم -

 منو بابای تو نکنه کو؟ بابام گفتیم همیشه .اتفاقا چرا -

 خوردی؟

 .خنددیم مهراج

؟ .من برم قربونش -  سلت 

 جونم؟ -

یم دراز تخت روی نازسلت   .بگو رفت   که روزی اون از -

 دراز تخت روی او روی به رو درست هم مهراج .کشد

 .گذاردیم رسش زیر دست و کشیده

 

 :گویدیم نازسلت  

؟ ناراحت خواییم -  بش 
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  مردم این شهر حسودند 
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 کردی؟ کار چ   سال سه این تو بدونم باید من .حقمه -
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ه و گذاردیم رسش زیر را آرنجش نازسلت    چشمان به خپ 

 :زندیم لب مهراج

 و مهبد البته .بهم گذشت سخت خییل سال سه این -

ات   یه واقعا خب ویل کردن؛ کمکم خییل مانیسا
 که بود چپ  

 .نبود ساخته کش دست از کمیک و کرد تحمل شدنیم

 همه بودن غریب حس .نکردم عادت غربت به وقت هیج

  اوج به دیگه روزات   یه .بود باهام جا
 

یم و رسیدمیم دلتنیک

 .ترسیدمیم اما .برگردم خواستم

  .کندیم درکش خوب مهراج
 

 .آورددریم پا از را آدم وابستیک

 جا هر .نکشید عذاب کم سال سه این توی هم خودش
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  مردم این شهر حسودند 
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 تنها و غریت   حس همی    یافتنیم را نازسلت   و رفتیم که

 .کردیم را بودن

یم گوشش پشت را نازسلت   موی ی طره و بردیم دست

 .راند

 مهراج؟ فس  ن ترسیدییم چ   از -

 .بشه قبل از ترتلخ و سخت زندگیم و برگردم اینکه از -

یم بغل سفت منو ت  ت   مامان خونه رفتیمیم یواشیک یادته

 عطر و گوشم یالله به چسبوندییم لباتو کردی،

 چرا آخه گفت  یم گوشم تو و کشیدییم نفس موهامو

؟ خوامتیم اینقدر  مهراج؟ یادته سلت 

  .نخواست   قشنگ و خوب منو اما

 .کرد حسودتر مردمو خواستنت نیمه نصفه اونجوری

  .بجنگه من با که کرد ترشجاع رو مادرت

 ...داشتنت دوست به من نفهمیدی تو

 ...امنت آغوش به

 ...پنایه ت   از آوردم پناه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 من رسپناه تنها تو و بودم تنها چقدر من که نفهمیدی تو

 داشتم، آرامش ،داشتم امنیت من که جات   تنها .بودی

؛ حق شاید .بود تو کنار  ایخانواده توی تو چون داشت 

 دوستت و بودن عاشقت همه که بودی شده بزرگ

 هر بدش رفتارهای که شدم بزرگ پدری با من اما .داشی   

 دیگه کنم فرار گرفتم تصمیم وقت   .کردیم تنهاتر منو روز

 احمق حس بدجوری واقعا .بود کشیده ته ظرفیتم تمام

  .کردمیم بودن

 اینجا از اگر کردمیم فکر .بری یادم از تا ازت شدم دور 

  .کنمیم فراموش رو داشتنت دوست برم

 غریبم جا همه تو بدون و توت   من وطن دونستمنیم اما

 .مهراج

 دیگه کشور یه تو دیگه، شهر یه تو بشم گم اگر گفتم

 بشه، آسون برام درد این تحمل

 غربت هایکوچه ی آواره نیست مالز  فهمیدم دیر اما

 .شب همون جا، همی    .شدم گم خاطراتت تو من .بشم
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  مردم این شهر حسودند 
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 خودمو تا برگردم کرد مجبور منو خاطراتت همون حاال

 .کنم پیدا

 حاالها حاال یعت   رفت،نیم کما تو اینجوری مادرت اگر -

؟برنیم  گشت 

 باید که کرد مطمی    منو فقط مامانم کمای .نداره امکان -

 .نداشتم رو شجاعتش خب اما .برگردم

 چرا؟ -

ین ازم رو مانیل ترسیدمیم چون -  .بگپ 

 خودت؟ با کردی فکری همچی    چرا !دیوونه -

س خییل شونبچه واسه حامله زنای  -  اما .دارن اسپ 

 دنیا به مانیل که ای لحظه تا .کردیم فرق من وضعیت

 بشه؟ نصیبم دار مشکل ی بچه یه نکنه داشتم ترس بیاد

 تونستمیم چجوری تنها و تک دور کشور یه تو من

  کنم؟ بزرگش

 گذاشتم رو اسمش سالمه گفی    و اومد دنیا به وقت  

  ."برام بموت  " یعت   .مانیل
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  مردم این شهر حسودند 
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 برگردم که شدیم بزرگپ   هم ترس این شدیم بزرگپ   چ   هر

ین ازم رو مبچه و  .بگپ 

دیم دستش توی را نازسلت   دست مهراج  ایبوسه و گپ 

 .نشاندیم آن شتپ

نیم .نمیفته اتفاق این وقت هیچ که عشقمون به قسم -

 و من دخپ   مانیل .بشه نزدیک من دخپ   به هیچکس ذارم

 میگم؟ چ   فهیمیم .توئه

 .کشدیم بلندی نفس نازسلت  

  .مهراج دارم ایمان تو به من -

ین با چجوری .بگو رو شبقیه حاال -  شدی؟ آشنا شپ 

ه و کشدیم دراز پشت به نازسلت   وع سقف به خپ   به رس 

 .کندیم کردن تعریف

 آن او با همراه و او زیبای نیمرخ به دوخته چشم مهراج

 .کندیم مرور را سال سه

 مهراج .گویدیم او به را چپ    همه کاست و کم ت   نازسلت  

 شنودیم او از که خاطره هر با و ریزدیم اشک صدا ت  
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  مردم این شهر حسودند 
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  زن یگانه برای را سال سه این تمام شودیم ترمصمم
 
زندیک

ان اش  .کند جپ 

  و است مرد همه آن مهبد فهمیده دیر چقدر کندیم فکر

 آن نازسلت   است خوشحال .است بدهکار او به چقدر

  مهبد حمایت و محبت و مهر یسایه زیر سال سه
 
 زندیک

 .کرده

 و خواهر آن مدیون را خودش عمر تمام برای مهراج حاال

ین از .نددایم برادر ت   معرفت و آمده خوشش خییل شپ 

 .ستایدیم را مثالش

حرف صبح پنج تا و گذردیم رسعت به دو آن برای زمان 

  .کشدیم طول هایشان

 :گویدیم مهراج به رو نازسلت   

 که زیاد اونقدر .مهراج برگشتم خوشحالم خییل االن -

  .نگو

 اشپیشات   .کندیم نازسلت   رس زیر بالش را دستش مهراج

 .چکدیم چشمش یگوشه از اشیک قطره و بوسدیم را
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  مردم این شهر حسودند 
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 من .درسته حرفات تمام .سلت   ببخش .سلت   کن حاللم -

 با .کردم لج .کردم شق   کله .کردم نادوت   .کردم کاری کم

 که باشم ممنون ازت باید االن .مونبچه با خودم با تو

 معلوم موندییم اگر .رفت   کردی خوت   کار اتفاقا .رفت  

  رس .عشقمون رس .میومد بچه رس بالت   چه نبود
 
زندیک

  .مون

 ترسخت خییل .رو هاسال این گذروندم سخت خییل من

 ویل بودن کنارم آدم همه این .بکت   فکرشو که چه اون از

 اول سال یک تا شجاع .باهام نکرد همدیل واقعا هیچکس

 زن دنبال رفتیم باید اونم اما .داشت هوامو خییل
 
 و دیک

 .شآینده

 

  

 210_قسمت#

 

 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
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 خییل بده، ادامه رو درسش تا رفتیم ایران از داشت وقت  

ه خودش با منو کرد ارصار  خونیمیم درس دوتات   گفت .بپ 

 کردمیم فکر .بشم دور خواستمنیم من ویل .گردیمبریم و

 من و برگردی تو و برم ترسیدمیم .کنمیم پیدات زود خییل

 .نیست   ایران اصال تو نداشتم پ  خ اما .نبینمت

 که بس .شدم دور همسایه و فامیل و آشنا و دوست از

 خوردم فحش همه از .کردن بارم تیکه که بس .زدن طعنه

؟ به هنوز بدبخت چرا که  هنوزم تو رفت اون فکرش 

 برگرده؟ داری امید هنوزم گردی؟یم دنبالش

 جوری یه بخوری؟ غصه خواییم یک تا گفت بابام یادمه

 اوضاع؟ این به کت  نیم عادت چرا رفته تازه انگار زت  یم زار

 من آخه؟ زت  یم حرف   چه پدرم گفتم

 یاد از به هرگز من داشتنش، دوست به کردم عادت

  .کنمنیم عادت بردنش

 .شوخیه یه رفتنت کردمیم فکر سال سه از بعد هم هنوز

بریم هنشد شب  گفتمیم شدمیم بیدار خواب از که روزا
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  مردم این شهر حسودند 
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 شبای و ساختم و سوختم .زدم گول یه خودمو .گردی

  .زدم گره مریضم و کشدار روزای به رو مغمزده

 هیج دیوونه مرد این اما .دیگه بسه دیوونه آی گفی    همه

   .نشد خسته وقت

 نمردم؟ دوریت از سال سه این تو چرا دوت  یم

یم دلتنگیت از ییک شب هر  بودم، آدم لشکر یه من چون

 داشتنت دوست به باز و میشد پا ییک اون فرداش مرد،

 .دادیم ادامه

دیم قاب را او صورت و زندیم هق نازسلت    :گپ 

م !مهراج -   .دلت واسه بمپ 

 .زندیم تلخ لبخندی مهراج

 .نازسلت   بهت میدم قول .مهراج بگرده دورت نکنه خدا -

 اوت   کنمیم پیدا .کرد جدا هم از رو ما اونیکه کنمیم پیدا

 واحد و احد خدای به .نمونه زنده مونبچه خواستیم که

  .کنمیم سیاه زندگیشو و کنمیم پیداش

ان رو سال سه این تموم میدم قول   .کنم جپ 
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 تموم مهراج .هست   مانیل بابای و منو مرد تو .مهراج -

 باشه؟ .نده وا .نیار کم .توت   خدا از بعد امیدم

  .آخه من بگردم جفتتون دور -

 .کندیم پاک را هایشاشک تند تند

 ما کش ذارمنیم دیگه .شد تموم .دیگه نکن گریه بسه -

  .کنه دور هم از رو

 هوات   و کندیم بلند رس و کشدیم جلو را خودش نازسلت  

 .نشاندیم لبانش روی کوتاه ایبوسه

 .کندیم جمع را هایشلب مهراج

  خانوم؟ سلت   بلدی هم کارااین از -

 :خنددیم نازسلت  

 کارا؟ کدوم از -

ه صورتش به صورت و راندیم عقب به را او مهراج  در خپ 

 .شودیم خمارش نگاه   اسپ   لحظات   زیبایش چشمان

 با فقط هامعتاد مثل .اوست چشمان معتاد هاستسال 

ین هایخنده  مواد نازسلت   .یابدیم التیام دردهایش او شپ 
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ه و او آغوش جز که تیادیاع .است مخدرش  شدن خپ 

 روی را هایشلب ..کندنیم آرام را او مثالشت   چشمان در

 .بوسدیم جاندار و عمیق و چسباندیم داغش هایلب

 اشهمرایه و کندیم او گردن حصار را دستانش نازسلت  

 .کندیم

 .رسدیم آرامش به دارد سال سه از بعد نوایشت   دل   

 .ایپنبه ابرهای لمس جنس   از رمن و لطیف آرامش  

 در مهراج آهنگ خوش صدای زند،یم رس که سپیده

 .شودیم اندازطنی    گوشش

 .دارم دوستت خییل -
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 سفید نور و کندیم باز پلک رویش از پتو شدن کشیده با

 .تابدیم چشمش به رفته کنار کیم که پرده الی از تندی و

 .ریزدیم صورتش توی مانیل دار موج و نرم موهای بعد

- mom! get up. mommy! 

 دلش .اندازدیم نگایه کنارش مهراج خایل جای به نازسلت  

 .مردش برای شودیم تنگ

 .نشاندیم شکمش روی را مانیل و چرخدیم 

ه لبخند با  دماغ و دل وقت هر که مانیل صورت به خپ 

ی یا ندارد  :زندیم لب زند،یم حرف انگلیش خواهدیم چپ  

 نازم؟ دخپ   شده چ   -

 .گشنمه من -

 .بوسدیم را صورتش و نشیندیم و کندیم بلند را او

ین خاله -  خوابیده؟ شپ 

 .آره -

  .بخوابه دیشب نذاشت   -
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 .داردبریم تخت کنار عسیل روی از را همراهش تلفن

 .است صبح ده ساعت

یم را هپرد رفته پنجره سمت و گذاردیم تخت روی را مانیل

 .آیدیم وجد به برف دیدن با .کشد

 .ببی    رو اینجا بیا !مانیل وای -

 .کندیم بغلش او و دودیم نازسلت   سمت مانیل

 .جونم مانیل اومده برف .کن نگاه -

 فرمش خوش های لب و شودیم باز مانیل یگرفته صورت

 .آیدیم کش

ون بریم !برف - دا رو تو .مایم .بپ 
ُ
 .بریم !ا

یم هباش -  .بازی برف بعد صبحانه اول .مپ 

 یا دارد مهراج از پیایم کندیم چک را تلفنش کهحایل در

 .شوندیم خارج اتاق از مانیل با نه،

ی اینکه بدون مهراج اینکه از ناراحت  لب رفته، بگوید چپ  

 .شودیم آویزان اشلوچه و
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ین ین و کنندیم بیدار را شپ   بگذارند کندیم التماس شپ 

 .بخوابد پ  بیش

 خوابم خدا به .زد غر شب نصف تا مانیل .سلت   نکن -

 .میاد

ون اون دخپ   پاشو -  که منم دخپ   .اومده برف کیل بپ 

ون بریم بخوریم صبحانه پاشو .سندیده برف  وگرنه .بپ 

 .هاخورهیم منو مخ

ین  کشان خمیازه ریخته، هم به و شلخته موهات   با شپ 

 .نشیندیم رسجایش

 .رسده !نه وااای !برف -

دیم قاب کوچکش دستان با را او صورت مانیل  :گپ 

ین آله -   .please .دیگه پاشو .شپ 

 .کندیم پرت تخت روی سمتش برش نازسلت  

 رفته؟ مهراج .عشقم باشه -
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 نماز صدای که شدیم گرم داشت چشمام من .آره -

 نفهمیدم .دیگه بود شده قضا البته .شنیدم رو خوندنش

  .رفت یک هدیگ

هم صبح تا -  اوهوم؟ ا 

 .اومدیا .گشنمه بدو پاشو .نزن بیخود حرف -

خانه و پایی    سمت هاپله از سه هر  .روندیم آشپ  

 .است چای نوشیدن مشغول و نشسته مپ    پشت امپ  

 .شودیم بلند مودبانه ها آن دیدن با

ین خپ   به صبح .سلت   خاله سالم -  .شپ 

 .کندیم لوس برایش را خودش اردد دوست را امپ   که مانیل

- Good morning amir. 

 :زندیم بغل را او امپ  

 امپ   به بده بوس .فسقیل باشه گود هم تو مورنینگ -

 .ببینم

ین .بوسدیم را اشگونه مانیل  مپ    دیدن با نازسلت   و شپ 

 .نشینندیم مپ    پشت پیمان پرو

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :گویدیم نازسلت  

 !کردی چه جونم امپ   به به -

ین  به کرده، ترشگرسنه برشته سنگک نان عطر  که شپ 

  گوجه
 

 نان ایتکه و زندیم ناخنک شده ورقه هایفرنیک

 .داردبریم

  .ها داری هلل ایول امپ   -

 :گویدیم امپ  

 .مهراجه آقا کار .که نیست من کار -

ین و نازسلت   ه هم به متعجب شپ   نازسلت   .شوندیم خپ 

 :گویدیم

 !مهراج؟ -

 گذاشی    چای .خریدن نون رفی    زود صبح از .خاله بله -

 .رفی    چیدن هم رو مپ   

ین  لب ذوق از نازسلت   و اندازدیم باال را ابرویش تای شپ 

گ لطافت به زندیم لبخندی و گزدیم  به و رسخ گل گلپ 

 .عسل حالوت
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ین  .کوبدیم بازویش به آرنج با شپ 

 اونور؟ چیه جعبه اون -

 کنار یقفسه سمت چرخانندیم رس امپ   و نازسلت  

 .یخچال

 :گویدیم امپ  

 .آورده مهراج آقا .سلبیه خاله ماله -

ین  :پرسدیم شپ 

 هست؟ چ   -

 .خاله دونمنیم -

 رنگ به بزرگ ایجعبه سمت و شودیم بلند جا از نازسلت  

 را جعبه .رودیم شده آذین رنگ همان به روبات   با که رسخ

 .دگذار یم مپ    روی

 درب و داردبریم را آن .است روبان نوار زیر شده تا ایبرگه

 .کندیم باز را جعبه

ین  لبش شده گرد چشمانش جعبه محتویات دیدن با شپ 

 :آیدیم کش
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 !خورایک چقدر !واو -

 قلت   هایپاستیل .کشدیم دست هاخورایک به نازسلت  

های شکل،  آلو، لواشک نمیک، پفک رنگارنگ، اسمارتپ  

 و کاپوچینو های بسته ای،تخته شکالت خشک، بالوآل

 با آبنبات اش، موردعالقه مارک با فوری های نسکافه

، توت و قهوه طعم
 

 و پرتقایل و نعنات   هاینرمک فرنیک

 .دیگر خورایک چند

 .کندیم باز را نامه فورا

 بهت دیشب .نفسم خپ   به صبحت .من سلت    سالم "

ان دادم قول  تعداد اما .رو سال سه نای تموم کنم جپ 

 جای و زیاده خییل نبودم کنارت که روزهات   و ها لحظه

ان رو نبودم بخوام هم چقدر هر .پررنگ خییل خالیم  جپ 

 .نمیشه کنم

 باردار جونم از عزیزتر مانیل رس وقت   کردم فکر خودم با 

 هوس وقت   .کنارت نبودم من کردی،یم ویار وقت   بودی،

 برم بدوئم نبودم من کردییم رو خوشمزه خوراکیای

  .گرفتا مغصه جوری یه اصال .بخرم واست
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 مانیل دونمیم .پاستییل و آلبالو و لواشک عاشق دونمیم

 .گفتیم مهبد به داشت دیشب .داره دوست همینارو هم

 .مهراج بگرده جفتتون دور .خریدم براتون و رفتم صبح

 ".جونتون نوش

 .چکدیم صورتش یرو  چشمش یگوشه از اشیک قطره

 :کندیم زمزمه گریه میان ایخنده با لب زیر

 !دیوونه که عاشقتم -
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ین  :گویدیم شپ 

؟ نوشته چ   - ؟یم گریه داری چرا  سلت   نکنه وای کت 

 همیشه؟ واسه رفته گذاشته

 .کندیم پاک را اشکش نازسلت  
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؟ پرت و چرت چرا عه -
 

 یکخورا مانیل و من واسه مییک

  .خریده

؟ -   !دیوونه .ترسیدم کردی گریه همچی    همی  

 .کرده ذوق رنگارنگ هایخورایک برای مانیل

ین  :گویدیم شپ 

 خریده؟ هات  خورایک چه برات مهراج جونم مانیل ببی    -

  .داره دوستت خییل حتما

 :گویدیم و داردبریم را اسمارتپ    یبسته مانیل

 !I like it so much .ساومزه اسمارتپ    .اوبه مهراج -

 :گویدیم مانیل به رو و خنددیم امپ  

 .خواب بگو -

 :گویدیم فورا مانیل

 .آب -

ین و رودیم ریسه امپ    .کندیم دعوایش شپ 

 .موبچه نکن اذیت .امپ   نکن -
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 :گویدیم هاخنده میان امپ  

ین خوبه خییل وای -  بهم شهمه فسقیل این دست از .شپ 

 .گذرهیم خوش

ین  .کندیم او به اندرسفیه عاقل نگایه شپ 

 زود  .نخند بسه .بگه رو خ بده یادش کارا این جای -

 .بازی برف بریم بخور رو تصبحونه

 به هنوز که را مانیل صورت و چشم گویدیم بلند امپ  

 .بوسدیم محکم رودیم ور هاخورایک

ین یم چرخدیم هاآسمان توی هنوز که نازسلت   به رو شپ 

 .کند

 .اینجا ناهار بیاد مهراج بزن زنگ ببی    -

 ناهار؟ -

ی قرمه براش دادم قول مانیل به .آره -  با .کنم درست سپ  

 .بزنم حرف باید هم مهراج

؟ به راجع -  چ 

  .دیگه اینا و آزمایش قضیه همون -
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 .دهدیم را مانیل یصبحانه و گویدیم ایباشه نازسلت  

ی قرمه پخی    مشغول ینشپ   و کندیم جمع را مپ    یم سپ  

 آماده رفی    برای تا کندیم رسگرم را مانیل هم امپ   .شود

 .بشوند

دیم را مهراج یشماره و رودیم باال یطبقه به نازسلت    .گپ 

یم پر گوشش توی بوق سه از بعد مهراج گوشنواز صدای

 :شود

 جانم؟ -

 .رودیم اشصدقه قربان دل در نازسلت  

 .اجممهر  سالم -

 .اسمم ته چسبوت  یم که میم اون فدای به من .سالم -

؟  خوت 

 حایل یه اصال .تهدیه بابت ممنون .خدا شکر .خوبم -

 .کردما

؟ دوست - ؟ مانیل داشت   چ 
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 هوله هله چقدر که دونست  یم .مبچه کردم کیف .آره -

 کردی؟ سفت دلم تو جاتو صبچ اول دارم، دوست

  .دیگه دیگه -

 ؟رفت   یک -

کت رفتم  .ده از قبل - یف خواب شجاع .کارگرا رس رس   ترس 

 .داشی   

؟ - ؟ اونجا االن یعت   رفت   نیست 

 .آیدیم ماشی    صدای بعد و نفر چند صدای

ین .مهراج اینجا بیا پاشو -  .کرده دعوتت ناهار شپ 

 .دیگه خونه رسیدم .گفت   دیر چه عه -

 نمیای؟ یعت   -

؟ بیام -  یعت 

 .نکن اذیت -

 .کن وا درو پس -

  .شودیم بلند خانه در زنگ صدای
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 که مهراچ   و شودیم باز در .دودیم پنجره پشت فورا

 حیاط در پا لب به لبخند کرده تن به مشیک و بلند پالتوی

 .گذاردیم

 :زندیم لب تلفن توی

 مهراج؟ آقا  ذارییم رسکار منو حاال -

 دارد ستدو  و شنودیم و بیندیم را مهراج دلکش یخنده

 بس .ببوسد هزاربار را او و حیاط توی برود و دربیاورد بال

 .است مرد این عاشق که

  .بزرگه حیاط این چقدر .زدم یخ بریز چات   لیوان یه بدو -

   .نخوره لپ    پات بیا آروم -

 را موهایش و رودیم آینه جلوی و کندیم قطع را تلفن

یم پایی    ها لهپ از .انداخته گل هایشگونه .زندیم شانه

خانه توی .رود  .کشدیم رسک آشپ  

ین؟ داریم چای -  شپ 

 .کن وا درو برو .اومده مهراج .آره -

 .دونمیم -
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 در پشت مهراج کندیم باز که را در و دودیم در سمت

 دور دست و اندازدیم آغوشش توی را خودش .است

 .کندیم حلقه کمرش

 باال به رس و گذاردیم مهراج گرم یسینه روی را اشچانه

ه خندانش هایلب به  که جذابش صورت به و شودیم خپ 

 .زندیم لبخند است گپ   نفس سخت

 .عزیزدلم اومدی خوش -

 .بوسدیم را اش پیشات   مهراج

  .بانو ممنون -

دیم را دستش   کیسه یک .شوندیم گرم یخانه وارد و گپ 

 .است مهراج دست

 چیه؟ این -

 .هدیه یه -

 کیه؟ مال -

 .صاحبش -

 .اندازدیم خانه به نگایه مهراج
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 کوشن؟ بقیه -

ین  :آیدیم بار پشت شپ 

  .مهراج اومدی خوش -

  .ممنون -

 .بود عایل .نکنه درد دستتون صبحانه بابت -

 .جان نوش -

  .بردیم شومینه سمت را او نازسلت  

 .مهراج کرده یخ دستات چقدر وای -

 کو؟ مانیل -

ه پیش -  .امپ 

 :زندیم صدا بلند

؟ - ؟ .پایی    بیاین امپ   امپ 

 مهراج تا .آیدیم پایی    ها پله از امپ   دست در دست مانیل

 .رودیم او سمت بیندیم را

؟ .مهراج سالم -  اوت 
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یم زانو جلویش و رودیم سمتش مهراج و خنددیم باز امپ  

 .زند

؟ تو .خوبم .مانیل سالم -  خوت 

  .آره -

 .گویدیم شکرخدات   مهراج

 .آوردم برات خوب چپ    یه .ببند چشاتو حاال -

 .خنددیم ریز و بنددیم چشم مانیل

 :گویدیم مهراج

  .کن باز چشماتو حاال خب -

 رنگ ایگلبه دستکش و گردن شال و کاله دیدن با مانیل

 .کاله روی پروانه یک با دارد زیبات   بافت .کندیم ذوق

کرده خوش جا ککوچ گل دو ییک هم دستکش هر روی

 .اند

دیم را ها آن  پا تند و ریز شوق، با نازسلت   به رو و گپ 

 .کوبدیم زمی    روی

 it is very beautiful   !مایم اوه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 از بیش دلش مهراج و شودیم شاد مانیل ذوق از نازسلت  

 او به مانیل که برسد روز آن خواهدیم دیگری وقت هر

 .بابا بگوید

ک دست دیم را دخپ   .بوسدیم مالیم و نرم را او و گپ 

 

  

 213_قسمت#

 

 

 زودتر دارد جدید کاله و شال که حاال دارد ارصار مانیل

 .بازی برف بروند

 چند فقط که است روز و شب دو  و است خسته مهراج

 و غصه از که سال سه این تمام برعکس .خوابیده ساعت

 
 

 .بردنیم خوابش هیجان شدت از حاال خوابید،نیم دلتنیک
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم خوش وجود تمام با ندیده برف عمرش توی که مانیل

 او با و کندیم درست برف   آدم مهراج و امپ   با .گذراند

 از نفره دو عکش خواهدیم امپ   از مهراج .اندازدیم عکس

 چه کندیم فکر .بیاندازد برف   آدم کنار در مانیل و او

ش با که حیف  سه این توی دخپ 

  .ندارد هم عکس یک حت   سال

 به باهم خواهدیم مهراج از نازسلت   شود،یم که ظهر

 دیدن به بود نتوانسته را شنبه پنج .بروند بیمارستان

 .برود مادرش

ین ین .گردندبریم خانه به مانیل و امپ   و شپ   آن برای شپ 

کاکائوی دو  از را اشنسکافه ماگ و کندیم درست داغ شپ 

یم شومینه کنار و کندیم رپ اش عالقه مورد ینسکافه

  .بسته یخ حسات   پاهایش انگشتان .نشیند

 .اندازدیم اشصفحه به نگایه لرزدیم مپ    روی که تلفنش

 .افتدیم اشپیشات   روی اخم صفحه روی نگار نام دیدن با

 .محل ت   خروس اه -

 .رودیم هاپیام صندوق به
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 "بیداری؟ بزنگم؟ "

 .نوشدیم داغش ینسکافه از کیم

 :گویدیم لب زیر

  .خوابمیم ظهر تا خرس عی    خودت مثل پس نه -

 به کارش که کند چه اما کند خاموش را تلفنش خواهدیم

یم را اششماره .است گپ   حسات   نچسب دخپ   این کار

د  توی نگار یعشوه از پر و نازک صدای بوق یک با و گپ 

 .شودیم پر گوشش

ین به به -  .زدین زنگ فرمودین نوازی بنده .خانوم شپ 

  چطوری؟ .سالم علیک -

؟ تو .فرمانده قربونت -   خوت 

  یه پادگانه مگه !کوفت و فرمانده -
 

 فرمانده؟ مییک

 .خنددیم بلند نگار

ین نزن غر ببی    -  .خودته یبرازنده فقط فرمانده .شپ 

؟ کار چ   حاال !مسخره -  داشت 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

وع رسما کارت فردا گفت   دفعه اون -  بیام گفتم ه،میش رس 

 .ادب عرض واسه

ین  .اندازدیم اشبیت   به چیت   شپ 

 .آخه میشه زحمت -

 بیام؟ یک .ذارییم کالس چقدر .بابا گمشو -

 .باش من چل و خل مریض اولی    بیا .بیا اینا یازده -

 باری؟ کاری  .تهعمه که چل و خل -

  .بینمتیم فردا .قربونت -

 .اندازدیم مبل روی را آن حرص با و کندیم قطع را تلفن

؟ که دفپ   بیاد خوادیم کاره یه .کرد یخ منسکافه !اه -  چ 

 !ایش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 بخار به و کرده حلقه چای لیوان دور را انگشتانش مهراج

، و مانیل یخنده صدای .کندیم نگاه آن   شور امپ 
 
 را زندیک

 .کندیم تزریق هایشرگ در بیش از بیش

ون و تاس غروب نزدیک  .کندیم بیداد رسما خانه از بپ 

 را دلش بودن کوچکش یخانواده کنار در خانه، توی اما

 یک ناهار از بعد .کندیم گرم و محکم و قرص حسات  

ین و خوب خواب اق حسات   حاال و داشته شپ   و قپ 

خانه مپ    پشت نشسته رسحال ین روی به رو آشپ    و شپ 

 .نازسلت  

ین  :گویدیم شپ 

 کنید؟ کار چ   خواینیم تا دو شما االح خب -

 .کندیم بلند رس مهراج

 دلیل و بوده یک کار آزمایش دستکاری بفهمم باید اول -

 .کردی کارات   یه شما گفت سلت   .بوده چ   کارش

 بود سخت .شدم کار به دست  پیش سال یه از آره -

 .کردنیم کار آزمایشگاه اون تو کیا سال اون بفهمم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ه آدم یه شدم مجبور میون این  که کنم استخدام رو خپ 

 .کنه کمک بهم

 خب؟ -

 .ساله پنجاه حدودا خانومیه یه طرف فهمیدم باالخره -

 ساکت شدت به آدم کارش محل تو . باقریه شهناز اسمش

یهگوشه و  .گپ 

  .ترهپایی    همه از موقعیت لحاظ از آزمایشگاه اون تو

 تمام نستهنتو  خانوم این فهمیدم من که اونجوری

 کارشناسیش مدرک و کنه پاس رو کارشناش واحدهای

  .جعلیه

 :پرسدیم نازسلت  

 فهمیدی؟ کجا از-

ا این خب -  خییل .کرد پیدا جا هیچ شدنیم واقعا رو چپ  

ها  اونجا مستخدمی    از تا دو ییک به شدن نزدیک با رو چپ  

 گفی   یم .دادن خوت   اطالعات پول کم یه با .فهمیدم

 آزمایشگاه رئیس انگار اما .نبوده خوب اول همون زا کارش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 خییل کارای .نکرده اخراجش دیگه چپ    یا سوخته دلش

  .کی   یم محول بهش رو پایی    سطح

 اما نبودن مطمی    و بودن شنیده هم خودشون ها اون

 .کنم پیدا برم که شدن رسنچ  

 اینم .داره خرات   بسیار مایل اوضاع خانوم این که خالصه

 .بکنه کارو اون شده باعث پولیشت   همی    که نمدو یم

 بهش ایچییل و چرب پول خواسته، ازش که اوت   البته

  .داده

 :زندیم تکیه صندیل به مهراج

 کیه؟ فهمیدی -

 و بشم نزدیک خانوم اون به کردم تالش خییل .نه -

 سال اون فهمیدم اینو .نشد ویل بشم؛ دوست باهاش

 رفته یهو تهران جای بدترین تو ایشاجاره یخونه آدرس

  .شهر مرکز

 دستکاری رو آزمایش که بوده زن این فهمیدی کجا از -

 کرده؟
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 های جواب تایپ میده انجام شهناز این که کارات   از ییک -

 و بکنه کارو این تونسته یم راحت خییل پس .آزمایشگاهه

ای  .کردیم بیشپ   بهش منو شک گفتم که دیگه چپ  

 دستکاری رو آزمایش اون پول خاطر هب فقط آخه خب -

 این به کرده؟ بازی گناهت   یبچه یه جون با و کرده

ین دارم شک موضوع  .شپ 

  .بفهمم هنوز نتونستم خب ویل .کنمیم فکرو همی    منم -

 شد؟ چ   بعدش -

یم رو جوون دخپ   یه گهگایه فهمیدم مدت یه از بعد -

 کردم فکر اول .کردم شک بهش بود یواشیک چون .بینه

ی موادی براش  بهش دخپ   اون نه، فهمیدم بعد .میاره چپ  

  .پاکت تو اسکناس صورت به .میده پول

 رس بتونم شاید تا بشم نزدیک دخپ   اون به گرفتم تصمیم

 .دربیارم شهناز کار از

 :گویدیم نازسلت  

 کیه؟ دخپ   اون -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

کت یه تو .نگاره اسمش -  نگار با همی    واسه .منشیه رس 

 ازش که اوت   و کیه دقیقا شهناز بفهمم که شدم تدوس

 و بوده یک بده انجام رو نابخشودت   گناه همچی    خواسته

 .بردهیم نفیع چه

  .س واسطه فقط نگار که دونمیم اینجا تا

 :کشدیم آه نازسلت  

 من شدن جدا و من ی بچه کشی    از وسط این یک آخه  -

  برده؟یم سود مخراج و

ین  :دهدیم رستکان تاسف با شپ 

 .کنهیم حل رو ما معمای سوال این جواب -

  با مهراج
 

 .کشدیم صورتش روی دست کالفیک

ین  :گویدیم او به رو شپ 

  مهراج؟ نداری دشمن تو -

 :زندیم تلچ   لبخند مهراج
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 بی    .شدن من دشمن شهر مردم همه رفت سلت   وقت   -

 ناو  تونمیم چجوری پرست ظلمت و حسود آدم همه این

 کنم؟ پیدا رو فطرت پست

 .گذاردیم او دست روی دست نازسلت  

  .کنیمیم رسواش زودی به باش مطمی    -

ین  :گویدیم شپ 

 هم به شما خواستهنیم و داره دوستت مثال که باشه ییک -

 .برسی   

یم جوالن ذهنش در شیده نام فورا .کندیم فکر کیم مهراج

دیم را خودش یجلو  اما کند باز دهان خواهدیم .دهد  .گپ 

دیم تصمیم .کند نگران را نازسلت   ندارد دوست  بعدا گپ 

ین به   .بگوید شپ 

 :زندیم لب

 سابق استاد کار نکنه ویل .هیچکس که من سمت از -

 باشه؟ داد رد جواب بهش عقد رس سلت   که سلت  

 .کندیم تلخ ایخنده نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 این به شخصیتش بگم خوامیم یعت   .نیست اون کار -

 نفرینم خوب ویل .خوردنیم احمقانه و زنیک خاله کارای

  .مهراج کرد

 .کرده بیخود -

یم بهش عقد از قبل باید من .داشت حق آخه خب -

 .موندم الل بابام ترس از ویل .خوامشنیم که گفتم

ین  :گویدیم شپ 

 باردار سلت   اینکه از قبل اصال .دونمیم .نیست حامد -

  .رفت ایران از بشه،

 .دهدیم تکان رس مهراج

 رقیبم گرچه .موافقم سلت   با البته .نیست اون کار پس -

 با مرد نگذریم حق از ویل نمیومد؛ خوشم ازش و بود

 .بود شخصیت  

 :گویدیم نازسلت  

ه این با کارت - ه؟ پیش چجوری نگار دخپ   مپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 
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ین  :گویدیم کندیم باز را همراهش تلفن کهحایل در شپ 

 کار برام که آقات   اون بار دو ییک .نمیده پس نم که فعال -

 نگار دربیاره، کارش از رس کنه تعقیبش خواست کنهیم

 .جمع حواس و زرنگه خییل .پیچوندش قشنگ

 .عکسش اینم بیا

دیم را تلفن نازسلت    .کنندیم نگاه عکس به مهراج با و گپ 

ی  به گرانقیمت هایباسل .امروزی ظاهری و تیپ با دخپ 

  .زیباست صورتش و دارد تن

یک عرض واسه مثال دفپ   بیاد قراره فردا -  .تپ 

 :گویدیم مهراج

  .دربیاریم کارش از رس زودتر بشه کاش -

ین  .ریزدیم دیگر چای لیوان سه و شودیم بلند جا از شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 تا تونننیم بد آدمای .نباش نگران مهراج میشه درست -

 گپ   جات   یه باالخره .بدن ادامه زشتشون ایکار  به ابد

  .میفی   

 .نشیندیم مپ    پشت

یم یک امشب -  فرودگاه؟ مپ 

 :گویدیم نازسلت  

 بعدش .ببینیمشون تونیمیم فرودگاه تو دو ساعت تا -

ن دیگه  .مپ 

 کنیم؟ کار چ   رو مانیل راست   

ون به مهراج خانه از بپ   .کندیم نگاه آشپ  

 ؟پیشش بمونم من -

ین  :نوشدیم چای ایجرعه شپ 

 وقتش البته .کنه اذیتت نخوابه ممکنه .مونمیم خودم نه -

  .سخته چقدر داری بچه فهیمیم خودت برسه که

 :زندیم لبخند مهراج
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 خودم این از بعد کشید، رو زحمتش سلت   سال سه -

 نگه بیدارم صبح تا شب اگه حت   .هستم جفتشون نوکر

 .رسش فدای داره

ین و نازت  سل  .خندندیم شپ 

ین  :گویدیم شپ 

 .نیست حالیت دایع   هنوز که خدا به -

ین حرف این از سه هر  .زنندیم قهقهه شپ 

 .شودیم بلند جا از نوشد،یم که را چایش مهراج

 بار چند مادرم .نرفتم دیروز از .خونه برم رس یه من پس -

  .زده زنگ

 :گویدیم نازسلت  

م من -  که اونجا بیا شد تموم کارت .عرفان یخونه مپ 

 
 

ین پیش مونهیم مانیل .بریم باهم همیک   .شپ 

  .عزیزم باشه -

ین با کندیم روانه را مهراج که نازسلت   یم اتاقش به شپ 

 .روند
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین  .دهدیم لم تخت روی شپ 

 باید هامدت تا کنم فکر ویل .سلت   کاریه اول روز فردا -

ونم مگس  .بپ 

 لختش و بلند گیسوان به کشیدن برس مشغول نازسلت  

 .است

 ویزیت کارت یه .میشه شلوغ رست زودی به مطمئنم من -

 اینستا تو .برمیم جا همه خودم کن چاپ تبلیغ هایبرگه و

هیم کارت کم کم بزن پیج هم   .گپ 

ین  :کشدیم بلند نفش شپ 

 .عزیزم مرش -

؟یم چ   فردا راست   -  پوش 

 .دیگه پوشمیم روز هر که همونات   بپوشم؟ چ   -

ین -  !شپ 

؟یم گرد چشاتو چرا چیه؟ خو -  کت 

 بری باهاش تو تیپیه چه این آخه .نکن اذیت خدا رو تو -

  رسکار؟
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 بده؟ چیش -

ه و گشاد گله - زت   تو مگه .تپ  یم سیاه ش همه که پپ 

؟   ت   مامان پوش 
 عزا واسه فقط سالش و سن اون با من ت 

 و قشنگ لباسای .خوشگل و جووت   هک تو .پوشهیم سیاه

 .بپوش برازنده

 لباس هیشیک واسه .ندارم شوحوصله .سلت   خیال ت   -

 بپوشم؟ خوب

 .شودیم بلند جا از نازسلت  

 خودت خاطر واسه چیه؟ هیشیک .نداری حوصله بیخود-

  .بپوش

 .کندیم باز را آن و رودیم کمد سمت

ه چ   فردا واسه ببینم بذار خب -  ...پوش  ب بهپ 

 

  

 

  .شودیم پیاده ماشی    از و کندیم پارک را ماشی    مهراج
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .کشدیم پوف   شیده اتومبیل دیدن با

.هاببینمش برم خواستمیم .داره مهمون امشب ت  ت  مامان -

ه این باز   .اینجاس دخپ 

 به آسانسور با و شودیم ساختمان وارد و اندازدیم کلید

 .رودیم دوم یطبقه

 لب زیر و کندیم نگاه متعجب کفش جفت چند ندید با

 :کندیم زمزمه

 داریم؟ مهمون -

 و توران عمه دیدن با .شودیم خانه وارد و اندازدیم کلید

یم سالم بلند بقیه و ت  ت  مامان و شکور عمو و شیده

 از نکند شودیم نگران .آنجاست هم یارس عمو حت   .دهد

 و هستند جمع هم دور که اندشده خپ   با نازسلت   آمدن

 .بیاید خانه به زودتر که زد زنگ او به بار ده از بیش گیسو
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

امش به شیده و توران عمه و شکور یم بلند پا روی احپ 

ام با .شوند  توران عمه با و دهدیم دست شکور با احپ 

ش   شیده با و کندیم روبوش  .ساده احوالپ 

 .ددهیم دست او با هم یارس

 عمو؟ شدی پیدا کم مهراج؟ چطوری-

  .اومدین خوش .شلوغه رسم کم یه ببخشید .خوبم شکر -

نیم هم نگاهش اصال .دهدنیم را سالمش جواب صادق

 .زندیم پوزخند پایی    به رس .کند

 خاض جوریک ت  ت  مامان و دهدیم را جوابش رسد گیسو

 .او به دارد شک انگار که جوری .کندیم نگاهش

 :گویدیم کند،یم تعارف چای دارد که مهرسا به رو

 .دارم کارت بیا دقه یه مهرسا -

 .بیاید تا کشدیم طول مهرسا و رودیم اتاقش به

 :شودیم اتاق وارد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 داری؟ کار چ   داداش؟ چیه -

 !دادی لفتش چقدر .ببند درو -

 .بنددیم را در مهرسا

  .خب دادمیم چای داشتم -

 چشه؟ کرد؟ ینجوریا چرا بابا این -

 رفته .خونه اومدم تو پای پیش همی    .ندارم خپ   من واال -

 که دونمیم اینو فقط .بخونیم درس دوستم بپیش بودم

 .کنه تشقه دو خوادیم دلش شکاره دستت از اونقدر بابا

 :کندیم اخم مهراج

 کردم؟ کار چ   من مگه آخه؟ چرا -

 .ردیک کار چ   ببی    خودت من؟ دونمیم چه -

 اومدن؟ یک ایناعمه -

 مامان رس زد داد اونقدر بابا .بودن ت  ت   مامان پیش پایی    -

  .باال اومدن که بیاد پدرسگ اون بزن زنگ که

 .دیگه خونه بیاد بگو گوریه؟ کدوم گفتیم یه

؟ یارس عمو !بابا ای -  چ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 عرفان .بکی    کارات   یه عموزن واسه قراره .دونمیم اونو -

  .بیاد هقرار  هم

 کاری؟ چه -

 واسه کرده قرض پول مردم از بس از عرفان این بابا -

 خونه بیارنش گفته عمو حاال .افتاده پیش به بیمارستان،

 خرج تونننیم دیگه .پیشش بیاد پرستار و دستگاه و دم با

ش ببیی    منتظرن فعال .بدن بیمارستانو یم موافقت دکپ 

 .نه یا کنه

یم رسک اتاق داخل به گیسو .شودیم باز لحظه همان در

یم ترس   کشیده هم در ابروهای و خفه صدات   با و کشد

 :زند

ون بیا یاهلل اتاق؟ تو اومدی چ   واسه-   .ببینم بپ 

یم باز طاق چهار را در گیسو بزند، حرف   آیدیم تا مهراج

 ابرو و چشم با مهراج به گرتوبیخ نگاه   همان با و کند

ونب برود کندیم اشاره  .پ 

 جای ترینامن کندیم حس چون نشیندیم ت  ت   مامان کنار

 .اوست کنار لحظه آن در دنیا
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 شکور بعد کیم .است حاکم خانه فضای بر بدی سکوت

 .شکندیم را سکوت

 !نیست   !پیدات   کم عمو؟ خپ   چه -

کت تو کم یه .خدمتتون در عمو هستم -  داشتم کار رس 

 .امروز

 :ندز یم فریاد صادق ناگهان

  دروغ-
 

 .ریاکار یپرسه کردی غلط تو !سگ مث مییک

 :گزدیم لب مهراج

؟یم اینجوری چرا شده؟ چ   !بابا وای -  درویع   چه کت 

 آخه؟

 :زندیم لب گونهشماتت صادق از بدتر گیسو

؟ چه -   تازه ماه شیش از بعد درویع 
 

؟ چه مییک  درویع 

 ما گفتنیم مستوف   خانوم اگر .مهراج بکش خجالت

 اخراج ماهه شیش از بیشپ   جنابعایل فهمیدیمنیم اصال

 .شدی

  .کشدیم ایآسوده نفس .شده چه فهمدیم تازه مهراج
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 شما واسه .شدم اخراج دیروز کن فکر شما حاال خب -

 .بشی    ناراحت شما نخواستم فقط من کنه؟یم فرف   چه

 :زندیم داد باز صادق

 من شدی اخراج گفت  یم میومدی امروز اگه خدا به -

  این به دروغ تو که شدمنیم ناراحت اینقدر
 
 ما به بزریک

 زن اون از ما درسته این آخه .نیست خیالتم عی    و گفت  

 آره؟ گرده؟یم کار دنبال داره بیکاره پرسمون بشنویم فضول

 گفتم .نیومد دلم خدا به .بابا خوامیم معذرت .ببخشید -

  .کنمیم پیدا کار

 دوست را او مهراج ادب رخاط به همیشه که صادق

د؛یم آرام کیم داشت  .زندنیم حرف   اما گپ 

 :پرسدیم مهراج

 فهمیدن؟ کجا از اصال -

 :گویدیم گیسو

 منو جلوی.کنم خرید سوپری رفتم ظهری دم امروز -

 اصال من کرد؟ پیدا کار پرست پرتوی خانوم میگه، گرفته

 رشخواه پرس گفت دید که منو من   من .بگم چ   موندم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

کت یه تو که دیده رو تو  اونم .کردییم پر فرم داشت   رس 

؟  جوش خونم شنیدم که صبح از .پیش ماه شیش یک 

 .مهراج اومده

 :زندیم خیایلت   در به مهراج

  و کار تو کی   یم غلط مردم -
 
 اونا به .کی    فضویل من زندیک

 چه؟

 :دهدیم تکان هوا توی را دستش صادق

 غلظ هر چه؟ تننه و اباب به چه؟ کش به آره -

 .نداره ربظ هم بقیه به کت  یم خواست  

کت   اون تو ییک .بابا نکردم غلظ هیچ من-  شده خراب  رس 

 و شما تا نگفتم منم .باال بکشه خودشو زد منو زیرآب

 ...االنم .نخورید غصه مامان

 .بشنوم هیچ   خوامنیم دیگه .شو ساکت -

 ...بابا ویل -

 .نگو هیچ   میگم بهت .کوفت و ویل-

 .گذاردیم پایش روی دست ت  ت  مامان
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .ببینم کن صپ   .ننه نگو هیچ   تو-

 :گویدیم بلند بعد

 پرستو مهمون جلوی زشته بسه صادق دیگه خب -

  .زت  یم داد نمیگم هیچ   یه .کت  یم کوچیک

 :گویدیم توران

  .نشده طوری که حاال .میگه راست مامان داداش-

 :گویدیم شکور

 االنم .نیست کم کار که مهراج واسه .میگه درست توران -

کت بیاد فردا همی    از تونهیم  خایل خوب پست یه ما رس 

 .براش مونده
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :گویدیم خوشحایل با گیسو

 شکور؟ آقا گی   یم جدی -

 :دهدیم تکان رس شکور

وع کارشو صبح فردا همی    از نه؟ که چرا .بله -   .کنه رس 

یم همه .کنندیم نگاه شکور به چشیم زیر یارس و صادق

 داماد این از خوش   دلش هیچ مهراج و برادر دو این دانند

 به را دو آن سکوت شکور و کنندیم سکوت اما .ندارند

 .گذاردیم رضایتشان پای

 ساکت دهدیم ترجیح اما بزند حرف خواهدیم مهراج

  .بماند

 :گویدیم کرده فتح را اورست یقله گوت   که شیده

 بیاین .صادق دات   بسه هوار و داد و اخم دیگه خب -

ین رو دهنمون   .کنیم شپ 

یت   ظرف و شودیم بلند جا از یم دور و داردبریم را شپ 

 .چرخاند
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 دید از که کندیم اشحواله چشمیک رسدیم که مهراج به

 .ماندنیم دور گیسو

یم ت  ت   مامان و یارس تنها و روندیم هامهمان بعد رب  ع یک

یم مهراج شود،یم پذیرات   او از و رسدیم که عرفان .مانند

 :گوید

ی خونه بیارید رو عموزن قراره شنیدم -  آره .کنید بسپ 

 داداش؟

ه مهراج به و کندیم  ریز چشم گیسو  شده چه .شودیم خپ 

 گرم هم با عرفان ورود یلحظه از عرفان و مهراج که

 " داداش " را او باز هامدت از بعد مهراج حاال و اندگرفته

 کند؟یم خطاب

 :گویدیم عرفان

نیم دلم اصال االنم .داداش آوردم باال قوله و قرض خییل -

ون بیارم بیمارستان از مامانو خواد ش .بپ  همه گفت دکپ 

  ی
 

 سطح که اینه فقط مشکل .شده خوب هاششکستیک

 از و کردریسک بشه که باشه اونقدری هوشیاری

 .اینجا بیاریم بیمارستان
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .خطرناکیه کار .خب آره -

م صبح فردا -   .میشه چ   ببینم بیمارستان مپ 

 :گویدیم یارس

 هم بدم مردمو پول هم بفروشم رو خونه میگم که من -

 ت  ت  مامان ویل .بیاد هوش به تا بیمارستان تو بمونه زری

 .بشه باز ساختمون این به غریبه پای نداره دوست

 :گویدیم ت  ت  نماما

 یک هر و بفروشی    ساختمونو این مردم من وقت هر -

 .برداره خودشو سهم

اض مهراج  :کندیم اعپ 

؟یم تو حرفیه چه این آخه .خدا رو تو ت  ت  مامان -  زت 

 :گویدیم ت  ت  مامان

 حاال امرفتت   منم .که ندارم نوح عمر بگم؟ چ   خب -

 .فردا نه، امروز

 :گویدیم یارس
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 بیخودی گنده خونه اون تو تنهات   باال اون منم آخه-

 ...یاد   ...و زری یاد کنمیم نگاه طرفم هر .موندم

 پایی    را رسش .افتدیم نازسلت   یاد بگوید گذاردنیم بغض

 .کندیم قفل هم در را دستش انگشتان و اندازدیم

 عدب بار اولی    برای عرفان .رودیم فرو سکوت در خانه باز

 نازسلت   به اما .سوزدیم بابایش برای دلش سال چندین از

د سخت مورد این در داده قول  از واقعا یارس اگر .بگپ 

 کند کاری .کند کاری باید ،باشد شده پشیمان گذشته

 .کارستان

 به را حق اما .سوزدیم پرسش برای دلش هم ت  ت  مامان

  .دهدیم زری و نازسلت  

ی کش  نوشیدن با را خودش کس هر و گویدنیم چپ  

 .کندیم رسگرم گرفی    پوست میوه و چای

 :گویدیم دقایق   از بعد گیسو

ه االن نظرم به خونه این فروخی    -  و من .بشه انجام بهپ 

 .بزنیم باال آستی    مهراج واسه خوایمیم صادق

 .گزدیم لب ت  ت  مامان و کندیم نگاهش تند مهراج
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :دهدیم ادامه گیسو .کشدیم درهم اخم یارس

 پول کیل هم خونه کردن اجازه و عروش خرج واسه -

 .نیست راض   کم به ماشاال که هم عروس .الزمیم

اض مهراج  :گویدیم گونه اعپ 

؟ خودت واسه داری چ   !مامان -
 

 مییک

 .زندیم نامحسوس پوزخندی و کندیم نگاه گیسو به عرفان

 ازدواج اگر ؟بموت   عذب خواییم یک تا مهراج؟ چیه -

یم .خودت واسه گردینیم خیالت   و هوا رسبه اینقدر کت  

یم خوب .کنم خواستگاری برات توران از رو شیده خوام

 .داره دوستت چقدر شیده که دونم

 .چرخدیم خودش دور بیخودی و شودیم بلند جا از مهراج

ی یه تو خدا رو تو !ت  ت  مامان -   .بگو بهش چپ  

 :گویدیم گیسو هب ت  ت  مامان

  یهوت   اینقدر چرا حاال -
 

 نظر پرست از اصال عروس؟ مییک

؟  خواست 

 :گویدیم گیسو
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 ...بخواد دلش هم خییل کار؟ چ   خوادیم نظر -

 .شودیم بلند جا از یارس ناگهان

  داری چ   -
 

 دوزی؟یم برییم خودت واسه داداش زن مییک

  رفته؟ یادت .منه داماد مهراج

 :ندکیم اخم گیسو

ت اصال؟ عروس کو یارس؟ آقا داماد کدوم -  سه دخپ 

  .رفت در گذاشت قال رو ما که ساله

 از شما، دست از .کرد فرار من دخپ   آره .کرد فرار -

 حق شما .خانوم گیسو دادیم فراریش ماها ...من دست

 بگه بیاد و برگرده نازسلت   اینکه مگر .بکت   کارواین نداری

 برای توت  نیم شما موقع اون تا اما .خوامنیم مهراجو من

 .کت   تکلیف تعیی    تا دو این

 .بردیم باال را صدایش و شودیم بلند هم گیسو

ه چه اوووو - ت .بریم باهم شی    پیاده .یارس آقا خپ   دخپ 

نیم رو ما اسم و کردنیم فرار خواستیم مهراجو اگه

ت اصال .مردم دهن تو نداخت  یک کجاس؟ کو؟ دخپ 

 ده شایدم یا دیگه؟ سال دیگه؟ ماه یه فردا؟ امروز؟ میاد؟
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 پپ   باید من پرس وقت اون .نیاد اصال هم شاید .دیگه سال

  و بشه
 
 .هازنیدیم حرف   نکنه؟ زندیک

 :گویدیم صادق به رو یارس

؟ خواینیم هیچ   شما !داداش -
 

 بیک

 :کشدیم پوف   صادق

 چ   به آخه .زنهنیم بدی حرف هم گیسو .واال بگم چ   -

 کنیم؟ خوش دل
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 را سیاهش و چریم کت .رودیم اتاقش سمت کالفه مهراج

 را اشاشاره انگشت .ایستدیم خانه وسط و داردبریم

دیم مادرش سمت  .گپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 بار زیر دیگه من .باش   پیش سال سه مثل توت  نیم تو -

م شما حرف  نکن سیع گفتم بهت شب اون .مامان نمپ 

ی زن واسم  .نازهسلت   اونم .نفره یه فقط من، زن .بگپ 

 .بریم عرفان

 

 خانه از هم یارس دنبالش به و شودیم بلند جا از عرفان

ون  به واج و هاج گیسو شود، یم بسته که در .زندیم بپ 

 :گویدیم صادق

 کرد؟ اینجوری چرا این !هلل بسم -

 :دهدیم ماساژ را زانویش صادق

  .گذشته تو وندهم هنوز احمق یپرسه -

 شده خپ   با چپ    همه از مهراج داشت خپ   که ت  ت  مامان

 :گویدیم

 واسه خودش بذار .گیسو بذار بچه این رس به رس کم -

ه تصمیم زندگیش  دلش وقت   زوریه گرفی    زن مگه .بگپ 

 .دارم دوستش و منه ینوه هم شیده س؟دیگه ییک پیش

 دوستش سوزن رس یه که بشه مهراچ   زن خوادنیم دلم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .باز با باز کبوتر با کبوتر باشه، یادت اینو ضمن در .نداره

 قطع نمازش که بشه مهراچ   زن چجوری قرت   شیده این

 کنه؟ رس چادرم داری توقع نکنه نمیشه؟

وع مهرسا  .کندیم میوه هایظرف کردن جمع به رس 

 گذاشت   دست کردی فکری چه خودت با !مامان وای -

  ملوس خرگوش یه به بخوای گاران شیده؟ رو
 

 بپ   یه با بیک

 .برعکسش یا .کنه دوست  

 :توپدیم گیسو

 تو برو بشور بپ   کن جمع ظرفارو .مهرسا نباشه حرف -

 .اتاقت

 :چیندبریم لب مهرسا

  مامان؟ گفتم چ   مگه !وا -

خانه مپ    روی را هاظرف  به قهر حالت با و گذاردیم آشپ  

 .رودیم اتاقش

 .شودیم بلند جا از ت  ت  مامان
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 تنش اینقدر .نکن دعواش .گیسو میگه راست مهرسا -

 .میشه چ   ببینیم کنید صپ   کم یه .صادق نکنید درست

 .بزرگه هم ما خدای

مامان و کندیم بدرقه در جلوی تا را او ادب محض گیسو

 و بنددیم را در گذارد،یمپا آسانسور کابی    توی که ت  ت  

 :ندز یم غر لب زیر

 !اه .کردن خودشون هچل   رو ما اینام -

 

  

 219_قسمت#

 

 

 

 با .گذاردیم ت  ت  مامان گرم یخانه در پا و اندازدیم کلید

 و نشسته مخصوصش صندیل روی که ت  ت  مامان دیدن
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم را در آهسته است، نور غرق سپیدش نماز چادر در

 .کندیم سالم و شودیم نزدیکش .بندد

 لرزان صدای آن با است گفی    ذکر مشغول که ت  ت  مامان

 .بخشجان زندیم لبخندی مهرش پر نگاه و

 اومدی؟ شت   نصف .نباش   خسته .ننه سالم -

 پرچروک دست به زندیم بوسه و نشیندیم کنارش مهراج

 .ت  ت  مامان

ه اینجا .باال نرفتم .آره -   .بهپ 

 .ننه صبحه چهار ساعت بودی؟ کجا .رسچشمم قدمت -

 .عزیزی یه یبدرقه فرودگاه بودم رفته -

 زدی؟ حرف نازسلت   با -

 .دهدیم تکان رس مهراج

 .نازم دخپ   و سلت   با .باهاشم روزه دو حرف؟ -

 خوش جا انگشتانش میان تسبیح کهحایل در ت  ت  مامان

 .گرداندیم سقف به رس کرده
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 خپ   خوش .ننه شدم خوشحال چقدر .شکرت الیه -

 .باش  

مو؟ دیدی .بگردم دورت -  ایه؟فرشته چه دیدی دخپ 

ینه؟ چقدر دیدی  شپ 

 .رحمتش خاطر به شکر الیه .باشه مبارکت .ننه آره -

 مادرش عی    ماشاال .نگو که دلم به افتاده مهرش همچی   

  .قشنگه

 رو مونبچه نذاشت که هستم سلت   مدیون دارم عمر تا -

 .بزنم حرفشم خوامنیم اصال اوووف ...

 خوب دیشب ویل .مهراج میشه راست تنم به مو زمهنو  -

ه رو سلت   طرف بود بعید هم یارس از .زدی حرف  .بگپ 

  .سنگ به خورده بدجوری رسش کنم فکر

 داد شجاعت من به عمو حرفای .شدم شوکه منم آره -

ایمت   خوادنیم دلم .بکشم نشون و خط  ویل کنم؛ احپ 

 سه هاشدخالت با .کنهیم روی زیاده داره مامان دیگه

  پیش سال
 
 همون خوادیم باز حاال کرد، خراب منو زندیک

ه پیش رو رویه  .بگپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 به اول حواست .داری خانواده .داری بچه و زن دیگه تو -

 نداشته کار بقیه به .بکن خودتو کار .مهراج باشه اونا

 فرودگاه رفت   خاطرش به که بود یک عزیز این حاال .باش

 برف؟ و رسما این تو اونم

 سه این تو که دوت  یم .رسده بدجور ویل .نمیاد که برف -

 بود؟ یک پیش سلت   سال

  خارج تو که دوستش همون .ننه آره -
 
 .کی   یم زندیک

 آخر تا من .برگشی    امشب .تعطیالت بودن اومده .آره-

  .برادرم و خواهر اون مدیون عمر

شون خدا -   .کرد تعریف رو همه سلت   .بده خپ 

 که بوده خوت   جای سلت   که شد راحت اونقدر مخیال -

  .نگو

 که جاآن .مانده گوشش توی مهبد هایحرف هم هنوز

 :گفت و کشید ایگوشه به را او فرودگاه توی

 زیاد خییل .باش مانیل و سلت   مواظب .جان مهراج "

 سلت   نکن فکر .بیشپ   جونت از .باش داشته دوستشون

 تا مات   و من .بوده حالش به خوش خییل سال سه این تو
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ات   یه ویل .کردیم کمک تونستیم که جات  
 دست دیگه چپ  

ه یادم وقت هیچ .نبود ما  یا کردیم گریه یواشیک وقت   نمپ 

یم بغض شدیم خسته و آوردیم کم داریبچه تو که گایه

 سیه رو مانیل تا گذشت سخت بهش خییل خدا به .کرد

 خودش .بود تنها وقتا بیشپ   .پیشت آورده االن سالم و

  و غربت و داریبچه دردرس تا هزار و بود
 

 اون و دلتنیک

 پدر ت   کدوم که .بود گرفته رو وجودش تمام که خشیم

 برای مات   مثل سلت   مهراج .نباشه مانیل خواسته مادری و

 پس .برام مونهیم خودم یبچه عی    مانیل .عزیزه من

 ".چشمات رو بذارشون

 گفته و بود کشیده آغوش در برادرانه را بدمه هم مهراج و

ان رو محبتت باید چجوری دونمنیم ":بود  اصال .کنم جپ 

ان میشه  ازت دنیا یک بگم اینو فقط ویل کرد؟ جپ 

 دوستش خییل که دارم داداش یه بعد به این از .ممنونم

 " .نوکرتم .دارم

 

 جا زا .آورددریم فکر از را او ت  ت  مامان اکپ   هللا صدای

دیم وضو و شودیم بلند  نماز خواندن لحظه آن در .گپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  تا بدهد انرژی او به تواندیم شکر
 
 بهپ   را جدیدش زندیک

وع   .کند رس 

 

 

 

 حاال کوبوندی، تو اول آقا؟ زت  یم مفت حرف چرا -

  من؟ تقصپ   میندازی

 .کشدیم جلوتر را خودش مرد

 حق که اوت   .کن وا گوشاتو .زنمیم حرف فارش دارم -

 .تو نه بودم من داشت تقدم

 هول عقب به را او و کوبدیم مرد یسینه به سینه شجاع

 :دهدیم

 این مال اصال شما .من واسه نکن تقدم حق تقدم حق -

 این به ماشی    بودی کور مگه بعدم .نیست   ساختمون

 
 
 پارکینگ از باید چجوری بدم یادت ندیدی؟ رو گندیک

؟ ناقص مردمو ماشی    هداد بو جن عی    که دربیای  نکت 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 شجاع ییقه بود ترکوتاه شجاع از گردن رسو یک که مرد

دیم هایشمشت در را  :گپ 

 .بزن حرف درست .آبادت و جد هفت و خودت   کور -

 .کن گوش حرف باش آدم مقرصی میگم بهت

 وایمیست   .کن وا گوشاتو یابوت   که تو ویل .منم که آدم -

  .بیاد افرس تا

 آرامش به را هاآن خواهندیم و شده جمع هاآن ردو  مردم

 را ییک آن کدام هر .شودنیم که شودنیم اما .کنند دعوت

  .داندیم مقرص

 چرخاندیم رس شجاع .کندیم جری را مرد شجاع حرف   این

  راهنمات   پلیس از ببیند تا
 
ی رانندیک  اما .نه یا شده خپ 

ین دیدن با لحظه همان یم پیاده شینشما از دارد که شپ 

 اشتباه کندیم فکر اولش .شودیم گرد چشمانش شود

ین اما دیده  خودش شودیم مطمی    آید،یم جلو که شپ 

ین این اما .است ین آن و کجا شپ   !کجا شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 220_قسمت#

 

 

 

 

 حواسش و کشدیم طول ثانیه سه فقط دیدن همی   

 .زندیم دماغش به هوات   که مشت   و مرد به نیست

 .بگذارد صورتش روی دست شودیم باعث زیاد درد

 !لعنت   !آخ -

 .گذاردنیم جوابت   اشگونه روی مشت   با را مرد فورا اما

 یم بلند جا از و افتدیم شجاع ماشی    کاپوت روی مرد

 بزند مشت خواهدیم دوباره .داردبریم خپ    سمتش و شود

ین .شودیم پیچیده مرد مچ دور دست   بار این که  شپ 

 دور رسعت به درد از مرد و پیچاندیم را مرد مچ که ستا

ین اما .بکشد درد کمپ   تا چرخدیم خودش  همی    به شپ 

  .خواباندیم کاپوت روی صورت با را او .کندنیم بسنده
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .ریزدیم هایشلب روی شجاع بیت   از خون

ین دیدن با سه آن دور زده حلقه مردهای  اشجذبه و شپ 

 .نداشده الل تقریبا

 .تماشا به ایستاده واج و هاج شجاع

ین  :گویدیم بلند گرفته را مرد دست که همانطور شپ 

 اون؟ یا این مقرصه؟ یک آقایون -

 :گویدیم شجاع

ون اومد رسعت با این پارکینگ تو رفتمیم داشتم من -  بپ 

  .من سپ   به کوبید

ین  دیدن با و پارکینگ ورودی سمت چرخاندیم رس شپ 

 :گویدیم مرد به ور  دوربی   

 یانه؟ بودی مقرص داری قبول -

 :زندیم داد پیچدیم خود به درد از که مرد

 فضویل؟ چته؟ .وحش   زنیکه کن ول -

ین  :بردیم باال را صدایش شپ 

 یانه؟ بودی .بده منو جواب -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .نبودم !لعنت   .نبودم -

 معلوم کنه چک رو بسته مدار دوربی    بیاد که پلیس -

  تراس تو میشه
 

 در .تو با دونمیم من وقت اون .نه یا مییک

م خانوم یه به توهی    خاطر به ضمن  جوابگو باید هم محپ 

 .باش  

، راهنمات   پلیس موتورسوار مامور   رسیدن با
 
ین رانندیک  شپ 

 .کندیم رها را مرد مچ

 عاض و خشمگی    نگایه با و ایستدیم صاف فورا مرد

ین برای  .کشدیم نشان و خط شپ 

ایط بررش از پس ورمام  دوربی    فیلم کردن چک و رس 

یم تمام موضوع و کرده اعالم مقرص را مرد بسته مدار

 .شود

 

 

ین  رسش پشت شجاع و زندیم را آسانسور یدکمه شپ 

 .شودیم کابی    وارد

وع باز شده قطع که اشبیت   خونریزی  .شودیم رس 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین  .فشاردیم را ۷ یدکمه شپ 

 .که میاد خون هدار  که باز بابا ای -

دیم را اشبیت   باال به رس و کندیم آینه به رو شجاع  .گپ 

 .همینه وضع حاالها حاال بشم دماغ خون من -

  بزنه؟ گذاشت   چرا خب -

 .نبود حواسم -

 بود؟ کجا حواست -

 یا کاراته مشیک کمربند شما راست   .دیگه بود جات   یه -

 بلدی؟ شخیص دفاع مثال یا داری؟ تکواندو

 .هامایه همی    تو چ   یه -

  ها؟مایه کدوم یعت  -

 هاس؟مایه کدوم تو مهمه مگه حاال -

 گوشت   پیچ عی    قشنگ رو یارو .زیاده زورت خییل آخه -

  .پیچوندی

ین  :زندیم پچ آهسته و بردیم نزدیکش را رسش شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 گشتم کشا قمه و لوتا و الت  با بودم دزد سایل چند یه-

 .شده زیاد زورم

 :زندیم داد تقریبا و کندیم جدا اشبیت   از را دستش شجاع

؟ -  !دزد؟ !چ 

ین ون کیفش توی از دستمایل شپ  یم سمتش و کشدیم بپ 

د  :گپ 

  .زدی گند کابینو !دماغتو جلوی بگپ   -

 و کندیم نگاه شده دوز حاشیه و سفید دستمال به شجاع

دیم را آن درنگ با  .گپ 

  .رودیم دنبالش بیت   هب دست شجاع و شودیم باز در

؟ پرت و چرت میشه -
 

 نیک

  .نکن باور نداری دوست کن باور داری دوست -

 خودش واحد سمت خواهدیم .ایستدیم راه وسط شجاع

ین که برود  :زندیم صدایش شپ 

ی؟ داری کجا -  مپ 

 پس؟ برم کجا -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 اونجا؟ داری بتادین و پنبه -

 .سیمانه و گچ فقط !نه -

  .دیگه ینورا بیا پس خب-

 اینقره تابلوی دیدن با و سمت آن کندیم کج پا شجاع

 اسمش پس ":گویدیم خودش با .خواندیم را هایشنوشته

ینه؟ ؟ شخصیتش؟ با داره تناقض چقدر شپ   مشاور چ 

 ".الزمه روانشناس خودش این !عجب روانشناس؟

ین دنبال به   .شودیم واحدش وارد شپ 

ین  :گویدیم شپ 

 .بیارم رو اولیه هایکمک جعبه برم تا بشی    -

 رسش و نشیندیم دارد دید جا همه به که مبیل روی شجاع

 اما ساده دکوراسیون و تمپ    جا همه .داردیم نگه باال را

 .است داشتت   دوست

ین  کیم و کرده تمپ    را صورتش .گرددبریم جعبه با شپ 

 .دهدیم او به پنبه

 .دماغت سوراخ تو بذار -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .کندیم را کار همان شجاع

 .کنهنیم ول نکشه منو بدن خون کل تا این .نداره فایده -

 .کمه بدنت K ویتامی    پس -

 .متاسفانه آره -

 درمونگاه؟ بریم -

ه گوشیم، .برهیم میاد مهراج االن -
َ
 .گذاشتم جا ماشی    تو ا

  .زنمیم زنگ بهش خودم بذار -

ین دیم تماس مهراج با شپ   :دهدیم وابج مهراج و گپ 

ین سالم -  .شپ 

؟ مهراج سالم - ؟ چه خوت   خپ 

ه !سالمت   -  !خپ 

 میای؟ یک .شده دماغ خون رفیقت این -

 چرا؟ .بابا ای -

  .مفصله شقضیه -

کت از دورم داشتم کار جات   من واال -  نمیاد؟ بند باز .رس 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 
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 .دکپ   برمشیم خودم کن ولش پس خب .نه -

 .برسون بهش سالم .نکنه درد دستت -

ین  :گویدیم شجاع متعجب نگاه با شپ 

؟یم نگاه اینجوری چرا !وا -  کت 

 .زت  یم حرف راحت مهراج با خییل دقیقا؟ هست   یک تو -

 شوور که بعدشم .تیمیم یه تو مهراج و من .خب آره -

 .دیگه دوستمه

 .نکردن ازدواج هنوز که اینا شوهره؟ منظورت-
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 قرار برگردم زود باید بریم .زت  یم حرف درچق بریم پاشو -

 .دارم مالقات

 در هم هنوز و شودیم بلند جا از چرا و چون ت   شجاع

ین هایحرف شوک یم خودش با مدام .است شپ 

 " کرده؟ شوچ   یعت   بوده؟ دزد گفت چرا":گوید

 

 

 

 

ه مپ  ش روی تلفن دیم کتاب از چشم .رودیم ویپ   به و گپ 

 .کندیم اهنگ تلفنش یصفحه

 :دهدیم پاسخ

 نگار؟ الو -

  .فرمانده سالم -

 .فرمانده گفت باز -

 بودی؟ طبقه کدوم .رسیدم من .نشو تلخ -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .۱۴ واحد ۷ -

 .جیگر اومدم -

 :کندیم قطع را تلفن

ه .الیه درآد جیگرت -
َ
 !ا

ی یاد فورا دیم را مهراج یشماره .افتدیم چپ    مهراج .گپ 

کت به که هست ای دقیقه چند  رس باالی تا آمده رس 

  .باشد کارگرها

 .دهدیم را جوابش بوق دو با مهراج

ین شد عرض سالم مجددا -   .خانوم شپ 

ه این مهراج ببی    .سالم -  .باال میاد داره رسیده نگار دخپ 

 هست؟ بهش حواست

 .نیست خوب حالش زیاد شجاع این ویل .آره آره اومد؟ -

 کارگرا رس یک برم من .خان زپرت   رفته ازش خون کیل

   باشه؟

 .هست کارگرا و شجاع آقا به حواسم خودم من !بابا ای -

  .پیشش میام رفت که نگار
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@shahregoftegoo 

 پیچونهنیم قبل هایدفعه مثل کنم تعقیبش من مطمئت   -

 منو؟

ه خییل .زرنگه -  رو سعیت تو حاال.نیست ایچاره ویل .تپ  

ه کجا ببی    بکن   .مپ 

ه نگفت   مگه -  .اونجارو بلدی که تو ار؟ک رس مپ 

 .دنبالشیم ما که بره هم دیگه جای ممکنه ویل آره -

ین در زنگ صدای با  .شودیم بلند جا از شپ 

 .کن قطع فعال .اومد -
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ون به چشیم از و رودیم ورودی در سمت  .کندیم نگاه بپ 

 .زندیم دید را اطراف عادتش طبق دارد که است نگار

  .خانوم فضول -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 نباشد، مصنویع دارد سیع که لبخندی و کندیم باز را در

 .زندیم

 !خانوم نگار به به -

 گشاد گله ایخنده با را براقش و سفید هایدندان نگار

ین گردن دور دست و کندیم نمایان  .اندازدیم شپ 

 .دکپ   خانوم شما به َبه، -

 جومه هایش ریه به عطرش تند تابوی کندیم حبس نفس

د   .نپ 

 .اومدی خوش -

ین به را گرانقیمت و کوچک گل گلدان نگار  .دهدیم شپ 

 از میاد خوشم .دخپ   گرفت   دفپ   شییک جای چه اووف -

 .نپوشیدی گداگوریت لباسای اون از عجب چه .تسلیقه

  .کردی نونوار

ین  و بکند را اشکله خواهدیم دلش و بنددیم را در شپ 

ون کند پرتش  ".باباته گداگوری "گویدب و بپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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 سمت او از جلوتر و زندیم مصنویع لبخندی اما

خانه  :گویدیم و رودیم آشپ  

 کشیدی؟ زحمت چرا .بشی    بفرما -

 .رودیم چریم هایمبل سمت نگار

ین یه دیگه -  .که نیست هیچکسم .نداریم بیشپ   که شپ 

م  پروندی؟یم مگس برات، بمپ 

ین دیم نادیده را اشت   در ت   هایطعنه شپ   .گپ 

  .نکردم اینا تبلیغ هنوز .اولمه روز -

  .اندازدیم پا روی پا و نشیندیم مبل روی نگار

مارک های لباس با را خودش و کرده دوزک بزک حسات  

 .کرده خفه گرانقیمت و دار

ین یم چای و کیک برایش .کند دکش زود دارد قصد شپ 

 :گویدیم و آورد

؟ کار رس االن نباید تو مگه-  باش 

 :گویدیم و زندیم ناخنک کیک به چنگال نوک با نگار

 کردم؟ بد .ببینمت بیام که گرفتم مرخیص ساعت دو یه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی اینجا از پس - کت؟ راست یه مپ   رس 

  جوری یه -
 

 .برم زود داری دوست انگار مییک

 .پرسیدم همینجوری .بابا نه-

 پرس بغیل واحدهای .کوره و سوت تون طبقه چقدر -

 ندارن؟ خوشتیپ

ین  بخواهد اگر .افتدیم مهراج و شجاع یاد فورا شپ 

 برازنده و پوش شیک بسیار کند، دو آن خرج انصاف

  .هستند

 نه؟ سنه رو تو باشن، که فرض حاال .اومدم تازه که من -

 شدی؟ الزم جدید کیس

 واسه کار؟ چ   خوامیم من .کی    خسیست رس تو خاک-

 مجردای اون از .مجردی دیگه خییل آخه .میگم خودت

 .تنها

 .پرمنیم هرکش با من .باش   فکرم به نکرده الزم -

 .پرییم طاووس با فقط تو نبود یادم آره -
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  مردم این شهر حسودند 
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ین  برو کن کوفت " :نالدیم دل در و کشدیم پوف   شپ 

 "اه .دیگه

یم بلند جا از .خوردیم را چایش و کیک بال فراغ با نگار 

 .شود

 کو؟ اتاقت .نشون بهم برو و دور پاشو-

ین  و به به چاپلوش با نگار و دهدیم نشانش را جاهمه شپ 

ین یحوصله کندیم چه چه  .بردیم رس را شپ 

   راه حی    در
ین اتاق، آن به اتاق این از نگار رفی    به شپ 

 " .بیفت راه زود زدم زنگ تک":دهدیم پیام مهراج

ین .دهدیم رفی    به دل باالخره نگار ساعت یک از بعد  شپ 

دیم تماس  مهراج با و کندیم بدرقه را نگار  .گپ 

یم شجاع به آسانسور کابی    در شدن بسته از بعد مهراج

 :گوید

ی .شجاع رفتم من- مپ 
َ
 وقت؟ یه ن

 :گویدیم داده لم تقریبا صندیل روی که شجاع

  .کارت دنبال برو گمشو -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :خنددیم مهراج

ین االن -  .فتیمر  ما .پیشت میاد شپ 

  .نه اون .نه وای -

 

 پا آیدیم باال که کابی    و رودیم آسانسور سمت به مهراج

 .شودیم خارج ساختمان از بعد کیم و گذاردیم کابی    در

 اشسانت   ده هایکفش آن با آسه آسه که بیندیم را نگار

 .رودیم گرانقیمت اما اسپورت و کوچک ماشیت   سمت

 رسش روی را کالهش و نشیندیم ماشینش توی فورا

  .زندیم عینک و گذاشته

ین .رودیم دنبالش دیم تماس شپ   مردی گویدیم او به و گپ 

 .کندیم اشهمرایه موتورسوار

 دنبالش او فهمیده نگار کندیم حس که کشدنیم طویل

 .است

 .بکشد کنار کندیم اشاره کنارش سوار موتور مرد دیدن با

 .شودیم موتور سوار و کندیم پارک را ماشی    فورا
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  مردم این شهر حسودند 
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 .نرفته تا بده گاز -

 :گویدیم مرد

ه کجا نفهمیم ایندفعه خدا به .بشی    محکم -  استعفا مپ 

 .میدم

یم تعقیب را او نگار ماشی    از دورتر خییل احتیاط با باراین

 .کنند

یم احتیاط مهراج .رودیم کوچک پاساژ یک به ابتدا نگار

 بوتیک یک در کرده، نبالد پاساژ داخل تا را او و  کند

ک دقیقه ده از بعد .بیندیم کوچک ون دخپ   و آمده بپ 

 بزرگ فروشگاه یک از نگار .یابدیم ادامه تعقیب

 ماشینش سوار که وقت   و کندیم خرید قهوه، محصوالت 

 :گویدیم مهراج  شود،یم

 .نیست کن ول نکنه خایل رو هامغازه تموم تا -

 .راندیم آهسته مرد

ه شههمی ین کنم فکر من .جاها اینجور مپ   خانوم شپ 

 .کردهشک بیخودی
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین داداش نه - ی یه .درسته کارش خانوم شپ   که دیده چپ  

ه این میگه  .شهکاسه نیم زیر ایکاسه دخپ 

 :گویدیم مهراج و شوندیم رد دیگر راه چهار دو از

ه داره کنم فکر ویل .نرو نزدیک خییل - کت مپ   محل رس 

  .کارش

 :گویدیم ردم

ه داره گفت   درست .بلدم رو اونجا -  که اونجا .رسکارش مپ 

ی  بری؟ خواییم .نیست خپ 

 دوباره بیام فردا کنهیم کار کجا ببینم باید .بابا آره -

 .رساغش

 نگار پیچد،یم پهت   و پت خیابان به که موتورسوار مرد

کت   پارکینگ وارد  .کندیم شوکه را مهراج که شودیم رس 

 :گوید یم موتورسوار دمر 

ی -  تو؟ مپ 
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 :گویدیم حواست   مهراج

 .آره ...!هان؟ -

 بمونم؟ -

م خودم .برو نه -  .مرش .مپ 

 .خدافظ .چاکریم -

 :کوبدیم اششانه روی مهراج

 .پیش خپ   .مخلصیم -

شال مهراج .ستآفتات   هوا که این با آید،یم رسدی سوز

کت سمت به و کشدیم باال اشبیت   روی تا را گردنش  رس 

 :گویدیم لب زیر و رودیم

 .کنمیم فکرشو که نباشه اوت   کنه خدا -

کت پارکینگ وارد  جلوی که بیندیم را نگار و شودیم رس 

 .ایستاده آسانسور
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم مطمی    که نگار رفی    از و شودیم پنهان ستوت   پشت

 .رودیم آسانسور سمت شود

ه  که ایطبقه هر در، باالی در دهشمارن یصفحه به خپ 

 عدد روی .شودیم تبدیل یقی    به شکش بیشپ   رود،یم باال

 .ایستدیم پنج

طبقه در که آسانسور .شودیم سوار و گرداندبریم را کابی   

 هر .گذاردیم شکل مرب  ع راهروی در پا ایستد،یم پنجم ی

 .دارد واحد شش طبقه

ین یشماره دیم را شپ  ین و گپ  یم را جوابش رسعت به شپ 

 .دهد

 مهراج؟ آقا الو -

ین - کت یه تو نگار این خانوم؟ شپ   آره؟ کنهیم کار رس 

 چطور؟ آره-

 کجاس؟ آدرسش -

 ...غرب شهرک -

 .رودیم هم در شجاع هایاخم
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  مردم این شهر حسودند 
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 واحده؟ و طبقه کدوم دوت  یم -

 رفت؟ کجا شد؟ چ   .۲۷ واحد .پنجم طبقه .آره -

کت اومده مبعد رفت مغازه جا دو ییک -  قطع فعال من .رس 

  .کنمیم

 منو؟ نذاری خپ  ت   .باشه -

کت میام -  .رس 

 راحت خیالش .کشدیم هوف   و کندیم قطع را تلفن مهراج

 را کار و برود آمده اینجا تا که حاال کندیم فکر .شود یم

 .کند تمام

 به فکری بزند، را ۲۸ واحد زنگ خواهدیم که همی    اما

 .رسدیم ذهنش

دیم فورا را صمیمشت دیم را دکمه و گپ   .فرس 

پارکت با گرد سالت   در پا و شودیم باز تییک صدای با در

 اما کندیم حس را دلچست   گرمای .گذاردیم روشن های

ون قلبش و ذهن از را بد حس آن تواندنیم  .کند بپ 

 .گذارد یم دستگاه روی را تلفن دیدنش با منش  
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  مردم این شهر حسودند 
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 .بفرمایید -

   کنزدی مهراج
 .شودیم شکل ایدایرهنیم مپ  

 .نباشید خسته .سالم -

 .کندیم جاجابه اشبیت   روی را گردش عینک منش  

 امرتون؟ .ممنون سالم -

یف صاریم آقای ببخشید -  دارن؟ ترس 

 شما؟ .بله -

 .هستم همرسشون برادرزاده بفرمایید -

 .لحظه یه .بله -

 و شودیم باز تاقا در مدیر، اتاق به زندیم زنگ که منش  

 .ایستدیم در یآستانه در شکور

  .مهراج آقا به به -

 .عمو سالم -

 .چات   و کیک لطفا خانوم .تو بیا سالم -

 .شودیم بلند جا از منش  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .صاریم جناب چشم-

 .بنددیم را در شکور و شودیم اتاق وارد مهراج

  .ورا این از عجب چه-

 پشت شکور و شیندنیم مپ    نزدیک صندیل روی مهراج

 .مپ   

 خییل بابا ببخشید .کنیم صحبت نشد دیشب دیگه -

 .بود شایک

 خودکارش با و گذاردیم مپ    روی را هایشآرنج شکور

وع  .بازی به رس 

 کردی؟ فکراتو -

 .بله -

 خب؟ -

 فقط .کنم کار شما پیش که شکور عمو افتخاره باعث -

  .بکنم باید کار چ   دونمنیم دقیقا

  .شودیم باز شکور یهرهچ وضوح به
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  مردم این شهر حسودند 
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 مدیریت اگر .نیست سخت   کار .اومد خوشم .آفرین -

 که هم کار سابقه .بربیای پسش از توت  یم پس خوندی

 .داری

 .خب داره فرق مدیرداخیل .بودم کارمند اونجا ویل .بله-

ی-  .برنیای پسش از تو که نیست چپ  

؟ اینا مدارک بیام؟ تونمیم یک از -  چ 

وع بیار فردا یدار  چ   هر -  .کن رس 

یم اتاق وارد چای و کیک سیت   با آبدارچ   و شودیم باز در

 .شود

ون واحد آن از که مهراج یم ۲۷ واحد به نگایه زندیم بپ 

 یک تو که فهممیم باالخره ":کندیم زمزمه لب زیر .کند

کت این تو اینجا و هست    ".کت  یم غلظ چه رس 

 .نباشه یونم در شکور پای امیدوارم فقط
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 چکش کوبیدن صدای .است گرفته دلشوره مهراج تلفن با

 .کرده اشخسته واحد داخل رسمای و هاکاش   به

 به رنگ .داده لم تقریبا ایکهنه ینفره دو مبل روی شجاع

 .است حالت   و ندارد رو

بریم خرما و چای سیت   یک با و رودیم خودش واحد به

 خودش برای هم لیوان دو و دهدیم چای رهاکارگ به .گردد

 .داردبریم شجاع و

  .زندیم چرت دارد شجاع

 آهای؟ ...شجاع آقا -

 .کندیم باز چشم شجاع

 خوابیدی؟ چرا .بخور چات   یه پاشو-

ین دست از را لیوان و نشیندیم شجاع دیم شپ   .گپ 

  .نکنه درد دستت -

 میاد؟ خوابت -
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  مردم این شهر حسودند 
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  .شدم کسل کم یه -

 .هاچاییم بخوات   رسما این تو .بخواب خونتون برو خب -

 .باشه کارگرا رس باالی باید ییک برم؟ چجوری -

 .هانیست   رسکارگرا باالی حاالم  همی    واال -

 .زت  یم غر چقدر .بده خرما کم یه -

ین دیم سمتش را خرما ظرف شپ   .گپ 

 !یه برم رو رو .دیگه میگم راست خو -

 .نوشدیم ای جرعه و گذاردیم دهانش در خرمات   شجاع

 میاد؟ یک مهراج -

 مهراج تا هستم من برو نیست خوب حالت اگه .دونمنیم-

 .بیاد

 .افتادی زحمت به من خاطر به امروز ممنون نه -

کته در جلوی منظورت-  یارو؟ دست پیچوندن و رس 

 .بله -
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  مردم این شهر حسودند 
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 ماشینو خواستمیم .نبود تو خاطر به .نکن اشتباه فکر -

م   .بودین راهم رس نفر دو شما ارکینگپ تو بپ 

 .کشدیم پوف   شجاع

  .آوردینیم خودت روی به الاقل -

ین  .نوشدیم را چایش و زندیم لبخند شپ 

 بود شوچ   ...زدی آسانسور تو که حرفات   اون مورد در -

 دیگه؟

؟ -   دارم؟ هم شوچ   شما با من مگه شوچ 

 .گزدیم لب شجاع

ین  .خنددیم رسخوش   با شپ 

 ترسیدی؟ چیه -

  من؟ -

 ...ویل شجاعه اسمت !عجبا -

ین در زنگ صدای با  .گذاردیم تمام نیمه را حرفش شپ 

 .مهراجه کنم فکر -
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ین آید یم که مهراج  :گویدیم شپ 

 بیارم؟ چات   برات -

 .نشیندیم شجاع کنار مهراج

 .خوردم ییک جا همون .خوادنیم نه -

ین  .دازدانیم باال را ابرویش تای شپ 

 نگار؟ یک؟ پیش -

 :گویدیم شجاع

؟ درست رس   خدا رو تو مهراج؟ کیه نگار -  خواییم نکت 

 بکنه؟ رو تکله خانوم سلت  

 .زندیم پوزخندی مهراج

؟ پرت و چرت چرا .بابا نه -
 

 مییک

 نگار؟ این کیه خب -

  .کندیم تعریف شجاع برای را ماجرا مهراج

ین -  دست قضیه این وت نگار مطمئنه میگه خانوم شپ 

 به نگار دیدم؟ چ   اونجا امروز من دونیدیم ویل .داره

کت که رفت برچ   همون  .اونجاس مشوهرعمه رس 
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ین  :کندیم گردچشم شپ 

؟ جدی !وا -
 

  مییک

 اون .هم کنار دقیقا .بود دیگه واحد یه ویل .خدا به -

یم کار ۲۸ واحد تو من یشوهرعمه ،۲۷ واحد تو رفت

کت یه .اونجاس مدیرعامل .کنه  وسایل فروش و خرید رس 

 .پزشکیه

ین  .کندیم ریز چشم سینه به دست شپ 

  یعت   -
 

 هست؟ نفر دو این بی    ارتبایط مییک

م تصمیم یه لحظه همون شدم مجبور .دونمنیم -  .بگپ 

 .کنم کار براش برم بودگفته بهم پیش وقت چند شکور

 .باشه گفتم و زدم حرف باهاش و تو رفتم منم

اض اعشج  :کندیم اعپ 

 کار باهم نبود قرار مگه .هستم زمیت   سیب اینجا که منم-

 کنیم؟

 چ   نگار این بفهمم که راهیه تنها .نیست دائیم .موقتیه - 

 اینکه و .نزدیکه شکور به اینقدر چرا اصال و حسنه کاره

 کنم؟ کار براش خوادیم شکور چرا
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ین  :گویدیم شپ 

 چرا آدمیه؟ چجور شکور ینا .بده توضیح بیشپ   کم یه -

 داری؟ شک بهش

 .نمیاد خوشمون ازش .نداریم خوت   یرابطه شکور با ما -

 کنم کار پیشش برم خواسته ازم چرا حاال .همینطور اونم

ی یه ضمن در .کنهیم اذیت منو  نخواستم که هست چپ  

ش .بگم سلت   پیش   .کرد خواستگاری من از دخپ 

 :کندیم هکول و کج را دماغش و لب شجاع

عمه اون جان؟ -  بد چقدر که واقعا .اه نچسبت؟ دخپ 

 .تو شانش

ین  .کندیم اخم شپ 

؟ -  یک 

 فکرای این از گفتم منم .ایران بیاد سلت   اینکه از قبل -

 بریم داده گپ   مامانم هم طرف این از .نکن بیخود

 .شیده خواستگاری

ین  :کندیم نچ   شپ 
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 .کن بار باقایل بیار خر حاال-

 :گویدیم جاعش

ش دل با که شده مهربون یهو شیده این بابای یعت   -  دخپ 

 بیاد؟ راه

 .گذاردیم دهانش توی خرما یک مهراج

 دامادش من بخواد حاال .نمیاد خوشش من از میگم بهت -

 .عمرا بشم؟

ین  :گویدیم شپ 

؟یم کجا از تو-  .زده باباشو مخ شاید دوت 

 آدیم همچی    شکور .درنمیاد جور عقل با اصال ...نه -

  .نیست

ین  :دهدیم تکان رس شپ 

  .بابا ای .که خورد پیچ حسات   قضیه -

 قضایا باف   .نفهمه سلت   رو شیده خواستگار قضیه فقط -

 .کار رس برم باید هم فردا از .میگم بهش خودم رو

دیم برف   بخاری باالی را دستانش شجاع  .گپ 
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 زیر از کنید خفت رو شهناز زنه اون برید میگم که من -

ون بکشید زبونش  .بپ 

ین  :گویدیم شپ 

  .فهمیدیم ما بفهمن نباید فعال -

 :گویدیم مهراج

  .هست   سلت   دوست تو بفهمه نگار این نذار -

ین   .داردبریم را سیت   شپ 

م من پس .باشه -  ندارید؟ کاری .دیگه ور اون مپ 

 :گویدیم فورا شجاع

  .اومدی که مرش -

ین  .رودیم و گویدیم کنیمیم هشخوا شپ 

 .نشیندیم مبل روی شجاع

 :گویدیم مهراج

 .هستم من خونه برو پاشو -
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 کار دیگه امروز .گشنمه بده غذا سفارش .خوادنیم نه -

م بعدش .تمومه   .خونه مپ 

 

 

 

* 

 :پرسدیم بار صدمی    برای مانیل

 اوورده؟ منو زندات   سارا اون نمیاد؟ زندات   چرا پس -

 

 225_سمتق#

 

 

 

 .گذاردیم مپ    روی را اسپند قویط نازسلت  
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 گنده اون به زندات   آخه .نخورده نه -
 
 جا سارا شکم تو یک

 میشه؟

 .کندیم نگاهش کیم مانیل

 .دونمیم اودم .دادی قورتش .اووردی منو بابای تو ویل -

 .بوسدیم را صورتش و زندیم زانو کنارش نازسلت  

ی یه خوامیم ویل .نخوردم رو تو بابای من .عزیزم نه -  چپ  

 .بگم بهت

ی چه -  مایم؟ چپ  

  .پیشمون بیاد بابات قراره -

 .زندیم خوشحایل از جییع   و کندیم گرد را چشمانش مانیل

  دارم؟ بابا من -

م آره -   .دخپ 

  .باش زود .اونجا بپ   منو میاد؟ یک-

  .نشده وقتش هنوز نه -

 صورت به کشدنیم طویل .کندیم جمع را لبانش مانیل

وع پرسیدنش سوال انفجاری   .شودیم رس 
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 چه موهاش اوشگله؟ بلنده؟ مهبد دات   مثل قدش "

 مهربونه؟ الغره؟ چاقه؟ اوشگله؟ عفان دات   مثل رنگیه؟

 "داره؟ دوست منو

ک .آوردیم نازسلت   چشمان به اشک آخر مورد  دخپ 

 .کشدیم آغوش در را کنجکاوش

 دوست خییل رو تو .مهربونه خییل دمبگر  دورت آره -

 .زیاد خییل خییل .داره

 .اندازدیم نازسلت   گردن دور دست مانیل

 .دارم دوستش اینقدر ...اییل منم -

 دلش و کندیم شکر را خدا وجودش برای نازسلت   باز و

ایط این از شودیم کباب   .سخت رس 

 .مهربونت دل این با تو آخهمن برم قربونت -

 آیفون سمت مانیل شودیم بلند که خانه زنگ صدای

 .کندیم پرواز

 .اومد سارا .اومد زندات   .اومد-
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 مشت   .داردبریم را کوچک منقل گرد ظرف  نازسلت  

 کنار دو هر .کندیم باز را در .ریزدیم مشتش توی اسپند

 شودیم باز که کابی    در .ایستندیم انتظار به ورودی در

یک با دیبا ه ریزه و ازیب دخپ  ون پا دست در دست مپ    بپ 

یت   جعبه یک با هاآن از بعد عرفان و گذاشته ون شپ   بپ 

 .آیدیم

یم بغل را او و کندیم غریت   که سارا سمت دودیم مانیل

 .کند

 .کنندیم ضعف اشمهربات   و مانیل برای دیبا و عرفان

ون دیبا دست از را او دست مانیل و زندیم لبخند سارا  بپ 

 .دربیاورد را هایشکفش کندیم کمکش .کشدیم

دیم دوباره را دستش  .بردیم خانه توی و گپ 

 :گویدیم نازسلت  

؟ .عزیزم اومدی خوش .جون سارا سالم -  خوت 

 .دهدیم تکان رس فقط خجالت   سارای

یم منقل توی و چرخاندیم رسش دور را اسپند نازسلت  

 .ریزد
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 :ویدگیم کودکانه ذوق با مانیل

 .دود هو هوهو -

 .بوسدیم را کودک دو هر عرفان

 .بردیم اتاقش به را سارا مانیل

ییل من .سارا کنیم بازی بریم بیا -  .بیا .دارم عروسک ا 

یک کشیده درآغوش را عرفان و دیبا نازسلت    :گویدیم تپ 

 مامان کاش .ماشاال نازه چقدرم خدا ای .باشه مبارک -

 .داره نوه تا دو هببین بیاد هوش به زود

یم رسک اتاق داخل به دیبا و آورددریم را کتش عرفان

 .کشد

 خییل بچه این نبود اگر که برم جونم مانیل این قربون -

 .کردیم غریت  

 مشغول سخت حاال که دخپ   دو هر برای دور از عرفان

 .فرستدیم ایبوسه اندشده بازی

ها برای و ریزدیم چای دو هر برای نازسلت    و میوه دخپ 

 .اتاق توی بردیم خورایک
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 سارا و مانیل خوش آوای به و نشینندیم هم کنار تات   سه

 .دهندیم گوش

 .کشدیم بلندی نفس دیبا

 .خییل .سلت   خوشحالم خییل-

 .فرستدیم هوات   ایبوسه او برای نازسلت  

  .خواهری مبارک شدنت مامان .بگردم دورت -

 روی گرفته آغوشش در عرفان و آیددریم اشکش دیبا

 .کاردیم بوسه موهایش

یت   پاشو .زن نگپ   آبغوره -  .پاشو .بخوریم چات   با بیار شپ 

خانه به و خنددیم دیبا   .رودیم آشپ  

 :گویدیم نازسلت  

دار که حاال -   .سارا واسه بشه باید اتاق اون شدی دخپ 

 .کندیم اخم عرفان

 .نزن حرفا این از نشده صمشخ تکلیفت که وقت   تا اوال -

  .دونمیم .خوابهیم مانیل پیش شب
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 دارم دوست خییل ویل .بگم کشمیم خجالت عرفان -

 یخونه .سقف یه زیر بریم مانیل و مهراج با زودتر

  .خودمون
 
س و دغدغه بدون .خودمون زندیک   .اسپ 

ی - ی .خواهری مپ  یم دلش وقت هر گفتم مهراج به .مپ 

 .بمونه اینجا بیاد خواد

  شناش؟نیم مهراجو .نمیاد -

  .باش   صبور باید فقط .میشه درست -

 .شودیم بلند جا از همراهش تلفن صدای با

خانه به خوشحایل با مهراج نام دیدن با  و رودیم آشپ  

 .کندیم برقرار را ارتباط

 .سالم -

 باران خوش ینغمه چون گوشش توی مهراج صدای

 .تاس بخش آرام و نرم بهاری

؟ .خانومم ماهت روی به سالم -  خوت 

ی صبح از چطوری؟ تو .خوبم - ؟ .نیستا ازت خپ   کجات 

کت -  بود؟ شده تنگ واسم دلت .رس 
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  .خییل آره -

ون شامو بریم تات   سه مانیل با اونجا میام دارم  -  بپ 

 میای؟ .بخوریم

 .اومده عرفان دخپ   بیا .حتما آره -

  .اونجام دیگه ساعت نیم یه تا پس .مبارکه -

  .رسچشم قدمت بیا -

یت   جعبه یک و عروسک دو با مهراج  .رسدیم رس شپ 

 این از چقدر مهراج و رودیم سمتش مهراج دیدن با مانیل

 .آیدیم خوشش او کار

  .اومده سارا ببی    بیا مهراج -

دیم را مهراج دست عروسک مهراج .بردیم اتاق سمت و گپ 

 مانیل .بوسدیم را دو هر صورت و دهدیم دو آن به را ها

 .کندیم تشکر مودبانه و کندیم ذوق عروسکش برای

 
 

ون اتاق از همیک  پر مانیل .نشینندیم هم دور و آیندیم بپ 

 محکم را او خواهدیم دلش چقدر مهراج و کندیم حرف  

 .ببوسد سپ   دل یک و بکشد آغوش در
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 226_قسمت#

 

 .زندیم حرف هم سارا جای به حت   مانیل

 :گویدیم عرفان

 این از باشه دوستت داری؟ دوست رو من دخپ   مانیل -

 بعد؟ به

 :دهدیم تکان رس مانیل

؟ سارا بابای تو عفان دات   -  هست 

دیم بغلش توی را سارا عرفان  :گپ 

  .هستم سارا بابای من .جون مانیل آره -

وع نازسلت   و دیبا  با عرفان و کنندیم زدن حرف به رس 

 .نکند غریت   که زندیم حرف راسا
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 .شودیم مغموم و ساکت صحنه آن دیدن با ناگهان مانیل 

ک به حواسش کش مهراج جز به  به حرست با که دخپ 

  .نیست کند،یم نگاه سارا

 با .دهدیم هل را او و دودیم سارا سمت مانیل ناگهان

 :زندیم داد بغض

 .میاد بابا گفت مایم .دارم بابا منم .دارم بابا اودم منم -

 .دارم بابا منم

 هایشگونه روی که هایشاشک و مانیل به شوکه جمع

ه خورند،یم رس  .شوندیم خپ 

 زمی    خواهدیم دلش که شودیم خراب چنان مهراج حال

 .برود فرو زمی    توی کرده باز دهان

 .کشدیم خودش سمت را مانیل فورا نازسلت  

وا -  مانیل؟ ا 

 را سارا کندیم اشاره فورا دیبا .کندیم دوری او از مانیل اما

یم مانیل به رو و کندیم را کار همان عرفان .بدهد او به

 :گوید

، بره قربونت -  .بغلم بیا .اونجوری نکن گریه دات 
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 .زندیم هق مانیل

  .عفان دات   ندارم دوستت .نمیام -

دیم را مانیل دست .ندارد تحمل دیگر مهراج یم و گپ 

 .بکشد خودش سمت اهدخو 

  .عزیزدلم نکن گریه جونم؟ مانیل -

 .زندیم پس شدت به را او مانیل اما

 ولم .گفت اودش .میاد بابام گفت مامان .دارم بابا اودم -

  .کن

 و دودیم اتاقش سمت جمع ناراحت   و شوکه نگاه زیر بعد

 .بنددیم را در

 :نالدیم بغض با نازسلت  

 .بودم نگفته بهش شکا .کردم غلظ عجب -

 :گویدیم عرفان

 .زدمیم حرفو اون نباید شد من تقصپ  -

  .شودیم بلند جا از مهراج

  .ترکید دلم بزنم؟ حرف باهاش برم سلت   -
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 .کندیم خم رس نازسلت  

م منم .کن آرومش برو - ون بریم بشم حارص   مپ   .بپ 

  .زندیم در و رودیم اتاق سمت مهراج

 خوشگله؟ انومخ خانوم؟ مانیل -

یم را مانیل .کندیم باز را در آهسته شنود،نیم که صدات  

 .نشسته قهر حالت با تخت روی سینه به دست که بیند

 داندنیم .زندیم زانو تخت پای و بنددیم را در مهراج

 .نیست بلد که هم داریبچه .کند آرام را دلبندش چطور

 برود خواهدیم دلش که ریخته هم به اشروچ حال چنان

  .بزند زار و گوشه یک

 را خودش جلوی است سخت چقدر داندیم خدا فقط

د  مانیل ترسدیم .ترسدیم .اوست بابایش نگوید او به و بگپ 

 .کند صبوری که باید ندارد چاره .بزند پس را او

وع  .زدن حرف به کندیم رس 

 خوابتخت چه .زیبا پرنسس این داره اتاف   چه ببی    وای -

 مانیل مثل .نازه چه عکسش .ببی    رو تختیش رو .حت  را

 پرنسس این داره بازی اسباب چقدر وای وای .خانوم
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ی، وسایل عروسک، .قشنگ  کیل .ببی    را هاشلگو آشپ  

اسباب این از منم کاش .عروسکاش واسه سازهیم خونه

ی یه ویل .داشتم خوشگل هایبازی  مانیل کمه اینجا چپ  

 .خانوم

نیم نگاه مهراج به همچنان و ریزدنیم اشک گردی که مانیل

نیم هایشعروسک یقفسه به کند،یم هق هق و کند

 .اندازدیم نگایه

ک توجه که فهمدیم مهراج  کنجکاوش و شده جلب دخپ 

 :دهدیم ادامه پس .کرده

پیک و یخچال .داره کم چ   اینجا ببینم کنم فکر بذار -

 تا دو انگار .هست که هم جاروبرف   .دارن که هم نیک

یم نگاه مهراج به اشیک چشمان آن با مانیل .داره کم چپ   

  .کندیم ریش را جوان مرد   دل و کند

 :گویدیم مانیل

ب -
ُ
  .مهراج دیگه بگو ا

 این ...آهان ...کن صپ   ...دیگه کنمیم فکر دارم -

ه همه از که عروسکت  آره؟ .داری دوست بیشپ   رو بزرگپ 
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  .آره -

 چیه؟ اسمش -

  .رونیه اسمش -

 کیه؟ مامانش -

 .مهراج دیگه هستم مامانش من -

ت، خانوم، روت   خب -  و داره کم خواب تخت یه دخپ 

ه خوابش تا بخوت   براش شبا که کتاب تا چند   .بپ 

 .کشدیم جلو را هایشلب مانیل

 :دهدیم تکان هوا در را دستش

 .که نداره -

   به آهسته  را انگشتش مهراج
 :کوبدیم او بیت 

ت نگفت   من به چرا پس خب -  کتاب و خواب تخت دخپ 

 آخه؟ هست   مامات   چجور تو .بیداد داد ای .نداره

 :اندازدیم باال شانه مانیل

ب -
ُ
 مهراج؟ کنم کار چ   ا
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 باشه؟ .بخریم بریم االن تات   سه سلت   مامان با -

 دست و پردیم پایی    تخت از فورا .شودیم خوشحال مانیل

 .اندازدیم مهراج گردن ورد

  .مهراج یو الو آی .تنکس اوه .مهراج ممنونم -

 خنددیم دل ته از  و آوردیم در بال خوش   شدت از مهراج

 .کشدیم آغوش در محکم را او و

 .دارم دوستت خییل .جونم مانیل یو الو آی منم -

ون فورا مانیل   .کندیم خپ   را مادرش و دودیم بپ 

ره خوابتخت روت   برای خوادیم هراجم بیا مایم -
َ
ا  مایم؟ .ب 

ون سنگی    را نفسش مهراج  .دهدیم بپ 

 این چجوری ببی    .رو بانیش و باعث کنه لعنت خدا -

م .میشه اذیت داره طفلک  .ببخش منو خدایا .براش بمپ 

  .ببخش منو خدایا

 .کندیم تنش لباس مهراج و اتاق توی گرددبریم فورا مانیل

 پدری مهر   با و کندیم پایش به جوراب دل و جان با
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ت   عشق گیسوانش تار به تار الی و بافدیم را موهایش

  .نشاندیم را نهایتش

ک  اشمعصومانه هایلبخند پشت را اشپدریت   غم دخپ 

ش عاشق وجودش بند بند با مهراج و کرده پنهان  دخپ 

 .است

 

  

 227_قسمت#

  

 

یم عقب صندیل به نگایه و زندیم ترمز روی ترافیک پشت

 .اندازد

کش  صورت دیدن با و رفته فرو ناز خواب در دخپ 

یم تازه دلش داغ و افتدیم شب رس اتفاق یاد معصومش

  .شود

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 خراب حال از مهراج غمگی    صورت از که نازسلت  

ی خواهدیم دارد، خپ   درونش  ایجمله اما بگوید چپ  

ی یستن بهپ   اصال .یابدنیم او حال مناسب    و نگوید چپ  

 یک باالخره اما نکند؟ قبل از دارتر جریحه را غرورش

ی  قلب در کرده رخنه آشوب این از که بگوید باید چپ  

 و است مهراج چشمان عاشق نه؟ یا کند کم مهربانش

 .ندارد را ابری گر  افسون چشم دو آن دیدن طاقت

 باید گویدیم همیشه خودش با که دارد دوستشان آنقدر 

 .دل دیوار به آویخت و گرفت قاب را هاچشم نای

یم گاز پدال روی پا مهراج و شودیم صفر شمار ثانیه

 متوقف عرفان یخانه جلوی را اتومبیل وقت   تا .گذارد

 .گویدنیم هیچ کند،

ه روی که دستش  روی سلت   دست رود،یم دستگپ 

  .نشیندیم بازویش

 !مهراج -

 خواند،یم راز و ناز از پر اینچنی    را نامش که بار هر

  .خورندیم کور یگره قلبش هایتپش با نفسش
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 :چرخدیم سمتش مهراج

 جونم؟ -

؟ -  خوت 

 .اندازدیم زیر به رس و کشدیم آیه مهراج

 پرش؟یم چرا دوت  یم جوابشو که خودت -

 .برم قربونت میشه درست.نباش اینجوری-

 .مهبچه .یستمن ناراحت که خودم واسه خدا به .دونمیم -

 گفتنشو بابا تحمل .ندارم هاشوگریه طاقت .تنمه یپاره

 .باباشم بگم بهش تونمنیم وقت   ندارم

؟یم -  خییل خییل زود، که .دارم آرزو یه فقط االن دوت 

خونواده .سقف یه زیر .خودمون یخونه بریم تات   سه زود

 که دونمیم .باشیم هم کنار خودمون، کوچیک   ی

 به چشم .نیست دنیا این تو هیچکس ما از ترخوشبخت

 اونقدر روز یه مانیل .مشکالت این شده تموم بزت   هم

 روزا این به و بشه عادی واست دیگه که بابا بگه بهت

 .بخندی

 .سلت   طاقتم کم قبل مثل هنوزم .عجولم  من -
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دیم را مهراج دست نازسلت    .بوسدیم را آن پشت و گپ 

 .داغش یگونه هب چسباندیم بعد

 توت   امیدمون همه .هست   مانیل و من گاهتکیه تو -

 بهت شام رس چجوری مانیل ندیدی امشب .نده وا .مهراج

یم غذا قاشق با عالقه و محبت با چجوری کرد؟یم نگاه

ت دهنت؟ تو ذاشت  کنه محبت بهش ییک .همینه دخپ 

  .باباش   دیگه که تو .میده جوابشو محبت با بار صد

  بهش یک -
 

؟ باباشم من مییک  سلت 

 بدش تو از که نه .نرسیده وقتش کنمیم حس .دونمنیم -

 حاال .نگو میگه بهم که حسیه چه دونمنیم ویل .نه .بیادا

  .زوده

  راست -
 

 بند بند با بابا، میگه بهم وقت   خوامیم .مییک

 باباش من داره آرزو واقعا که جوری یه .باشه وجودش

  .بیفته تفاقا زود کاش .باشم

  .بوسدیم را مهراج دستش تند تند نازسلت  

  .مهراج دارم دوستت خییل -
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یم چشم کندیم طنازی که نگایه به زندیم لبخند مهراج

 :دوزد

 .ببینمت اینجا بیا .هاکت  یم شیطوت   خییل امشب -

 و کشدیم آغوشش در را نازسلت   راست دست با بعد

  .ندچسبایم اشسینه به را رسش

دیم پناه مهراج دست در نازسلت   دست  نازسلت   و گپ 

 رسد، سال   سه این در چقدر داندنیم مهراج کندیم فکر

   .بود او آغوش گرم   پناهگاه دلتنگ

 قلبش وارد گرمش نفس با هست دنیا توی آرامش چه هر

 کشدیم اشداشتت  دوست هایریشته روی دست .کندیم

 سه این در .ببیند را او اطراف و دور نآ کش ندارد ابات   و

  .است غنیمت ثانیه هر گرفته یاد سال

 مهراج؟ -

 جونم؟ -

م که روز هر -  .اونجا میاد بابام بیمارستان، مپ 

؟ تو داره خپ   واقعا؟ -  برگشت 
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 و من نذاشت ویل .پشیمونه میگه روز هر و فهمیده .آره -

یم کاری هر .دکر  اذیت منو همه اون .کنیم عقد باهم تو

 .دور بندازم رو گذشته تونمنیم کنم

 ببخشیش؟ خواینیم -

 کردی؟یم کار چ   بودی تو -

 .کن ثابت گفتمیم بهش -

یم التماس من به ور یه از .میاد روز هر یعت   .میاد فردا -

 به  .بیا هوش به خدا رو تو که مامان به ور یه از کنه

 خوب فقط تو .یزر  خوامنیم هیچ   ازت گفتیم مامان

  .شو

  .سوزهیم دلم -

 میشه؟ عوض آدما ذات نظرت به -

  .بخورن تکوت   یه بشه شاید الاقل ویل .دونمنیم -

 .مهراج بکنیم وضعیت این واسه فکری یه باید -

 فکری؟ چه -

 .داردیم بر او یسینه از رس نازسلت  
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 پس زیادی مقدار یه کردم کار که سال سه این تو من -

 من ذاشی   نیم زیاد مانیسا و مهبد راستش .کردم زاندا

 من مگه گفتیم یه شناش؟یم که رو مهبد .کنم خرج

  .مانیل برای دار نگهش .کت   خرچ   تو مردم

  .آقاس خییل -

 .خییل -

 خب؟ -

  .کنیم اجاره خونه یه باهاش بشه شاید میگم -

 اهاجاره .کنهیم بیداد گروت   .سلت   نبودی سال سه تو -

 .شده تومن خدا

 چقدر؟ یعت   -

ا این .برم قربونت -  اذیت خودتو تو .منه یوظیفه چپ  

 .نکن

 تو و من مگه آخه .باشیم هم پیش خوادیم دلم من ویل -

 مهراج؟ داریم

 .کن صپ   کم یه فقط .خوامیم بیشپ   تو از من خدا به -
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 حرف باز خوامنیم .نکردیم عقد هنوز تو و من ضمن در

 نامه دادگاه برم فکرشم تو .باشه رسمون پشت حدیث و

م   .کنیم عقد بریم بگپ 

 کشه؟یم طول چقدر ویل .خوبیه فکر -

 .زیاد -

 

  

 228_قسمت#

 

 

 .کنمیم صپ   من بکشه طول چقدر هر .نیست مهم -

 که بخواب زود برو هم تو .خونه برم دیگه من ...خب

 .نموت   خواب فردا

 .نکشه طول زیاد لعنت   کترس   اون تو موندنم امیدوارم -

ی آخرین  تو کردن کار همی    خواستمیم دنیا این تو که چپ  

کت  .بود شکور رس 
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  میشه؟ چ   باشه داشته ربط بهش یا باشه شکور کار اگر -

  .ذارمنیم شزنده -

 خدا به مهراج؟ کنه کاری همچی    باید شکور چرا آخه -

 .نمیشه باورم .هنگه مغزم هنوزم

 .شوکم تو هنوز خودمم .بزنم تونمنیم حدسم خدا به -

 .کشدیم هی    نازسلت   شیشه به ایتقه صدای با

 شیشه فورا مهراج دست، به آشغال سطل عرفان، دیدن با

 .کندیم سالم و دهدیم پایی    را

 :گویدیم نازسلت  

 .عرفان ترسیدم .قلبم وای -

آرنج و گذاردیم زمی    روی را سطل و شودیم خم عرفان

 .در روی را یشها

 کردی؟یم کار چ   داشت   مگه ترسیدی؟ -

 .اندازدیم پایی    رس و گزدیم لب نازسلت  

 :گویدیم و زندیم لبخند عرفان

 .خب بزنید حرف باال بیاین ها؟بچه موندین اینجا چرا -
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 :گویدیم مهراج

 .داداش نمیشم مزاحم دیگه نه -

خانواده یشپ بیا خواست   وقت هر داداش؟ مزاحمت   چه-

 خدا به .بشه صمییم باهات مانیل بذار بیا بیشپ   .ت

 .شدم ناراحت خییل امشب

  چ   دونمیم -
 

 .ریخت هم به اعصابم .مییک

 دوت  یم .میشه وابسته زودتر ببینه رو تو بیشپ   چ   هر -

ش بیا .پارکه عاشق که  .پارک بپ 

   .خودمه بچگیای عی    -

 .باال بریم کنم شبغل شو پیاده سلت   .که خوابیده -

 مهراج و کندیم بغل را مانیل عرفان .شوندیم پیاده دو هر

  .اندازدیم او روی را کتش

 و امید هزار با و کندیم رایه را هاآن و بوسدیم را صورتش

 .راندیم خانه سمت شده قرص که دیل

** 
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کت در که است هفته یک  خالف بر .کندیم کار شکور رس 

کت انهسخت چپ    همه جااین قبیل، رس   .رودیم پیش ترگپ 

 قوانی    و است معتقد کیفیت و نظم به شدت به شکور

کت   اینکه با .دارد کارمندانش برای سخت    خصوض رس 

کت از اما است، ترسخت دولت   هایرس   بیشپ   .هستند گپ 

کت این با هادرمانگاه و هابیمارستان  و دارند قرارداد رس 

کت با معامله برای  برای .کنندیم رقابت هم با شکور رس 

  توی و ته آوردن در
 
 کار هفته یک این در نگار زندیک

 باعث کردنش کنجکاوی که جات   تا اما .نکرده خاض

کت   کارمندهای از ییک با نشود، بقیه توجه جلب  رس 

 .است کرده آغاز را ایتازه رفاقت یک همسایه

 و است مجرد زن بیوه یک نگار است فهمیده که طور آن

کت منش   .دارد سن سال پنج و ش  در و است رس 

کت .مدیرعامل برای دان چپ    همه دستیار یک حقیقت  رس 

کت یک همسایه  اطالعات با نگار و ست نویشبرنامه رس 

 با .است مدیرعامل راست دست درایتش و هوش و باال

 یک فقط که کش به اتومبیل آن و ظاهر تفاسپ   این تمام

 .وردخنیم باشد منش  
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 بر و دور نگار ندید هم بار یک حت   هفته یک آن توی

 .نیفتاد هاطرف آن هم اشسایه حت   .باشد شکور

  .دارد مهم ایجلسه دو ساعت و است ظهر نزدیک

 عشقش تا ریخته برنامه کیل و است نازسلت   تولد امشب

 را کارهایش پنج ساعت تا است ناچار پس .کند سوپرایز را

 کشیدن و هواخوری برای جلسه از بعد .کند تمام

 اتاقش تراس به کند، ترکش آرام آرام دارد سیع که سیگاری

 دم و دود باید حاال اما بخورد، هوا داشت قصد .رودیم

ی هوای   .ببلعد باهم را سیگار و تهران خاکسپ 

کت  رویروبه درست و است پهت   و پت خیابان توی رس 

 را رو پیاده که هست الدوله امی    پیچ یک ورودی درب

 .پوشانده تقریبا

 که اتاق توی برگردد خواهدیم رسیده فیلپ   به سیگارش 

یم جلب را توجهش الدوله امی    پیچ هایبرگ خوردن تکان

 مردی با دارد که بیندیم را نگار کندیم که دقت .کند

 .است پچ پچ شبیه بیشپ   .زندیم حرف
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@shahregoftegoo 

 همان حمید به و کندیم پنهان دیوار یگوشه را خودش

ین که کش  حمید صدای .زندیم زنگ کرده استخدام شپ 

 :گویدیم شنودیم که را

 .سالم حمیدخان الو -

 .سالم -

؟ االن ببی    -  کجات 

کتم بر و دور -  .رس 

  و کار مگه -
 
 حمید؟ نداری زندیک

 یه دنبال شب تا صبح چندرغاز واسه میومدم داشتم اگه -

 بچرخم؟ رو خیابونا زن

 بیکاری؟ ت  یع پس -

  .کار این تو نیست پویل خب ویل .کنمیم کار اسنپ تو -

؟ همینو زدی زنگ حاال
 

 بیک

ه این .واال نه - ون داره یواشیک نفر یه با دخپ  کت بپ   رس 

ی شاید کن تعقیب رو پرسه بیا .زنهیم حرف مون چپ    گپ 

 .اومد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .خیابونم رس-

ه داره پرسه اوه اوه ...وایسادن الدوله امی    پیچ پشت -  .مپ 

 .پرس بده گاز

 داره؟ ماشی    پرسه -

 .کن سوارش باشه ماشی    دنبال شاید بدو .نکنم فکر نه -

ه داره روپیاده تو  کتوت   و تنشه مشیک بادی کاپشن یه .مپ 

  .فوکولیه موهاشم .پاشه آت  

 .کن قطع .داداش حله اویک -

شو -  .هانره یادت بده بهم خپ 

 .باشه باشه -

 نگار .گرددبریم اتاق توی فورا و کندیم قطع را تلفن مهراج

کت وارد دارد که بیندیم را  .شودیم رس 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 یهدیه که گرانقیمتش و جدید مچ    ساعت به نگایه

ی .اندازدیم است پدرش  آخرین و نمانده شش به چپ  

 .کرده رایه پیش دقیقه چند همی    را بیمارش

 .اندازدیم ششدو  روی را کیفش جوانش منش  

 .نداریم مریض .دکپ   خانوم برم دیگه من-

  .نباش   خسته .برو باشه -

  .نباشید خسته شماهم ممنون -

دیم را توران یشماره شود،یم بسته که در  هایدکمه و گپ 

  .کندیم باز را مانتویش

م سالم -  .دخپ 

؟ .مامانم سالم -  خوت 

؟ .خوبم -  کجات 

  .جمعه واسه خرید ممپ   دارم .مطبم هنوز -

 جمعه؟ -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 چ   .اومده دنیا به شبچه دوستم فرزانه رفت؟ یادت وا -

 نظرت؟ به بخرم

 .سکه یا بده پول .داری ایحوصله چه !اوووو -

  خوبه؟ لباس .کنارش هم کادو یه میدم پول -

 زودتر شب که بیفت راه زود .لوشاتو نوفل برو .آره -

 .خونه میاد دزو  گفت امشب بابات .خونه برش

 !عجب چه -

کت اومده مهراج وقت   از -  .شده ترسبک کارش میگه رس 

 کش خنده به لبش .دودیم پوستش زیر سبکبایل حسیک

ی و چرخدیم او کام به دارد دنیا کندیم حس .آیدیم  چپ  

 .کند خودش مال را عزیزش مهراج نمانده

 .باشه داشته مهراجو هوای بگو بابا به -

 دخالت کاراش تو نمیاد خوشش اصال شناش؟نیم باباتو -

  .کنم

  .میگم بهش خودم نگو باشه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .سوخت پیازم !وای .باش خودت فکر تو .نکرده الزم -

 .شیده کن قطع

 .افتدیم دید را او که باری آخرین یاد و کندیم قطع را تلفن

 پرسدات    مخمور چشمان و جذاب صورت دلتنگ

یم پس را او بیشپ   چه هر داندنیم مهراج .است مغرورش

 باورش .کندیم شیدایش و واله قبل از بیشپ   را شیده زند،

کت توی مهراج شودنیم  همی    .کندیم کار پدرش رس 

 روز و شب آن با و گرفته نیک فال به را مهراج حرکت

  .کندیم باف  خیال

یم رفی    یآماده رسعت به و کندیم زمزمه ایترانه لب زیر

 کندیم دعا آورددریم پارکینگ از را اتومبیلش وقت   و شود

 .نباشد ترافیک هم خییل جمهوری خیابان

 

**** 

 

یم نشیندیم کنارش نازسلت   و شودیم باز که ماشی    در

 :گوید
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .خانوما خانوم سالم -

 .دهدیم دست نازسلت  

 !کردی دیر چقدر .مهراج سالم -

 کو؟ مانیل پس .بود ترافیک -

  .دخوابی -

  !االن؟ -

 سارا با بعدشم .برد خوابش مبل رو موند منتظرت بس از-

 حاال گفت دیبا .بود شده خسته خییل پارک بودمش برده

 بداخالق کردمیم بیدارش .برین تنهات   خودتون امشبو یه

 .شدیم

 .ببینمش داشتم ذوق کیل .که شد بد چه !بابا ای -

 .هامیشه حسودیم یواش یواش داره دیگه -

 :کندیم گرد چشم مهراج

 !جان؟ -

  .منم تو قلب اول نفر باشه یادت -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 نوک و کشدیم آرام را او یگونه و زندیم قهقهه مهراج

 .بوسدیم را انگشتش

  .خودم حسود برم قربونت -

  .زندیم چشمیک و خنددیم نازسلت  

 عقب صندیل از را رسخ رزهای از زیبات   گلدسته مهراج

دیم سمتش و داردبریم  :گپ 

 مهراج، عمر مهراج، قلب اول نفر مهراج، دل جون -

 .مبارک تولدت

 .شده غافلگپ   نازسلت  

 بود؟ یادت .مرش وای -

 :زندیم استارت مهراج

 بره؟ یادم میشه -

 درگپ   فکرم که بس بود؟ رفته یادم خودم کت  یم باور -

 .وارنگمونه و رنگ هایبدبخت   و مامان

 نداد؟ اجازه دکپ   د؟ش چ   مامانت -

 .نداره پول قرونم یه دیگه عرفان .هنوز نه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 زدی؟ حرف عمو با -

 :گویدیم ناراحت   با نازسلت  

 .نیومد امروز -

 .مریضه که چون -

 مریضه؟ -

 .خونه تو افتاده .رسماخورده بدجور -

 شهر درخشان های چراغ و خیابان یمنظره به نازسلت  

ه  توی روز هر یارس دیدن به کرده عادت .شودیم خپ 

  .یارس صبوری   و رسش بر کردن بیداد و داد و بیمارستان

 التماس همه آن از یارس کرد فکر ندید را او که امروز

 کرده بدگوت   دلش توی رسش پشت چقدر و شده خسته

  .بود

 :گویدیم بیندیم فکر غرق را او که مهراج

م لباس مانیل واسه خوامیم -  برم؟ کجا تنظر  به .بگپ 

 .میگم بهت برو -

*** 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

یم پیشخوان روی فروشنده زن که ستلباش چندمی    این

 و شودیم راض   کاربت   ریون یک به باالخره مهراج و گذارد

 :گویدیم فروشنده زن

 .هستی    سلیقه خوش که واقعا -

 :زندیم نازسلت   به چشمیک و کشدیم کارت مهراج

 .صد در صد که اون-

دیم را نازسلت   دست ون مغازه از و گپ   .زنندیم بپ 

  .بردیم دیگری یمغازه جلوی را او مهراج

یم سارا واسه هم ییک - ؟ بگپ   سلت 

  .خوبیه فکر -

 هایلباس به هم دست در دست و زنان لبخند دو هر

 با شیده دورتر ندارند خپ   و دوزندیم چشم زیبا و رنگارنگ

 .کندیم هشاننگا دارد زده بهت و باز دهات  

 که شده ویران و خراب چنان شیده رس روی دنیا دانندنیم

ی  .نمانده افتادنش پس به چپ  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 گلوی بیخ شده داری طناب دستانشان، یگره دانندیم چه

  .کندیم اشخفه دارد و او

 در کرده گپ   نفس شاید دهدیم قورت را دهانش آب

 .نوایشت   قلب سمت کند باز راه گلویش
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 .کیفش بند به خوردیم گره ظریفش انگشتان

 حواسش و دهدیم فشار هم روی حرص پر را هایشلب

 را اشپریده رنگ صورت دارند که نیست هایشاشک به

ندیم قاب  سمت را اششده حست   پاهای سخت   به .گپ 

 فورا .لغزدیم گردان یپله روی پایش و کشاندیم برف  پله

 .نکند سقوط تا دیواره به دگپ  یم دست
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ه روندیم باال معکوس برف   های پله از که مردیم  او به خپ 

 .هستند هایشاشک و

  حس
 

ون به رسعت به را خودش .کندیم خفیک  مرکز از بپ 

 و رودیم خیابان به .کشدیم نفس تند تند و رساندیم خرید

 پیدا را اتومبیلش فالکت با تارش و خیس پلکهای پشت از

 .نشیندیم فرمان پشت و کندیم

 .کوبدیم فرمان به مشت

؟ چرا .تو به لعنت .سلت   تو به لعنت -  چرا؟ چرا؟ برگشت 

  خدا؟ چرا

 کندیم فکر .زندیم زار بلند بلند و گذاردیم فرمان روی رس

  شود؟ آچمز باید اینطور نزده حرکت   هیچ هنوز چرا

 این او که دبشو  پیدایش وقت   درست نازسلت   باید چرا

 است؟ شده امیدوار همه

  نیاید؟ که بود نرفته مگر برگردد؟ باید چرا اصال

 .کوبیدندیم قلبش هایصخره به خشم سهمگی    امواج

 .کوبدیم فرمان روی مشت باز
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 !لعنت .عاشقیه چ   هر به لعنت -

 

 نازسلت   و مهراج .ماندیم منتظر و ماشی    توی نشیندیم

ون دخری مرکز از بعد کیم  زیاد مهراج اتومبیل .آیندیم بپ 

 .ندارد فاصله مرکز از

 دنبال معی    ای فاصله با و زده استارت او تعقیب در

 .راندیم مهراج

 سنت   رستوران در که دو آن دیدن است سخت برایش

 یکدیگر با عاشقانه هاینگاه و بنشینند هم کنار معروف  

 .بگذارند هم دهان توی غدا و کنند بدل و رد

 و قلیان سفارش و نشیندیم دو آن از دورتر تخت چند

 .دهدیم چای

 از غذا وقت هیچ دیگر کندیم فکر .نیست اشگرسنه

 گلویش بیخ چسبیده بغض .رفت نخواهد پایی    گلویش

 .غذا به برسد چه بسته را نفش هر راه مایه استخوان مثل

 یدآیم یادش دهدیم نازسلت   به سفید ایجعبه که مهراج

  .است رقیبش تولد شب امشب
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین چای و بلعدیم را قلیان دود حرص از  نبات با شده شپ 

 .ریزدیم حلقش توی را

ل تواندنیم را هایشاشک امانت   ریزش  کش چه .کند کنپ 

 عاشق فهمدنیم هیچکس کند؟یم درک را او حال اصال

تدریچ   مرگ خود   نداشی    را او و بودن مهراج مثل مرد یک

  .ست

ون رستوران از خورندیم که را غذایشان  .روندیم بپ 

یم دار صندوق مپ    روی درشت اسکناش رسعت به شیده

 .اندازد

  .خودتون مال شمبقیه -

 رسعت به جا آن از و پیچدیم دهانش جلوی را شالش

ون  هاآن تعقیب از بعد و نشیندیم فرمان پشت .زندیم بپ 

 .عرفان یخانه به رسد یم

 و پیشته خواهرت !موذی عرفان ای .خانوم اینجاس پس -

 درنمیاد؟ صدات

  .بازندیم عشق نرد دارند بال فراغ با که بیند یم را دوآن
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 را انگشتانش بوسدیم تند تند را نازسلت   دست که مهراج

 .کندیم قفل فرمان دور

ه بموت   زنده دارمنیم خدا به -  مال مهراج .روباه یدخپ 

ه دلت به ذارمیم رو وشآرز  .منه    یدخپ 
 .لیاقتت   عوض 

 .کند تماشا را زجرآور هایصحنه آن تواندنیم دیگر

پرکینه دیل با کوچه آن از و زندیم دور و رفته عقب دنده

 .شودیم خارج قبل از تر

 

 

 

 

خانه از توران .دادیم هل پا با را در و اندازدیم کلید  آشپ  

 .کشدیم رسک

 ؟شیده اومدی -

 .کندیم ولو راهرو یگوشه را هایشکفش حایلت   با

 .آیدیم استقبالش به توران
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .مامان سالم -

م سالم -  خریدی؟ اومدی؟ دیر چقدر .دخپ 

  .بود ترافیک -

 .اندازدیم ناهارخوری مپ    روی را ایکیسه

 اومده؟ بابا .خریدم آره -

ه دوش رفت آره -  .زمبری برات چات   یه بشور دستاتو .بگپ 

 قرمزه؟ چرا چشات

 .رودیم اتاقش سمت شیده

ی -  .نیست چپ  

  .رودیم شیده اتاق به دنبالش به توران

  .ببینم وایسا-

   و قرمز چشمان به و کشدیم را بازویش
 نگاه قرمزش بیت 

 .کندیم

 شیده؟ کردی گریه-

ون تن از را پالتویش شیده  :کشدیم بپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .خوردم رسما کنم فکر بود؟ کجا گریه .بابا نه -

 :کندیم نچ   توران

 بدتر تا بخور قرص یه زود .بری خوادنیم گفتم بهت یه -

 .نشدی

  .چشم -

ون اتاق از توران  خورده رسما او نکرده باور اما رودیم بپ 

  .کندنیم اشتباه مادری هیچ چون .باشد

 مهراج که ایچییل و چرب یمعامله از شکور شام مپ    رس

 .گویدیم شده گرفتنش به موفق زرو  آن یجلسه در

 رس یه معامله طرف نداد فرصت .زرنگه خییل پرسه این -

ه تخفیف سوزن   .بگپ 

 کردیم بازی غذایش با که ایشیده به چشیم زیر که توران

 .کندیم نگاه

 .خورد دردی یه به مهراج که خداروشکر خب -

 .بدشانسه کم یه فقط .زرنگیه ی بچه -

 .وردآنیم طاقت توران
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 دوست کرفس خورشت که تو .دیگه بخور شیده -

  .داشت  

 .کندیم نگاه شیده به شکور

ون - ی بپ   خوردی؟ چپ  

 جوش و حرص عالمه یک .خوردم که بله بگوید خواست

 .زغنبوت و غصه و

 .کندیم صاف را گلویش

 .ندارم اشتها -

 .گذاردیم اشپیشات   روی دست شکور

 شده؟ چ   .نداری تب -

 .نلرزد صدایش کندیم سیع

ه ...من-  بتوت   اگه یعت   ...میشه بگم خواستمیم ...بابا چپ  

 ...بکت   کاری یه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 

 پول؟ خوای؟یم چ   شیده؟ کت  یم من من چرا -

ه ...مهراج با خوامیم من ...من .نه پول .نه-  خوامیم ...چپ  

 .کنم ازدواج مهراج با

 فشار را دستش توی الچنگ و بنددیم را چشمانش شکور

 .دهدیم

 :زندیم ترس   توران

وع باز !شیده؟ -  کردی؟ رس 

 :توپدیم توران به شکور

وع باز چ   یعت   !باز؟ -  کرد؟ رس 

 .گذاردیم شکور آرنج روی دست شیده

 ...خییل .خوامیم جونم از بیشپ   مهراجو من .بابا -

ون شیده دست زیر از را دستش شکور  .کشدیم بپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .کردی اضافه غلط خییل شما .کردی جات   یلخی شما -

 کردی، فکر پرس این به که کردی بیخود خییل تو اصال

 .بش   عاشقش که برسه چه

 ...بابا ویل -

 تحصیل تو .داشتم ایدیگه حساب یه تو رو من !شیده -

 به که کردی فکری چه خودت با واقعا .عاقیل ای،کرده

 چه بگو بهم فقط .ترسونهیم منو فکرشم اصال ...مهراج

، رفتار، فکرش، طرز باهاش؟ داریم صنیم
 
 به چیش زندیک

 این از چقدر من رفت یادت همه از بدتر خوره؟یم تو

 میاد؟ بدم خانواده

  بابا؟ کردی استخدامش چرا پس میاد بدت مهراج از اگر -

 مسائل با رو زیانش و سود و کاری مسائل من چون اوال -

 من مگه .نداره ربظ تو به ادوم .کنمنیم قایط شخیص

 کردی اینو چرا منشیت کردی اونو چرا بگم میام

 که کردی؟ فکر چ   من مورد در تو هان؟ دستیارت؟

 و خودش از که کش به بدم رو ارزشم با و عزیز دخپ  

 میاد؟ بدم باباش
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@shahregoftegoo 

یم ناراحت گرچه .کشدیم دندان به را لبش یگوشه توران

اری و تنفر زا راحت اینطور شکور که شود  یارس از اشبپ  

اض تواندنیم اما گوید؛یم صادق و   .کند اعپ 

  :گویدیم و کندیم پاک را هایشاشک شیده

 ...ک خواستگاری مهراج از من ...من !بابا -

 دم در نشیندیم اشگونه روی رسعت به که محکیم سییل

 .کندیم الل را او

 .کشدیم هیت   توران

 شکور؟ -

 خوردیم سییل پدرش از است اول بار برای که شیده

 اتاقش سمت به رسعت به و شودیم بلند جا از رسخورده

 .کندیم قفل را در و رود یم

 اشتهات   دیگر اندشده غافلگپ   حسات   که توران و شکور

 و شودیم بلند جا از حرف ت   شکور .ندارند خوردن برای

 از داندیم که بالت    و ماندیم توران و رودیم اتاقش به

 .بود نخواهد بردار دست نکند ویران تا و شده نازل آسمان
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 پارک بیمارستان از دورتر جات  یک معمول طبق را ماشی   

 را او خواهد یم جمعیت الی به ال یارس دیدن با .کندیم

د ندید  .آیدیم سمتش دیدنش با فورا یارس اما بگپ 

 ناز؟سلت   -

 و زار و زرد حسات   .کندیم نگاهش .یستدایم نازسلت  

 .افتاده گود هایشچشم پای .شده نحیف

 .کشدیم را لباسش آستی    یارس و کندیم سالم

 .دارم کار باهات طرف این بیا -

 .مامان پیش برم خوامیم .شده دیرم -

ی -  .بده گوش حرفام به دقیقه پنج فقط .مپ 

 .همیشگیته حرفای همون بازم -

 بیمارستان وارد رسعت به دارند سیع عجول جمعیت

 .بشوند
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 .کندیم پیله یارس داندیم چون برود او با بیندنیم ایچاره

 .نشینندیم بلوار نزدیک چوت   های نیمکت از ییک روی

 .خونه برگردم باید .بگو زود -

 که دیبا و عرفان بری؟ داری عجله که هست یک خونه -

شو دیبا .رسکارن  مهد؟ برهیم دخپ 

ها آمده روز آن ت  ت  مامان نگفت  او تا داشته نگه را دخپ 

 .برود و بیاید زودی

 .برده آره -

؟یم کار چ   تنهات   شب تا صبح تو پس -  خواینیم کت 

 خودمون؟ یخونه برگردی

 .کندیم نگاهش اندرسفیه عاقل نازسلت  

؟ کار این واسه جات   دیگه شما -  گذاشت   رغبت   گذاشت 

 بیام؟

 .کردم غلط که گفتم -

 غرور کوه که یارسی از کلمه دو همی    گفی    و بود گفته

 .داشت زور خییل بود
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@shahregoftegoo 

ارو خییل من .دیره دیگه - ا خییل .دادم دست از چپ    چپ  

 .شد نابود شما و منبی   

 .کنیمیم درستش دوباره  -

 تو کردی؟ کار چ   من با دوت  یم اصال تتو چجوری؟ -

ارو خییل  .دوت  نیم چپ  

 کارامو همه .گفت   خواست دلت چ   هر روز چند این تو -

 مونده؟ بازم مگه .آوردی چشمم جلو

 .کشدیم آه نازسلت  

 رو نرفتم مدرسه و افتادم خونه تو روز ده که سال اون -

 یادته؟

 .کندیم قفل هم در را انگشتانش یارس

 .نیست یادم نه -

 :زندیم پوزخند نازسلت  

ات   فقط تو -
 .خودته نفع به که ادتهی چپ  

ت  .نفهمیدی تو ویل کرد خودکش   دخپ 

ه او نیمرخ به و کندیم گرد چشم یارس   .شودیم خپ 
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@shahregoftegoo 

؟ - ؟ واسه آخه !خودکش   چ 

یسخت همه اون خاطر به .تو دست از -  .هات گپ 

 وضعیت بفهمه بابات گفتیم .بفهیم تو نذاشت مامان

 وقت هیچ ور  گذشت چ   من به که این اما .میشه  بدتر

 من که بود فهمیده دیر دیبا مادر اگر .کت   درک توت  نیم

 
 
 صد خاک زیر االن بکشم، خودمو خوامیم و دارم افرسدیک

  .بودم پوسونده کفن تا

 که همی    کرد فکر .بود حرفا این از ترسوتر که مامان

 .کافیه کنه پنهون

شک پیش برد منو .داد نجات منو عرفان ویل  تا روانپ  

  ویل نکردم خودکش   دیگه درسته .مشد خوب
 
 من زندیک

 .نشد درست

یم خجالت نازسلت   از .کندیم نگاه دیگری سمت به یارس

 .کشد

ت تو اینو -  .بودی ننوشته دفپ 

 .بود سخت برام .بنویسم ازش تونستمنیم چون -

 .دهدیم تکان رس تاسف با یارس
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  مردم این شهر حسودند 
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 الاقل ویل .نکردم پدری برات دونمیم خدا به دونمیم -

 .بده فرصت بهم .کنم پدری برات این از بعد بذار

 .باش   شده عوض هم ذره یه دونمیم بعید -

 تونم؟نیم اونم .بکنم تونمیم که رو سعیم -

 .سخته تو مثل آدیم واسه -

 .نبخش منو اصال .کنار گذاشتی    منو تونهمه شماها -

ی یه ازم ویل .نبخش وقت هیچ  انجام برات بخواه چپ  

 منو داره که کشنده حس این از سوزن رس یک شاید .مبد

 .کنه کم کشهیم

ین - ؟یم .بده پس بهم زندگیمو روزهای بهپ   توت 

 :کشدیم پوف   یارس

 .دوت  یم خودتم .برگردونم بهت تونمنیم که رو گذشته -

 .بگو بهم فقط .تونمیم دیگه که رو بعد به این از ویل

 :شودیم بلند جا از نازسلت  

  .کنم ازدواج مهراج با خوامیم -

 .شودیم بلند جا از نپ    یارس
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@shahregoftegoo 

م خوامیم همینو منم -  .دخپ 

 با یارس کردیم فکر .کندیم نگاهش متعجب نازسلت  

ی چنی    شنیدن  سه همان مثل .کرد خواهد مخالفت چپ  

 تغیپ   نظرش اینهمه او که شده چطور اما .پیش سال

 .فهمدیم یارس را اشاستفهایم نگاه .یافته

 :گویدیم

 کنم؟ کار چ   بگو بهم فقط -

 .افتدیم راه به ساختمان سمت به نازسلت  

؟ -  سلت 

 .بدهد دست از را مالقات وقت نباید .گذاردنیم محلش

 فورا عرفان نام دیدن با .خوردیم زنگ تلفنش لحظه همان

 :دهدیم جواب

 داداش؟ جانم-

 :پیچدیم ششدرگو  عرفان یزده هل و عجول صدای

؟ کجات   -  سلت 

 .بیمارستانم حیاط تو -
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  مردم این شهر حسودند 
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 .اومده هوش به مامان .تو برو بدو -

 چشم یارس یدرمانده نگاه به و زندیم جیغ تقریبا نازسلت  

 .دوزدیم

  !خدایا واای -

 .باال برو .میام دارم من -

 :گویدیم یارس

 شده؟ چ  -

  .بابا اومده هوش به مامان -

 .بردیم آسمان به ستد خوشحایل با یارس

  .شکرت خدایا -

 سال چند از بعد نازسلت   که آوردنیم خودش روی به و

 "بابا "گفته او به

 .رودنیم اتاق داخل به یارس اما .روندیم بخش به دو هر

ه نبینه منو .برو تنهات   تو -  .دونمیم .میشه بد حالش .بهپ 

 سوق اتاق اخلد به را او یارس و گویدیم ایباشه نازسلت  

 .دهدیم
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  مردم این شهر حسودند 
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 که بیندیم را نازسلت   و کشیده دراز تخت روی زری

 .آیدیم سمتش

 حت   که ندارد توان آنقدری ماندن حرکتت   آنهمه از بعد

 فرط از که دوزدیم چشم نازیسلت   به .بزند لبخند

 .ریزدیم اشک خوشحایل

د یم دست در را مادرش ضعیف دستان  .گپ 

 شدی؟ بیدار االخرهب خدا وای مامان؟ -

 .زندیم حرف او با چشمانش کردن بسته و باز با زری

 

 233_قسمت#

 

 .اندایستاده تخت کنار پرستار دو

 تونهنیم فعال .شده ضعیف خییل مادرتون پرتوی خانوم -

  .نداره مشکل شحافظه شکر رو خدا اما .بزنه حرف

 :پرسدیم نازسلت  

 بخش؟ تو برینشیم یک -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .بخشه امشب بشه بهپ   شب تا اگر -

تون خدا .نباشید خسته .ممنون وای -  .بده خپ 

 بعد نازسلت   و کنندیم تشکر خسته لبخندی با پرستار دو

ون اتاق از زری بوسیدن از  .رود یم بپ 

 زری دیدن از بعد و رسدیم رس بعد ساعت نیم عرفان

 .نشینندیم بسته درهای پشت نیمکت   روی نازسلت   کنار

 کو؟ بابا است  ر  -

 :کندیم نگاه اطراف به عرفان

 بود؟ اینجا مگه-

  .اتاق تو نیومد ویل .اومده هوش به مامان فهمید .آره -

ه -  به .بشه بد حالش ترسمیم .نبینه رو بابا مامان که بهپ 

 .ببیی    همو نداره لزویم .هم از گرفی    طالق حال هر

 :کشدیم آه نازسلت  

 خودمو باید که من .ما هستیم رید دربه یخانواده چه -

 مامان .کنه قایم مامان از خودشو بابام .کنم قایم همه از

  ...اینجا
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  مردم این شهر حسودند 
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 خداروشکر .سلت   بود عمرم روزای بدترین سال سه این -

  .اومده هوش به مامان و برگشت   تو

 ریزنیم فامیل البد اومده هوش به مامان که حاال میگم -

 .تمبرگش من که فهمنیم .اینجا

 ...و گیسو منظورت -

 .فامیله یهمه منظورم-

 که اوت   شاید اومدی؟ بفهمن نیست وقتش نظرت به -

 بزنه؟ حرکت   یه کرد درست برامون بدبخت   همه این

 مثال؟ حرکت   چه -

 .بشه چ   قراره دونمنیم اصال .دونمنیم -

 

 

 

 بخش به زری و گذرندیم کشدار هایساعت باالخره

ین .شودیم منتقل دیم عهده به را مانیل از نگهداری شپ   گپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 مادرش پیش بیمارستان در راحت خیال با نازسلت   تا

 .بماند

 نازسلت   دل توی دل رسدیم که مالقات ساعت بعد روز

 اشمادری فامیل رسند،یم که کسات   اولی    .نیست

 اتاق توی پس .ندارد را کدامشان هیچ یحوصله .هستند

 تا گذراندیم وقت ندارد کننده مالقات که بیماری با بغیل

 .هاستآن از پذیرات   مشغول و است اتاق توی دیبا .بروند

ی  و شیده و ت  ت  مامان و مهرسا و گیسو که گذردنیم چپ  

 هاآن دیدن با اشمادری فامیل .آیندیم هم توران

  .روندیم کرده خداحافظ  

 ایصد و است باز در .شود یم پنهان دیوار پشت

ش  .آیدیم احوالپ 

 معرفت ها آن اما اندشده جدا هم از یارس و زری اینکه با

 .زری دیدن اندآمده داده خرج به

 :شنودیم را توران عمه صدای

ت جای -  و بودیم اینجا باید االن .جون زری خالیه دخپ 

 .کرد یم پرستاری ازت
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  مردم این شهر حسودند 
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 :گویدیم فورا دیبا

شم منم خب -  .دیگه دخپ 

 :ویدگیم شیده

 بیمارستان؟ نیومده سلت   مگه !وا -

 :گویدیم گیسو

  شیده؟ چیه منظورت-

یدت   هم شما انگار زندات   -  نیومده حت   نازسلت   .هاخپ 

؟ت  مامان دیدن  ت 

 :گویدیم توران

 .ما از کرده قایم خودشو اومده البد -

 :گویدیم گیسو

؟ -  برگشته؟ مگه !سلت 

نیم دیگر نه .شده خپ   با تماح شیده .گزد یم لب نازسلت  

  .کند بازی گربه و موش تواند

 .دهدیم سالم بلند و گذاردیم اتاق در پا مکث بدون
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  مردم این شهر حسودند 
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 شوکه چشم جفت چند و چرخندیم او سمت رسها همه

ه او به شده گرد و  .شودیم خپ 

 :گویدیم فورا گیسو

  !سلت   ...تو -

دیم باال رس نازسلت   یم را او و رودیم ت  ت  مامان سمت .گپ 

 .بوسد

 پاتون؟ این با مامانم کشیدین زحمت چرا -

 :زندیم لبخند ت  ت  مامان

اومده هوش به زری شدم خوشحال اونقدر .باشه مبارک -

 .ها

 .کندیم زمزمه زور به و زندیم لبخند هم زری

 .کشیدین زحمت ...ممنون -

 هنگا نازسلت   به هستند شوک در هنوز که مهرسا و گیسو

 :گوید یم گیسو .کنندیم

 مادر؟ داشت   خپ   هم شما یعت   -

 :گویدیم ت  ت  مامان
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  مردم این شهر حسودند 
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  .داشتم خپ   .بله -

 مذاقش به اصال برخورد این .است زری حال نگران دیبا

  .نیامده خوش

 :گویدیم مهرسا

 روز به چ   دوت  یم سال؟ سه این سلت   کجابودی -

 اومد؟ داداشم

 .بزند رفح نازسلت   گذاردنیم گیسو

 اینجا؟ اومدی پررو پررو برگشت   روت   چه با واقعا -

 :گویدیم نازسلت  

 که اوت   .بکشم خجالت بخوام که نکردم بدی کار من -

م باید داد فراری منو  .کنه رس 

دیم حرصش گیسو  :گپ 

 زیاده؟ روش چقدر بیت  یم توران؟ بیت  یم -

 :گویدیم شیده

  .بود زیرکاه آب و موذی همینجوری اولشم از -

 :گویدیم توران
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 شدی؟ قایم موش مثل داداشت خونه داره خپ   بابات -

 :گویدیم دیبا

  .ماست یخونه نور و رحمت سلت   عمو؟ زن چیه موش-

د یم باال رس نازسلت    :گپ 

 هر .داره خپ   بابام بله .نشدم قایم موش مثل که اوال -

 منو که اوت   بعدشم .مامان مالقات میومدیم باهم روز

 .شدن پنهون واسه کنه پیدا سوراخ یه بره باید داد فراری

 .نکردم بدی کار هیچ من چون

 :زندیم زهرخندی گیسو

ای -  همه رفت   ساله سه .شدن هیوال زمونه دوره این دخپ 

 ما چشای تو راست راست اومدی حاال کردی آبرو ت   رو

  کت  یم نگاه
 

یه خوب خجالتم نکردی؟ بدی کار مییک  چپ  

 .واال

 

 :زندیم ترس   ت  ت  ماما

  .مریض مالقات اومدیم رسمون خپ   .تونمهمه با .بسه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

دیم را مهرسا دست گیسو  .گپ 

 .میشه بد داره حالم .مهرسا بریم بیفت راه -

 :گویدیم توران

 .دیدیم که بود خانوم زری عیادت غرض .دیگه بریم ماهم-
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ون که سه آن سلت   گوش نزدیک را رسش شیده روندیم بپ 

 :گوید یم وار پچ پچ و کندیم ناز

 .خانوم سلت   نکت   درازتر گلیمت از پاتو باشه حواست -

 .بیت  یم بد وگرنه

 .رودیم و کندیم خداحافظ   ت  ت  مامان و زری از هم بعد
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  مردم این شهر حسودند 
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 را او چه برای .چیست شیده منظور فهمدنیم نازسلت  

 کرد؟ تهدید

 :گویدیم ت  ت  مامان

 منو .خدا رو تو کن نگاه خونه؟ برگردم چجوری من حاال -

 .رفی    گذاشی   

 :گویدیم نازسلت  

 .برم قربونت نباش نگران .میان عرفان و مهراج االن -

 اصال من وای نشه؟ رس   حاال میگم .خداروشکر خب -

 .ندارم رو اینا بازیمسخره حوصله

 :گویدیم دیبا

 مگه؟ میشه چ   .مونب ما یخونه روز چند یه -

ه بمونم شما خونه .خوبیه فکر -   .بهپ 

یم مهراج روبه نازسلت   .رسندیم بعد کیم عرفان و مهراج

 :گوید

 راه؟ تو ندیدی رو عمه و عمو زن -

 شده؟ چ   .رفی   یم داشی    .دیدمشون -
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  مردم این شهر حسودند 
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 .نکن ناراحت خودتو .کن ولش هیچ   -

 :گویدیم ت  ت  مامان

 زخیم و کشته امیدوارم فقط .ونمدیم .بشه قراره جنگ -

 .ندیم

 :گویدیم عرفان .خندندیم همه

  برای خودشون سلت   و مهراج دیگه ایندفعه -
 
 شونزندیک

نیم تصمیم  .بکنه کاری تونهنیم هیچکس .گپ 

 :گویدیم زری

م جون کم یه من بذارین - بچه هستم پشتتون خودم .بگپ 

 .ها

 :گویدیم عرفان

؟ بهش دیبا زوده؟ یا بدم خوشو خپ   -  نگفت 

 :گویدیم دیبا

  بهش خودت داری دوست گفتم .هنوز نه -
 

  .بیک

 از گل زری گوید،یم را سارا رسپرست   موضوع که عرفان

  .شکفدیم گلش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .دارم نوه تا دو حاال .شکرت خدایا -

ه او به لحظات   برای تعجب با بقیه و نازسلت   یم خپ 

 :گویدیم نازسلت   .شوند

ی هنوز که من ن؟ماما-  نگفتم؟ بهت چپ  

 پاشو گفت  یم دیدنم به میومدی که روز هر .گفت   چرا -

  .شنیدمیم رو حرفات یهمه من .شدی دار نوه

ت با همه  .کنندیم نگاه زری به حپ 

 :گویدیم دیبا

ش فکرکردم من میشه؟ مگه وای - ی یه دکپ   میگه چپ  

 .بده دلداری مارو فقط

 :گویدیم مهراج

 .شنوهیم رو صداها کماست تو که اوت   بودم شنیده نمم -

 .کردمنیم باور ویل

 .بوسدیم را مادرش صورت ناز نازسلت  

مت شو خوب زودی -  تونمنیم اینجا .ببینیش خونه بپ 

 .نفهمه کش فعال قراره .بیارمش
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  مردم این شهر حسودند 
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  .دهدیم تکان رس زری

 .کی    مرخص منو تا بشم رسپا زود باید پس -

 نازسلت   شودیم قرار روندیم که ت  ت  مامان و دیبا و عرفان

  .زری کنار بماند باز

 .شودیم قدم هم مهراج با محوطه تا

ی شب -  مهراج؟ خونه مپ 

 پس؟ برم کجا .دیگه آره -

 .کنهیم رو پوستت مامانت -

 .بهش بگم چ   دونمیم منم ویل .دونمیم آره -

 گلیمم از موپا کرد تهدیدم .اینجا بود هم شیده امروز -

 بود؟ چ   منظورش .نکنم درازتر

 رس را شیده زودتر چه هر باید .شودیم کفری مهراج

 .بنشاند جایش

 شخصیت   اونم مثال کنه گوت   گنده خواسته .کن ولش -

 .بلبشو این وسط بشه حساب

؟ -   .مهراج ندارم بهش خوت   حس مطمئت 
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  مردم این شهر حسودند 
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د یم را دستش مهراج  .گپ 

ا این به .هاستن مامانت پیش باال برو -  .نکن فکر چپ  

  .کنه تهدید مهراجو عزیزدل   بخواد که باشه یک خر   شیده

ینه؟ پیش مانیل راست    شپ 

  .آره -

م بشه تموم کارم .گرفتم مرخیص ساعت   یه  -  .پیشش مپ 

مش   .جات   پاریک بپ 

ی پدر گردش بگذره خوش .خوبیه فکر -  .توندخپ 

 :کشدیم را اشگونه مهراج

 .هاکت   حسودی نبینم-

 :کوبدیم بازویش به نازسلت  

  .شد دیرت برو بدو .بدجنس ای -

 زری اتاق به فکر از پر رسی با کندیم بدرقه که را مهراج

 .گرددبریم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 بنده؟ دستم بیت  نیم مگه .دیگه کن وا درو بدو مهرسا -

 .دودیم در سمت کنان غرغر مهرسا

 .کن باز در شدم .اه -

 در پشت درهم هایسگرمه با مهراج کندیم باز که را رد

 .است

؟ داداش ا   -  نداری؟ کلید مگه توت 

 .گذاردیم خانه در پا و آورددریم را هایشبوت مهراج

  .نذارین در پشت کلیدو گفتم دفعه صد -

 .رفته یادش خانوم مامان چه؟ من به -

 اومده؟ بابا -

 .راهه تو نه -

 آن از .نیامده استقبالش به قبل ایهشب خالف بر گیسو

 مادرش شیده با ازدواجش یدرباره بحث و برف   یجمعه

  .شده سنگی    رس او با
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  مردم این شهر حسودند 
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خانه سمت مهراج  یک مثل هم مهرسا و رودیم آشپ  

 .دنبالش به فضول اردک جوجه

 .مامان سالم -

 و رسد .است ظرف شسی    مشغول او به پشت گیسو

 :دهدیم پاسخ سنگی   

  .مسال  علیک -

 که کند مدیریت را سنگی    جو این چطور داندنیم مهراج

 .بیاورد کم خواهدنیم هم سو یک از .نکشد دعوا به کار

 بدی؟ ما به نداری چات   یه -

 .داری که دست .بریز خودت -

ه طعمش بریزی شما -  .هابهپ 

 .کندیم نگاهش تپ    و تند و چرخدیم سمتش گیسو

ون را زبانش نوک مهراج  :آوردیم بپ 

 !بداخالق چه واه واه -

 :گویدیم تلخ گیسو

 مهراج؟ بمونه ذارییم خوش اخالق آدم واسه مگه تو -
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  مردم این شهر حسودند 
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 محیلت   بهم مرده خسته نرسیده، هنو بیچاره منه من؟ -

،یم  .کشتم آدم انگار میدی سالم جواب جوری یه کت 

 من؟ مادر چیه دردت خب

 از .توئه کاری   نپنهو  اون من درد .توئه عقیل  ت   من درد -

ه با یک    به داری وقته چند نداشتیم؟ خپ   ما و بودی دخپ 

 هان؟ نیست؟ خیالت عی    و خندییم ما ریش

ه -  کیه؟ دخپ 

 .کیه منظورم دوت  یم خوب خودت-

ه -  شده؟ چ   مگه حاال .نازسلت   .شم فدات داره اسم دخپ 

 و حرص همه این از بعد .مهراج پرروت   خییل که واقعا -

 کت  یم خوادیم دلت کاری هر خوردم، تو واسه که وش  ج

؟ ما به کلوم یه
 

 نمییک

 مامان؟ کنم کار چ   داری توقع -

  واقعا !مهراج -
 

؟ به زت  یم خودتو یا خنیک
 

ه خنیک  سه دخپ 

 و فحش و آبروت   ت   رفت، در گذاشت قالت پیش سال

  حاال .ما واسه موند بدبختیش و شنفی    حرف
 

 مگه مییک
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  مردم این شهر حسودند 
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 من چشای تو راست شدی پررو و وقیح ونقدرا شده؟ چ  

  کت  یم نگاه
 

  زنمه؟ سلت   مییک

 حق منه، مال منه، زن سلت   میگم که دارم دلییل البد -

  .منه

 :زندیم جیغ گیسو

 معلوم احمق؟ یپرسه دلییل چه آخه !مهراج کن بس -

 نادون توی .بوده یک با و بوده کجا سال سه این تو نیست

 ؟بهش چسبیدی باز

 بشه روتون کنه خدا فقط .فهمی   یم تونهمه وقتش به -

 مهرسا؟ .کنید نگاه معصوم طفل اون چشمای تو

 داداش؟ بله -

 .ترکهیم داره رسم .اتاقم تو بیار بریز چات   یه -

 .رودیم سماور سمت مهرسا

 .داداش چشم -

خانه از که مهراج ون آشپ    دهان با مات گیسو رود،یم بپ 

 .زندیم پوزخندی باز
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .معصوم طفل میگه گرگ اون به !هه !معصوم؟ طفل -

 .دیدیم هم روزارو این و نمردیم .خدایا وای

 .نازسلت   نه است مانیل مهراج منظور داندنیم اما گیسو

 به داشت ارصار گیسو که کوچیک یفرشته همان

 .کشتنش

 

** 

 

 به چشیم از و کندیم تنظیم دوشش روی را کیفش بند

ون  .کندیم هنگا بپ 

 .دودیم در جلوی آماده و حارص   مانیل

 من؟ نفس گشنته خییل -

ی قمه برام .آله آره -  .بگپ   سپ  

ی قرمه عاشق .جونم ای -  .شدیا سپ  

ین ون مانیل و کندیم باز را در شپ   سمت و دودیم بپ 

 .رودیم آسانسور
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  مردم این شهر حسودند 
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 واحد در به چشمشیک کندیم قفل را در کهحایل در

 دیگر نه دیده، را خودش نه ستروزی چند .است شجاع

 .آیدیم واحد داخل از صدات  

 دکمه .رفته رس حسات   اشحوصله شجاع بدون چرا، دروغ

 .ماندیم منتظر و دهدیم فشار را

 با .است شجاع واحد به چشمش مدام چرا داندنیم

 منتظر مدام که است شده دیوانه البد گویدیم خودش

ون در از است شجاع   .ایدبی بپ 

ون واحدش در از شجاع آید،یم باال کابی    تا  و آیدیم بپ 

ین  .گزدیم لب شپ 

 :گویدیم مانیل .گذارندیم کابی    در پا مانیل با

 .زد داد که سآقاهه اون آله -

 .دودیم کابی    سمت شجاع

 .بیام منم کنید صپ   -

ین به رو  .کندیم خم رس شپ 

 .شد عرض سالم -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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ین  :زندیم را نگپارکی یدکمه شپ 

 .سالم -

 لباس خوش همیشه مرد این .کندیم نگاهش چشیم زیر

 خودش به آینه توی از .اشکننده دیوانه عطر آن با است

 و خوب ظاهرش که کندیم شکر را خدا .اندازدیم نگایه

 نازسلت   حرف به شد خوب چه کندیم فکر .است موجه

 یپت آن با بود کره فکری چه خودش با .کرد گوش

کت   به آمدیم مزخرف  لباس خوش همه ساکنینش که رس 

 بودند؟

 :گویدیم مانیل به رو بعد و کندیم صاف را گلویش

 .مهراجه دوست عمو کردی؟ سالم عمو به مانیل -

 مودبانه و کندیم باز را قشنگش و کوچک هایلب مانیل

 .کندیم سالم

؟ .خانوم مانیل سالم -  خوت 

  .اوبم آره-

 عمو؟ یمپ   کجا -
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  مردم این شهر حسودند 
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یم داریم - ی قمه مپ  یم سپ    .بگپ 

؟ من پس - ی قرمه منمچ   .خوامیم سپ  

ین پالتوی مانیل  :کشدیم را شپ 

یم؟ رو عمو آله؟ -  .گشنشه بپ 

ین و خنددیم شجاع  :گویدیم شپ 

 .بیاد هم عمو باشه -

ین  :گویدیم شپ 

 توق و تق صدای واحدتون از وقتیه چند سالمت   به -

  .دیگه نمیاد

 :گویدیم شجاع

ات کار -  .مونده کاری تمپ    کم یه فقط .شده تموم تعمپ 

وع ما کار برسه که مجوز  .میشه رس 

 .مبارکه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 

ین باهاتون نیام مزاحمم اگر .ممنون -  راستش خانوم؟ شپ 

 .چسبهنیم غذا تنهات   اما .بخورم غذا رفتمیم داشتم

 .نیست که مهراجم

 .ودشیم باز کابی    در  

 .نیاین نگفتم که من-

دیم را مانیل دست ون کابی    از و گپ   .رودیم بپ 

 .کندیم مرتب را موهایش آینه در و کشدیم پوف   شجاع

 من تن به رس خواییم انگار کت  یم رفتار جوری یه ویل -

 .نباشه

 :گویدیم مانیل پارکینگ توی

ی قرمه مهراجم برای - ییم سپ    آله؟ گپ 

 .شودیم جلب مانیل تسم شجاع توجه

یم؟ مهراجم برای -  .باشه خب بگپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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 محکم و کندیم بغلش .او برای رودیم صعف دلش شجاع

 .بوسدیم را او

یت   اینقدر تو که بشه فدات عمو الیه -  .عموجون شپ 

ین یم کنارش بغل به مانیل شجاع و زندیم را ریموت شپ 

 .نشیند

ین   .زندیم تند قلبش شجاع به نزدییک همه این از شپ 

 از را اتومبیل و گویدیم خودش به دل در ای"دیوانه چته"

 .بردیم خیابان سمت به پارکینگ

 :گویدیم شجاع

 جون؟ مانیل داری دوست خییل مهراجو -

ییل .آره -  .ا 

 چرا؟-

ییل که چون -   .مهربونه ا 

 .بوسدیم را او تند تند شجاع

  .برم قربونت -
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  مردم این شهر حسودند 
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 .هستند غذا منتظر و نشسته رستورات   توی بعد کیم

 :گویدیم شجاع به رو مانیل

 عمو؟ چیه اسمت -

 هنوز؟ دوت  نیم منو اسم -

 :دهدیم تکان وار دایره هوا در را دستانش مانیل

 .نه -

 .شجاعه من اسم -

 و کندیم نگاه شجاع صورت به حرف ت   لحظات   مانیل

ین گوش در بعد  :زندیم لب آهسته شپ 

 دندوناش چرا ویل .شجاعه اسمش میگه موع این آله؟ -

 کوچیکه؟

ین  چشم او به تعجب با که شجاع به و زندیم قهقهه شپ 

 .کندیم نگاه دوخته

 .گذاردیم دهانش توی مپ    روی یتازه نان از کیم شجاع

ین دیدیم شمارو یخنده ما عجب چه-  .خانوم شپ 

 .خداروشکر بلدی هم خندیدن
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین  .کندیم جمع را اش خنده کیم شپ 

ی یه آخه -  .بود مزه با خییل گفت چپ  

 گفت   تخاله به چ   مانیل .بخندم بگو منم به خب -

 خنده؟یم اینجوری

 :گویدیم مانیل

 آله؟ بگم بهش-

ین  .دهدیم تکان رس شپ 

 بزرگ چرا کوچیکه؟ دندونات چرا شجاعه، اسمت اگه -

 نیست؟

ین .کندیم نگاهش منگ شجاع  :گوید یم شپ 

 .گرفته اشتباه شجاع پرس کارتون با ور  تو -

 .زندیم خنده زیر پق    شجاع 

 .نیستم شجاع پرس اون که من عمو خب !خدایا وای -

 این .هاس شصت   دهه کارتون این .شجاعه اسمم فقط

 دونه؟یم چطور

 .دونم یم .دیباس کار .هست جا همه کارتون -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo
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@shahregoftegoo 

ی شده قانع گوت   مانیل ین اما گویدنیم چپ    شجاع و شپ 

 .هستند خندیدن حال در همچنان

ین به رو شجاع  :گویدیم شپ 

  مهراج به -
 

 .میشم شخنده سوژه ماه دو ییک تا .هانیک

ین  :گویدیم شپ 

 .خدا دلم وای .میگم بهش حتما گفت   که حاال -

 .دهدیم تکان رس غذا رسیدن با شجاع

  .شدیم بدبخت -

ند پارک به را او دارد ارصار مانیل ناهار از بعد   .بپ 

 خاله؟ داری دوست پارک اینقدر چرا تو دونمنیم من -

نت؟ نبود پارک اونجا  بپ 

  .نیست اشحایل هاحرف این مانیل

ی تنها با و دودیم هاآن سمت رسرسه دیدن با  که دخپ 

 با ریخته دوست   طرح زود است تربزرگ او از سایل دوسه

 .شودیم بازی هم او
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ینش و است خلوت پارک  نزدیک نیمکت   روی شجاع و پ 

 .نشینندیم بازی زمی   

ین  بازی این .است حمید سمت از تماش منتظر شپ 

 .برده رس را اشحوصله و شودیم کشدار دارد زیادی

 :آیدیم صفحه روی حمید از پیایم

 یارو .آوردم گپ   پاساژ یه تو روز سه بعده رو پرسه"

خره  ".هست هم ساف   .معتاده .رس 

ین  :گویدیم لب زیر .کندیم نچ   شپ 

خر یه با نگار آخه -  از شدم دیوونه داره؟ صنیم چه رس 

 .دستش

 :گویدیم شجاع

 کیه؟ یارو نفهمیدی هنوز -

ین  .دهدیم تکان رس شپ 

 .هنوز نه -

 .انهکار این اونا .پلیس پیش برین خب -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی عکس تا چند جز مدرک؟ کدوم با -  و دست تو چپ  

   .نیست بالمون

 من که اونجوری شدی؟ آشنا چجوری خانوم سلت   با -

 .نداشت دوست   یادمه

ین  :گوید یم بردارد مانیل از چشم اینکه بدون شپ 

 ناهار باهام راحت اینقدر دارم شک کیم من بفهیم اگر -

 .بش   کالم هم باهام اصال یا بخوری

 چیه؟ منظورت -

 ارمک از رس یا کیم من بفهیم خوادیم دلت اینقدر چرا -

 دربیاری؟

 .پرسیدم همینجوری .نکردم فکر بهش حاال تا .دونم نیم -

 .نده جواب خوادنیم دلت

 

ین نیم اما شده دلخور شجاع داندیم .کندیم سکوت شپ 

ی تواند  .دربیاورد دلش از تا بگوید چپ  

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 را ها آن که بزند حرف مردها با چطور نیست بلد

 .شده مکال  هم قلدر مردهای با که بس .نرنجاند

 امروز همی    را این .آمده خوشش شجاع از کندیم حس

 .فهمیده

  توی را مرد یک خایل جای تازه تازه
 
 .کرده حس اشزندیک

 و دیبا و نازسلت   مثل چرا مانده؟ تنها سال همه این چرا

 نشده؟ عاشق هازن یبقیه

  که حاال
 
 شده حسات   و درست هایآدم شبیه اشزندیک

 در را مخالف جنس از همدم یک نفقدا پیش از بیشپ  

 
 
  .کند یم احساس اشزندیک

ی تاریکش یگذشته اما  شجاع برای بتواند که نیست چپ  

  .بگوید

 نخواهد آفتات   او بر و دور شنیدنش با شجاع ندارد شک

 و بنددیم فرو لب  .نشیند یم دلش روی عالم غم .شد

دیم تصمیم  ینهس در نگرفته بال احساس این ی پرنده گپ 

 .بماند خاموش اش
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 237_قسمت#

 

 

 

ون از تلفن زنگ یپیوسته صدای  دارد دیگر اتاقش از بپ 

 .بردیم رس را اشحوصله

ه کارش در مهراج داندیم شکور که جات   آن از  است، خپ 

 به او و انداخته دوشش روی را کارها از زیادی حجم

 .کرده راحت حسات   را خیالش داخیل مدیر یک عنوان

 صبح یازده از کیم .کندیم اشمچ   ساعت به نگایه

 .گذشته

دیم تماس ریزیبرنامه واحد مسئول با جلسه تاری    خ تا گپ 

سد را بعدی ی  .بپ 

 ها آن از رفته، قراردادها تنظیم یپوشه به آن از بعد

دیم پرینت  .گپ 
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 کیفیت بررش مسئول محمدی خانم از تلفن یک با

 خود گزارش خواهدیم ،فروش برای شده گذاشته کاالهای

 .بیاورد اتاقش به و کند آماده را

 قسمت ایدوره هایگزارش باید و است بعد روز جلسه

 ابالغ مدیره هیئت اعضای دیگر و مدیرکل به را فروش

 .کند

کت این از  .آید یم خوشش کار باالی کالس و نظم و رس 

 آن اما نیست، خوشایند براش شکور کنار در بودن گرچه

 تا داندیم خودش برای ای تجربه گرفته نیک فال به را

کت قدرت با برگردد شجاع پیش وقت    راه را خودشان رس 

 .کنند اداره و اندازی

دیم تصمیم .شده تنگ فابش رفیق برای دلش  را کارش گپ 

 .بزند شجاع به رسی و کند تمام زودتر

 .برود شکور اتاق به تا داردیم بر را شده پرینت قراردادهای

 تواندیم او و نیست اتاق داخل کش گویدیم او به منش  

 .بشود وارد

 .دهدیم گرم چندان نه جوات   او سالم و دیدنش با شکور
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 آن مثل ستروزی چند شکور که شده چه داندنیم مهراج

 .کندنیم رفتار خودمات   و گرم او با اوایل

ی به گوت   و ایستاده پنجره کنار  .کندیم فکر چپ  

 اگر .بندازین جدید قراردادهای به نگاه یه لطفا شکور آقا -

 .کنید امضا لطفا ندارن مشکیل

 اتاق سمت آن چرم مبل روی و کندیم پنجره از دل شکور

  .نشیندیم

 .جا همی    بیار -

 پر نگاه به چشیم زیر و گذاردیم او جلوی را پوشه مهراج

 .دوزدیم چشم اخمش از

م روی از رو خودکارم لطفا -  .بیار مپ  

یم خودکار دنبال کهحایل در و رودیم مپ    سمت مهراج

 است مپ    روی که شکور همراه تلفن یصفحه گردد،

 ".ماشینم تو پارکینگ بیاین ":آیدیم پیایم شده روشن

 .شودنیم متوجه شکور و است صدات   حالت در تلفن

 .دهدیم او دست به و داردبریم را خودکار
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ون اتاق از حرف   هیچ ت   مهراج و دکنیم امضا شکور یم بپ 

 .رود

 هیچ .افتاده قلقلک به ششمش حس پیام آن دیدن با 

 کار از رس نباشد بد کندیم فکر اما .بزند تواند نیم حدش

 .دربیاورد است شکور منتظر پارکینگ توی که کش

 .کرد خواهد چک را تلفنش شکور زودی به که داندیم

ون فپ  د از او از زودتر پس  به را خودش و رفته بپ 

کت بزرگ پارکینگ  .رساندیم رس 

 .ماندیم منتظر و نشیندیم خودش ماشی    توی

ون آسانسور کابی    از که بیندیم را نگار  سمت به آمده بپ 

ون هم شکور که کشدنیم طویل .رودیم ماشینش  یم بپ 

 توی نگار کنار مهراج تعجب پر نگاه زیر در و آید

 .شیندنیم ماشینش

  .سایدیم هم به دندان مهراج

ات   یه پس "  ".حالتون به که وای .هست تا دو شما بی    خپ 

ی نه جاآن از  .کند خوات  لب تواندیم نه شنودیم چپ  
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 دفپ   به شده آسانسور سوار دو هر ساعت ربیع از بعد

 .گردندبریم

ین یشماره دیم را شپ  ین و گپ   :دهدیم پاسخ شپ 

  .مهراج سالم -

ین سالم - ؟ .شپ   خوت 

؟ چه .مرش -  خپ 

یم هم به چ   نفهمیدم ویل .دیدم باهم رو نگار و شکور -

 .گفی   

 باهمن؟ اینا گفتم دیدی -

؟ چه حمیدخان از .گرفتم رسدرد .بده حالم -  خپ 

 .عوضیه خییل نگار این .زدمیم حرف باهاش داشتم االن -

کت جلوی روز اون که پرسه اون یم حرف گارن با داشت رس 

 یادته؟ رو زد

 .آره آره -

 .داره آزمایشگایه شییم لیسانس .کنهیم کار نگار با اون -

 هم نگار .مخدرن مواد و شیشه ساخی    کار تو شهناز با
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 نگار ترقوی احتمال و مخدره مواد خریدار احتماال

 .پولداره و درست ظاهر در آدمای به شیشه یفروشنده

  یعت   -
 

 ه؟معتاد شکور مییک

ه روز ده االن خودت تو -  یعت   .شکوری پیش که بیشپ 

 نه؟ یا معتاده طرف نفهمیدی

 چیپ شکور اینقدرم دیگه .نیست معتاد دونمیم .نیست -

  مواده؟ کار تو اونم یعت   پس .نیست

 با اونم .درآوردیم نگار کار از رس که فعال.دونمنیم اونم -

   .تو کمک

  .نمیشه باورم -

 بودن؟ هم با االن تا دو این چرا بفهیم جوری یه نمیشه -

 چجوری؟ آخه .نه -

 سلت   فهمیده شیده اون که حاال.باش مواظب خییل -

 مانیل نگران من .دربیاره کارش از رس بخواد ممکنه برگشته

  تو که اوت   .هستم
 
 بزنه، آسیب بچه به خواستیم حاملیک

 .تونهیم االنم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .بنددیم یخ هراجم هایرگ در خون گوت   حرف این با

کش ناز صورت  .بنددیم نقش چشمانش جلوی دخپ 

 جا یه از دوبار بخواد که اوت   نزاییده مادر .کرده غلط -

  .بزنه زخم من به

 االن؟ پس کنیم کار چ   -

ین بگو تو -  .داده ارور مغزم واقعا که من .شپ 

 رو خاله گفتم سلت   به .میشه مرخص زری خاله امروز -

ه نظرم به .من یخونه بیاره  هوم؟ .عرفان یخونه نرن بهپ 

 نیست؟ خوت   فکر نظرت به

 .موافقم -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

نیم طول زیاد .من یخونه نیای کن سیع هم خودت -

 باید فقط .پره دستمون داریم آتو ازشون که حاال .کشه

 به منو کردن خسته دیگه .بریزم حسات   ینقشه براشون

  .خدا

ین ممنونم ازت من -  رو محبتت بتونم امیدوارم .شپ 

ان   .کنم جپ 

خانوده من واسه مانیل و سلت   و تو .مهراج مت   برادر تو -

  .هستی    م

ین معرفت همه آن از شودیم گرم دلش مهراج   .شپ 

 کنم؟ کار چ   من بگو حاال .ممنونم دنیا یه -

 

 

* 

 

 

 .کشدیم زری روی آرام را پتو نازسلت  
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 میاد؟ خوابت -

 .گذاردیم تخت، تاج به داده تکیه بالش روی را رسش یزر 

 دیبا .دیگه بسه .بیمارستان تو خوابیدم همه این !بابا نه-

 میاره؟ رو هابچه یک

 داری دوست رو اینجا .بشه پیداشون که االناس دیگه -

 مامانم؟

ین .سلت   داری خوت   دوست چه .خوبه خییل -  واقعا شپ 

ین یه بهپ   .دیدم که دخپ 

 چقدر بیت  یم بشناسیش بیشپ   حاال .خانومه خییل خییل -

  .ماهه

  قرص این تو تنهات   خودش -
 
 .بزرگه خییل کنه؟یم زندیک

ه اسمش هست پرس یه -  .شده امپ   رسپرست .امپ 

 االن .خونه این مرد   شد امپ   مرد، که امپ   مادربزرگ

  .بینیشیم میاد اونم .س مدرسه

 تربیت که ایفرشته این اب بیامرزه مادرشو پدر خدا -

 میاد؟ یک خودش .کردن
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  مردم این شهر حسودند 
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  .میاد غروب گفت -

 :گویدیم زده ذوق زری خانه در زنگ صدای با

 نموند قرار و صپ   دیگه که کن وا درو بدو .اومد دیبا-

 .مادر برام

 باز برای و آیدیم وجد به مادرش شوق و ذوق از نازسلت  

ون اتاق از در کردن   .رودیم بپ 

 

 نازسلت   .آیندیم باال هاپله از کنان بدو بدو سارا و مانیل

دیم را دو هر دست  .گپ 

 بزرگمامان بریم ایدآماده .خوشگل خانومای خب خب -

 ببینیم؟ رو

 :گویدیم مانیل

 .بریم آره آره-

 :گوید یم سارا

 جون؟عمه کجاس -

 .زنندیم لبخند دیبا و نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .اتاق اون تو -

 
 

یم بند نفسش مانیل دیدن با زری .شوندیم اتاق وارد همیک

 به دارد و شده ساله چهار که بیندیم را نازسلت   گوت   .آید

 :گویدیم و رودیم سمتش مانیل .کندیم نگاه او

  .سالم -

 زری .کندیم سالم و آیدیم جلو دیبا مشایعت با هم سارا

د را هایشاشک جلوی تواندنیم یم باز را دستانش .بگپ 

 .کندیم دعوت آغوشش به را هاآن و ندک

 .اندشده احساسات   شدت به هم دیبا و نازسلت  

 را فکرش برود کما به و کند تصادف اینکه از قبل تا زری

 شده نوه دو صاحب بیاید هوش به وقت   کردنیم هم

 .است

 .اندهخورد جا زری هایاشک دیدن از سارا و مانیل

 .کندیم اکپ را هایشاشک فورا زری اما

 :گویدیم و کندیم بوسه غرق را صورتشان
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  مردم این شهر حسودند 
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 خدایا .آخه نازین چقدر .بگردم جفتتون دور من الیه -

 این بتونم تا دادی فرصت من به که ممنون خدایا .شکرت

 .ببینم رو خوشبخت   همه

یم مادرش گردن در دست و نشیندیم تخت روی نازسلت  

 .اندازد

  .برگشت   که مرش مامان -

 :گویدیم یلمان

 .هامیش   زشت .بزرگ مامان نکن گریه -

دیم قاب را او صورت و خنددیم زری  .گپ 

ین وای -   .کنمنیم گریه چشم .من زبون   شپ 

 

 

ین شودیم که غروب  امپ   همراه به خرید هایبسته با شپ 

  .گرددبریم خانه به

 خوشحال چقدر او و شده صدا رسو پر و شلوغ اشخانه

 .نیست تنها یگرد که است
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

بریم خودشان یخانه به شام از بعد سارا و عرفان و دیبا

 .گردند

یم ماندگار خانه آن در زری و مانیل و نازسلت   شب آن از

 .شوند

 تخت روی کوفته و خسته نازسلت   و خوابیده تازه مانیل

 .کشدیم دراز

 و درست نتوانسته او و زده زنگ بار دو مهراج عرص از

 داندیم خدا و است مهراج دلتنگ .بزند حرف او اب حسات  

 .دارد آرزو را اشمردانه آغوش و حضور چقدر

دیم را اششماره  :دهدیم جواب مهراج بوق یک با و گپ 

  من؟ سلت    -

 .مهراجم سالم -

؟ تو کجات   .مهراج عزیزدل ماهت روی به سالم -  دخپ 

  .بزت   زنگ االن تا عرص از ُمردم

؟ تو .رفی    االن دیبا و عرفان .ببخشید .جام همی    -  خوت 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .شده ذره یه مانیل و تو واسه دلم .نیستم خوب هیچ نه -

ین  خوابید؟ مانیل .میگه راست دیدم منم .نیا گفت شپ 

 .شد بیهوش که سوزوندن آتیش سارا با اونقدر .بابا آره -

 .شد حیف .که بزنم حرف باهاش خواستمیم -

ه منو میاد یک مهراج فتگیم شهمه اتفاقا -  .پارک بپ 

 بیای؟ یواشیک نمیشه مهراج

 رو دیگه اتفاق یه طاقت دیگه خدا به .سلت   ترسمیم .نه -

  .مونده دیگه ذره یه فقط .کن تحمل .ندارم

  .کنمیم صپ   چیه؟ چاره -

  .سخته برام نبوسیدنت و ندیدنت .گذرهیم سخت بهم -

 بیام پاشم بونهش خودم بشم وسوسه بگو یه حاال -

 .خونتون

؟ت   مامان یخونه رفتیمیم یواشیک یادته -   ت 

  .بود روزات   چه .یادمه آره -

 ای؟پایه .بکنم کارو همی    بازم دارم برنامه -

 .بزند قهقهه خواهدیم دلش نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .تو دست از وای .مهراج ام پایه -

  کنم؟یم شوچ   دارم کردی فکر .کن باور -

 .بگو همینو فقط .مبیا یک   -

 میای؟ .بیا زود صبح فردا -

 ها؟میام -

 

 239_قسمت#

 

 

 

 خوبه هوم؟ .دنبالت میام .کنمیم هماهنگ ت  ت  مامان با -

  عمرم؟

 .کشدیم دندان به را لبش و خنددیم ریز ریز نازسلت  

  .منتظرتم صبح ۵ ساعت -
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  مردم این شهر حسودند 
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 دخپ   مثل بعد بده بوس یه االنم .میام خوندم که نمازو -

 .بخواب زود خوب

 .خواسته او از مهراج که کندیم را کاری همان نازسلت  

 و گذاردیم قلبش روی را تلفنش کندیم که خداحافظ  

های مثل  دوست یواشیک است قرار که بالغ تازه دخپ 

یم ذوق کامل دور یک و خزدیم پتو زیر ببیند، را پرسشان

 .کند

یم رسش باالی را ینشپ   و رودیم کنار رویش از پتو ناگهان

 .بیند

 خندی؟یم پتو زیر خودت با سلت   شدی خل -

ون پتو زیر از نازسلت   ین به خواهدیم .آیدیم بپ   قرار شپ 

ین ترسدیم اما بگوید مهراج با را صبحش  مخالفت شپ 

 :گویدیم جایش به پس .کند

ون؟ کش  یم پتو زیر از منو میای دزدا عی    چرا تو -  چرا بپ 

 بیدی؟نخوا
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین  یم تخت روی و اندازدیم مانیل صورت به نگایه شپ 

 .نشیند

 .برهنیم خوابم -

 عشقم؟ شده چ   آویزونه؟ چرا ت قیافه -

ین یم نازسلت   به را خودش .دهدیم تکیه تخت تاج به شپ 

 .گذاردیم او یشانه روی را رسش و چسباند

ی یه -  بگم؟ چپ  

ینم بگو -   .شپ 

 آدمیه؟ چجور جاعش پرسه این میگم -

 چطور؟ شجاع؟ -

 .همینجوری -

 جونیه جون دوست که ساله چند .خوبیه پرس خییل -

 امد و رفت راحت خییل که نزدیکن هم به اونقدر .مهراجه

 خییل مهراج .بودن باهم جا همه .عموم خونه داشت

 شجاع معرفت و مرام تو میگه .داره دوست رو شجاع

 پرش؟یم عشجا  از چرا شت   آخر حاال .تکه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .هیچ   -

  .کوفت و هیچ   -
 

 نه؟ یا مییک

 .کن ول .نمیشه روم -

ین وای -  خو .هابره نیم خوابم فکرش از شب خدا به شپ 

 .دیگه بگو

ه ...کنم فکر -  .کرده گپ   پیشش گلوم کنم فکر ...چپ  

 .خنددیم غش غش و گذاردیم دهانش روی دست نازسلت  

ین  :کوبدیم او بازوی به مشت و کندیم بلند را رسش شپ 

 خندی؟یم چ   واسه !مرض -

 .کندیم جمع را اشخنده نازسلت  

 .شدم غافلگپ   اصال وای .ببخشید -

 داشته دوست رو کش نمیاد من به یعت   .بدی خییل -

 زمختم؟ اینقدر باشم؟

 .نمیومد خوشت شجاع این از تو آخه ویل !دیوونه نه -

 شدی؟ عاشقش شد چ   یهو حاال .بهش پریدییم شهمه

 .شدم خر یهو .بگو همینو واال -
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  مردم این شهر حسودند 
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 خوش و خوشتیپ .خوت   اون به پرس .نگو اینجوری .عه -

 بخواد دلش هم خییل .هست که نیست مهربون و قیافه

 ...یا سطرفه یه عالقه این حاال .باش   داشته دوستش تو

 باغ تو اصال ایشون .دارم دوسش من فقط .بابا نه -

 .نیست

 .بگو بهش برو خب -

؟ دیگه !واه -  .مونده همینم چ 

  .کن فراموشش پس خب -

 .بکنم کارو همی    باید آره -

یم هل را او و کندیم نگاهش سفیه اندر عاقل نازسلت  

 .دهد

  !دیوونه .ببینم بخواب برو پاشو-

 مگه؟ گفتم چ   خب -

 نشده هیچ   هنوز .بدم جایزه بهت بیا تونست   اگر -

 
 
 .خستمه خییل بخواب برو شوپا .گرفت   افرسدیک

ین  .کشدیم هوف   شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

اف آدم   من .ببی    حاال -  بازیا سوسول و هابرنامه این و اعپ 

 .بابا زشته .نیستم

  !عجبا -

 .خوش شب -

 .کن خاموش برقم .خوش شب -

ین ون اتاق از شپ   .زندیم لبخند نازسلت   و رودیم بپ 

 .بره یادت خوادیم چجوری ببینیم حاال -
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 که بیندیم را نازسلت   و اندازدیم خانه در به نگایه مهراج

ون در از  .آیدیم بپ 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 دارند قصدی چه نازسلت   و مهراج شنید وقت   ت  ت  مامان

 :بود گفته و کرده نگاهش گرانه توبیخ

م عی    تا دو شما .نزن حرفشم اصال !بیخود -  چوب و هپ  

یت  .مونیدیم کپ 

 :بود ورچیده لب مهراج

؟ت   مامان-  داشتیم؟ ت 

 اومدم راه باهاتون قبل دفعه همون .ننه گفتم که همی    -

 رو بلبشو این نتونستیم ساله چهار شد؟ چ   که دیدی

 .کنیم جمع

 ببینم؟ زنمو چجوری من پس -

 بود محرمیت صیغه یه پیش سال سه ننه !عجبا زنت؟ -

 .بکش خجالت .رفت شد تموم

 .بود انداخته زیر به رس و گزیده لب مهراج

 .ببخشید-

ون گلو از سنگی    را نفسش هم ت  ت  مامان  گفته و داده بپ 

 :بود
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم .دارین دوست خییل همو دونمیم .ننه برم قربونت -

 نذارم میدم قول بهت ویل .ندارین همو دوری تحمل دونم

 .بمونید دور هم از این از بیشپ  

؟ت   مامان چجوری -  جنگ رس من با بیت  نیم مامانو ت 

 داره؟

 .میشه بسته دهنش ببینه رو شنوه وقت   .کرده بیخود -

 خوامنیم میگه .کنهنیم قبول سلت   .ت  ت   مامان نه -

 خودم خاطر به منو یا .بخواد بچه خاطر به منو مادرت

 با میاد اگر ویل .خواستگاری بیا مادرت بدون یا بخواد

 .بیاد قلت   رضایت

 چه که بیاد خواست گیسو .داره حق .خب میگه راست -

 خوبه؟ .باهات میام خودم من نیاد اگر .بهپ  

 .من گیل   گل لپ خوشگل برم قربونت .عالیه -

 

دیم را دستش نشیند،یم کنارش که نازسلت    .بوسدیم و گپ 

ون؟ اومدی نفهمید کش -  بپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 بریم؟ .نه-

 .نمیشه گفت ت  ت   مامان .بد خپ   -

 .رودیم وا شده پنچر ستیکال  مثل نازسلت  

 بریم؟ کجا االن پس نذاشت؟ -

  کجا هر بریم؟ کجا داری دوست .دونمنیم -
 

 .برمتیم بیک

 .کندیم فکر کیم نازسلت  

 امامزاده بریم شت   نصف بشه که جات   تنها کنم فکر-

 .باشه صالح

 .زندیم استارت مهراج

 .خوبه خییل .خوبه -

 

 

* 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ون پا و شودیم باز کابی    در  این عادت طبق .گذاردیم بپ 

 .چرخدیم شجاع واحد سمت چشمانش روزش چند

یم اه قبل روز دو مثل شده قفل آهت   حفاظ دیدن با

 .کشد

یم حفاظ قفل در کلید و رودیم خودش واحد سمت

 .زندیم حرف خودش با لب زیر .اندازد

  پس؟ کجاس نمیاد؟ چرا-

 .شودیم سکوتش در غرق دفپ   وارد و کندیم باز را در

 دیوونه اصال؟ چه من به !وا ...باشه؟ شده مریض نکنه -

 شدم؟

 و رودیم رادیاتور سمت و اندازدیم مبل روی را کیفش

 .پیچاندیم باز سمت به را آن شپ  

 فراموشش تونمیم ترراحت منم .نیست که بهپ   اصال -

 اولی    با کشیدم تنهات   بس از .خودمه تقصپ   شهمه .کنم

 بدبخت خییل که واقعا .براش رفته دلم دیدم که مردی

 و ور این برم بیشپ   دوستام با کنم ریزی برنامه باید.شدم

  .همینه آره .اونور
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

نیم هم خودش.کندیم نگاه خیابان به و رودیم پنجره کنار

 .است شجاع اتومبیل دنبال چشمانش چرا داند

ی  توی داغ یهنسکاف .گذاردیم اجاق روی کرده پر را کپ 

 .چسبدیم رسد هوای این

ی تا  چشیم از و رودیم در پشت بار ده بیاید جوش کپ 

 .کندیم چک را آسانسور و راهرو

 پیج به کیم .زندیم زنگ نازسلت   به و خواندیم کتاب

 که دهدیم را زن چند جواب و رسدیم اینستا در جدیدش

 .دارند شکایت شوهرهایشان دست از

ش به خواهدیم هاآن از  حضوری صورت به تا بیایند دفپ 

 .روندیم طفره جوری یک کدام هر اما .بدهد مشاوره

تون"  "کجاس؟ دفپ 

 ".دوره خییل اووو"

 ".گرونه ویزیت هزینه "

؟ همینجوری نمیشه حاال "
 

ینیم بیک  رو انگشتت که مپ 

 ".کت   تایپ بدی تکون
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم که بدهد آخری این به شکت   دندان جواب خواهدیم

 زن با کارش که است قاراشمیش اعصابش چنان بیند

 .کشدیم دعوا به بددهان

 .رودیم شجاع شخیص پیج به بعد .کندیم تبلیغ را پیجش

 دنبال و است باز او یصفحه شودیم متوجه ناباوری با

  .دارد زیادی هایکننده

 :دهدیم تکان رس

 هم رو خونشون در بازه؟ پیجش چرا .خدا رو تو کن نگاه-

  تو؟ بیاد خواست یک هر ذارهیم باز جوری همی   

 .کندیم نگاه ییک ییک را هاپست

 لبخندهای و آنچنات   هایلباس با مختلق   هایعکس

 .است گذاشته خودش از جذاب

 اینکه بدون .ماندیم او چشمان هایعسیل محو دقایق  

عکس الی به ال در دخپ   یک وجود از ردی دنبال بخواهد

 .هاست

 .است برو تودل و جذاب خودش مثل مادرش
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  مردم این شهر حسودند 
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 پدرش با .رفته مادرش یصدقه قربان هم هایشکپشن در

 زیرش .اندانداخته عکس هم درگردن دست دوجا ییک هم

 "بابا عاشقتم" نوشته هم

 دور را دستش شجاع که کندیم پیدا عکس یک باالخره  

ینم ":نوشته هم زیرش .کرده حلقه جوان زت   بازوی  بهپ 

 "مبارک تولدت

 شباهت   هیچ که ازآنجا .است پوش خوش و زیبا جوان زن

ین ندارد، شجاع با  حتما نه، که شاید او زندیم حدس شپ 

 .است نامزدش یا دخپ   دوست

 .اندازدیم مپ    روی کرده خاموش را گوش   حرص از

 رو دلش که این .دادم یک به دل ببی    خنگول منه اه -

  .برده دیگه کش

ی را تمپ  ش اتاق و شودیم بلند جا از   .کندیم گردگپ 

 خسته مراجع یک حت   نداشی    و بیکاری از حجم این از

 .است

 

  

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 241_قسمت#

 

 

 

 

 

یم روزی چه که بود گرفته تماس باری چند دیبا خواهر

وع را کارش تواند ین .کند رس   اگر حت   بود گفته هم شپ 

 هنوز کش چون .بدهد را حقوقش تواندنیم بیاید هم

 .نیامده رساغش

دیم تصمیم که گذشته ظهر دوازده از ساعت  برود گپ 

 کش چه شودیم متعجب در زنگ صدای با اما .خانه

 .است در پشت

ون چشیم از  آشنا صورت یک دیدن با و کندیم نگاه را بپ 

 .کندیم باز را در کرده مرتب را شالش .کندیم اخم

  .پرتوی آقای سالم -
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  مردم این شهر حسودند 
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 :گویدیم کرده چلیپا را دستانش یارس

 .هستم نازسلت   پدر من ببخشید .سالم -

ین  .رودیم کنار در جلوی از شپ 

 .تو بفرمایید .کنمیم خواهش .بله بله -

ین و گذاردیم دفپ   در پا یارس  سوال از پر که نگایه با شپ 

 .کندیم دعوت نشسی    به را او است

  .پرتوی آقای اومدین خوش خییل -

 

 :گویدیم او به رو و نشیندیم مبیل ویر  یارس

  .ممنون خییل -

  .شدم شوکه اینجا شما دیدن از واقعا من افتاده؟ اتفاف   -

 اتفاف   نباشید نگران .اومدم بگم اینکه بدون ببخشید -

  .نیفتاده

 ویل .حرفو این نزنید .کنمیم خواهش .خداروشکر خب -

 ...رو اینجا آدرس
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 حرف خودش با بارها من استشر  .گرفتم نازسلت   از -

 بزنم حرف باهاش چجوری دونمنیم یعت   تونمنیم .زدم

 .پشیموت   که کن ثابت گفت بهم فقط .ببخشه منو که

 از بیشپ   .شما پیش بیام گفت بهم داد هم رو اینجا آدرس

 خودم که بود سخت برام خییل .برگشتم و اومدم بار سه

 واقعا اما .بدین شاورهم بهم تا شما پیش بیام کنم قانع رو

  .چجوری دونمنیم ویل .کنم عوض رو خودم خوامیم

ین  .شودیم راحت خیالش یارس هایحرف شنیدن با شپ 

 ریخته پرش و کرک چموش و مغرور مرد این باالخره پس

 .بدهد تغیپ   را خودش آمده و

 نزد آمدن او زمخت روحیات با مردی برای کندیم درک

ش دوست   که مشاور یک  به و سخت هست، هم دخپ 

ین را اول قدم همی    اما .است دشوار غایت  ینشانه بزرگپ 

  از شدن دور برای راسخش عزم
 
 .داندیم سابقش زندیک

ه پس خب -  به من که بینیدیم .مشاوره اتاق توی بریم بهپ 

 .هستی    من مراجع اولی    شما .ندارم مراجیع هیچ شما جز

 شما دخپ   من کنید فکر .مبزنی حرف باهم داریم وقت کیل
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  مردم این شهر حسودند 
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 راحت .هستم کوچیکه کوچیک خواهر اصال یا .هستم

 باشه؟ .باشید

 .کشدیم راحت   نفس یارس

 شما؟ پیش میام نگید کش به میشه فقط .حتما .بله -

ین  او برای را در و رودیم اتاقش سمت و زندیم لبخند شپ 

 .کندیم باز

ون دفپ   این از حرف   هیچ اینجا بیاد که مراجیع هر -  بپ 

ه  .اتاق داخل بفرمایید پس .منه کار روال این .نمپ 

 باهلل اال قوة وال حول ال" ذکر با و شودیم بلند جا از یارس

  .شودیم اتاق وارد لب زیر "العظیم العیل

 

**** 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ون ت  ت   مامان یخانه از  پیاده را خیابان رس تا و آیدیم بپ 

 تنگ محله در گذار و گشت برای حسات   دلش .رودیم

  .شده

یم بود گفته .دیدنش برود تا بود زده زنگ ت  ت  مامان

 است بهپ   بود گفته نازسلت   اما .زری پیش بیاید خواهد

 .مانده دوستش یخانه او نفهمد کش

 رودنیم یادش .است ناراحت و تنها حسات   طفلک

 را او یارس اینکه با .داشت را او هوای چقدر عروسش

 .داندیم خودش عروس را زری هم هنوز او اما داد؛ طالق

 داشت گنایه چه زری میگم خودم با روز هر خدا به -

 ظلم بهش یارس یه .مهربون و خانوم .افتاد من پرس گپ  

 خودش تو ریخت اونقدر .ساخت و سوخت زن این کرد

 .رفت و کنه تحمل نتونست آخرش که

 .گذرونهیم رو سخت   روزای خییل بابات ننه، سلت  

 :بود انداخته باال شانه نازسلت  

؟ت  مامان چ   که خب -  من؟ مادر کنه کار چ   خواییم ت 

 ببخشه؟ رو بابات که بزنم حرف باهاش بیام نمیشه -
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  مردم این شهر حسودند 
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 .بشم ماهت شکل قربون نزن حرفشم اصال ببخشه؟ -

 .گردهبرنیم وقت هیچ دیگه مامان

 نیست؟ رایه هیچ یعت   -

 بشی    .امامزاده بریم دنبالت میام دش بهپ   که حالش -

نیم آب چشمم من ویل .بگو خودت .بزن حرف باهاش

 .خوره

  تو چ   هر .ننه خب خیله-
 

 .بیک

 

یم رد نانوات   کنار از و پردیم آهسته عریض جوب روی از

 در که هایشانپچ پچ و محله هایزن از تا چند نگاه .شود

 .بیندیم دور از را اندایستاده صف

   ببینید های که کنندیم غیبت رسش پشت دارند بدال 
 دخپ 

 دارد راحت چه خانم، زری یدردانه و محله فراری و هرزه

 هم خیالش عی    و رودیم راه محله وسط خودش برای

 .نیست

 درست و راست ندارد شک که خودش افکار به پوزخندی

 .زندیم است
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

د یم باال را رسش  هاینگاه و محل مردم به اعتنات   و گپ 

  .کندنیم بارشان حقارت

 و ناراحت بیندنیم نیازی پس .نکرده بدی کار که او

مزده   .بشود رس 

 ".دربیاد جونتون تا بزنید حرف رسم پشت اونقدر "

 

  

 242_قسمت#

 

 

 به هنوز .برسد اصیل خیابان به تا گذردیم کوچه آخرین از

 او سمت رسعت به اتومبییل ناگهان نرسیده کوچه وسط

 آخرین در درست و کندیم تندتر را هایشقدم .آیدیم

ی مییل یفاصله و لحظه  خودش ماشی    با او برخورد مپ 

 روی رو پیاده وسط محکم و کندیم پرت رو پیاده سمت را

 .افتدیم زمی   
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@shahregoftegoo 

 کشیده زمی    روی که آرنجش رس   و زانو و پا مچ درد از

  .گزدیم لب و گویدیم آچ   شده،

 تن چند که است شدید و بلند چنان اشی   م ترمز صدای

ون دارهامغازه از  .شده چه ببینند تا آیندیم بپ 

 با تا زندیم کنار صورتش جلوی از را چادرش نازسلت  

 .کند دعوا راننده

 

 پایی    را شیشه شیده .ماندیم باز دهانش شیده دیدن با اما

 .دهدیم اشبیت   به چیت   و دهد یم

؟نیم وجلوت کوری !هوی -  بیت 

ون فروش   میوه از که زت    :گویدیم شیده به رو آمده بپ 

  که قرت   زنای شما دست از امان -
 
  .نیستی    بلد رانندیک

 .کندیم نگاه شیده به ناباوری با نازسلت  

 داری چ   هست حالیت واقعا .نازسلت   منم !شیده؟ -

؟
 

 مییک
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم رطلبکا هایآدم مثل و شودیم پیاده ماشی    از شیده

 :گوید

 !آچ   شدی؟ ناراحت چیه؟ -

  .کندیم گرد چشم زن

؟ سلت   ا   ا   -  توت 

 و دیوار به دیوار یهمسایه خانم شمش دیدن با نازسلت  

 :گویدیم ت  ت  مامان دوست

 .پام آخ .خودمم بله .خانوم شمش سالم -

 جون؟ سلت   آشناته خانوم این -

 خوران تلو تلو و شودیم بلند جا از او کمک با نازسلت  

دیم درخت   به را دستش  .گپ 

عمه ایشون بله -  .منه یدخپ 

 :کندیم نچ   خانم شمش

ی بپ   دار برش بیا !واقعا؟ - ی دکپ  عمه خانوم   چپ    !شدخپ 

 نازسلت   به شمش و کندیم باز را ماشی    جلوی در شیده

 .کندیم کمک
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  .کن ولش .خوبه حالم .خانوم شمش خوامنیم-

 برو .ننه شد الش  و آش پات خوبه؟ حالت رو چ   چ   -

دت باید .بشی     شمدنده کور چشمش بهت زده .دکپ   بپ 

ه .نرم  !سوسول یدخپ 

 :گویدیم حرص با شیده

  چ   شنومیم دارم خانوم-
 

 !هامییک

 .بشنق   که گفتم بلند منم .بشنوی خو -

 .نشیندیم فرمان پشت بعد و بنددیم محکم را در شیده

 :زندیم ترس   نازسلت  

 من؟ به بزت   خواست  یم واقعا مرگته؟ چه تو !شیده؟ -

 به را ماشی    و گذاردیم گاز پدال روی پا حرف ت   شیده

 .کشاندیم خیابان سمت

 :زندیم داد نازسلت  

 کری؟ .توئم با -
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  مردم این شهر حسودند 
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  243_قسمت#

 

 

 به و پیچدیم محکم فرمان دور را انگشتانش اما شیده

 حقارت این درد از هم و پا درد از هم ددار  که نازسلت  

  .کندنیم اعتنا زند، یم دیوار و در به را خودش

 .کوبدیم داشبورد روی مشت نازسلت  

 .باش زود .کنار بزن -

راننده صدای و کشدیم الت   و چرخاندیم را فرمان شیده

 .آوردیم در را ها

 :زند یم فریاد

 .شو خفه !شو خفه !سلت   شو خفه -

 :کشدیم جیغ او از بلندتر نازسلت  

ه دار نگه میگم بهت -   .روات   ی دخپ 

 خواست  یم .شدی من ماشی    سوار اصال کردی غلط تو -

 .نش  
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  مردم این شهر حسودند 
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 گفتم .خودمون دور کنم جمع محلو مردم خواستم نیم -

 خاطر به داره آبرو که عمه خاطر واسه سوزن رس یه

 ...جنابعایل

  .کردی جا ت   تو -

  راست -
 

 باید .شیده نداری لیاقت .کردم جات   من .مییک

 خاک .منه یعمه دخپ   عوض   این زدمیم داد محله وسط

 حرف هان؟ من؟ به بزت   خواست  یم چ   واسه .من رس بر

ه بزن  .نکبت یدخپ 

 .بزن حرف درست .خودت   نکبت -

 .کنار بزن گفتم -

 را مرکزی قفل و زندیم ترمز روی قرمزی چراغ پشت شیده

 .کندیم فعال

ه جان به نازسلت    .افتدیم دستگپ 

 .هابمونه رست روی مو ذارمنیم خدا به شیده کن باز -

 .بیارم جا حالتو تا موت  یم جاهمی    .خوامنیم -
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  مردم این شهر حسودند 
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 امشب همی    .ذره یه باش آدم بابا تو؟ آخه مرگته چه -

  .کردی منو جون قصد چرا ببینم عمه پیش میام

؟ برگشت   چرا -  ایشده خراب همون تو ندینمو  چرا سلت 

 بودی؟ که

 بودم؟ کرده تنگ رو تو جایمن مگه چه؟ تو به -

 .کردی تنگ آره .آره -

 :کوبدیم خود ران روی نازسلت  

ی عجب -  دردت .شیده بزن حرف آدم مثل .کردیما گپ 

 چیه؟

 .لرزدیم اشچانه و کندیم بغیص   شیده

  .توت   من درد -

 :کوبدیم مشت اشسینه به

 .قلبم تو زده ریشه ساله چند که حرستیه این من درد -

 من مرد   داشت .شدیم من مال داشت مهراج ...مهراج

 برگشت   چرا .رفتیم پیش خوب داشت چ   همه میشد

 !لعنت  
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  مردم این شهر حسودند 
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 :رودیم وا نازسلت  

؟ چ   تو ...تو -  .بگو دیگه بار یه گفت 

  از پاتو -
 
ون بکش مهراج و من زندیک  به برگرد .سلت   بپ 

ستوت   همون  .بودی که قپ 

  چ   ببینم بزن حرف آدم عی    میگم بهت -
 

 و تو .مییک

 کردین؟ کار چ   مهراج

 باهم مهراج و من بودی اومده دیرتر ماه چند فقط اگه -

 ...تو ویل .بودیم

 نفس دقایق   برای .سایدیم هم به را هایشدندان نازسلت  

ن و شودیم سخت کشیدن  .فراری هایشریه از اکسپ  

یم گاز پدال روی پا باز شیده و شود یم صفر شمار ثانیه

  .گذارد

ی تکه چون نازسلت    رودیم راست و چپ به رفته وا خمپ 

 به مهراج .است شیده کن خراب خانه هایحرف مات و

 همه آن بوده؟ دروغ هایشحرف یهمه چرا؟ .نگفته او

 بوده؟ دروغ خاطراتش دفپ   توی ها زدن زجه

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 میان از و شودیم بزرگراه وارد .راندیم واریوانهد باز شیده

 .کندیم عبور رسعت به کشیده الت   هاماشی   

  .ندارد هم زدن داد نای دیگر نازسلت  

  دروغ داری ...داری -
 

 قراری هیچ تو با مهراج .شیده مییک

  دروغ داری .نذاشته
 

 .سگ مث مییک

 :زندیم فریاد شیده

 !شو ساکت !شو ساکت -

 .باش زود .دار نگه حاال همی    .دار نگه -

 .نیست هم تو مال باشه، من مال نیست قرار اگر مهراج -

  .تو نکش نفس اصال کاش

  .مهراجم عاشق که میاد بدم خودم از

 یعت   چه؟ یعت   حرفش این .کندیم نگاهش تند نازسلت  

 همی    .است خودش زده؟ اشسینه به رد دست مهراج

 .است

دیم رسش باالی یهدستگپ   به را دستش  اینکه برای .گپ 

 :گویدیم شود مطمی   
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  مردم این شهر حسودند 
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 چه؟ من به خوادنیم رو تو مهراج -

   .خوادنیم آره -
 دوسش هادیوونه عی    که اینه منم بدبخت 

 .دارم

 مهراج کارت این با کردی فکر بکش   منو خواست  یم -

نیم رو تو .شیده بدبخت   خییل واقعا میشه؟ عاشقت

  .نیست که زور .بفهم .خواد

 باشه الزم  .برسی    هم به ذارمنیم من ویل خوادنیم آره -

نیم من برسه، تو یجنازه به بشه رد من یجنازه رو از

  .ذارم

 .باش   یک خر   تو-

 !الل فهمیدی؟ .شو الل -

یم نگاه عقب به فورا نازسلت   گشت، ماشی    آژیر صدای با

 .کند

 زود خییل .کرتش خدایا .گشته پلیس   .شد خوب آهان -

  .گرم دمت .کردی ادبش

 پلیس های زدن چراغ به و کوبدیم فرمان به مشت شیده

 .کندنیم اعتنا
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 توت  نیم پلیسو میفهیم؟ .پلیسه .دیوونه کنار بزن -

 .هست دوربی    جا همه احمق .که بپیچوت  

 .جات رس بتمرگ .نداره ربظ هیچ تو به -

  .نشده این از بدتر تا کنار بزن تو؟ نداری شعور -

 .بفهم نداره ربظ تو به گفتم نه؟ یا بندییم دهنتو -

 .بررس خاک توی همدست بشم خوامنیم من .داره ربط -

  .کنار بزن

ش به سپ   که بلندگو از بار این پلیس مامور صدای یم سپ 

 .پیچدیم بزرگراه تمام در آید

-   
  .کنار بزن آت   میتسوبیش 

یم تکرار باز پلیس و کندیم گاهن عقب به آینه از شیده

 :کند

  .کنار بزن -

 دادن راه با آهسته و کندیم کم را رسعتش باالخره شیده

  .کندیم ترمز بزرگراه کنار عبوری هایماشی   
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  مردم این شهر حسودند 
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 به مامور شده، متوقف شیده اتومبیل جلوی پلیس ماشی   

 .آیدیم هاآن سمت رسعت

 .گذاردیم فرمان روی رس شیده

 

  

 244_قسمت#

 

 

 :گویدیم نازسلت   شیشه به شدن کوبیده با

 .باش زود .کن وا درو -

 :گویدیم مامور .دهدیم پایی    را شیشه

 !زود .پایی    بیاین -

 .شوندیم پیاده دو هر و زندیم را مرکزی قفل

ه چه -  رانندگیه؟ طرز چه این آوردی؟ رس خانوم؟ خپ 

 .بود خورد اعصابم ببخشید -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 فرمون پشت کت  یم بیخود اریند اعصاب که شما -

 .کت  یم بازی مردم و خودت جون با میشیت  

 مگه؟ شده چ   حاال .بودم عصت   که گفتم -

 چ   میشه معلوم حاال .درازه زبونت عذرخوایه عوض -

 .شده

 به راست از سبقت .کش  یم الت   .۱۲۰ باالی رسعتت

  .پلیس مامور با کل کل .راست به چپ از چپ،

 :ویدگیم نازسلت  

مت   من آقا-  .نکرد گوش گفتم بهش چ   هر .تقصپ 

 :توپدیم شیده

 .شو خفه تو -

 :کند یم نچ   مامور

 .مدارک خانوم-

 مدارک داشبورد توی از و نشیندیم ماشی    داخل شیده

ون را ماشی     .دهدیم مامور به آورده بپ 

 .کندیم یادداشت تند تند مامور
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 :گویدیم شیده

 میشه؟ چ   حاال -

ه ماشی    -  .بدی جریمه باید هم کیل .پارکینگ مپ 

 !نه وای-

ی یاد تا .بله وای -  .بازی اسباب یه نه سوارماشیت   بگپ 

 :گویدیم نازسلت  

 برم؟ تونمیم من آقا -

 .دوزدیم دست دور به را اشعاض نگاه شیده

 :گویدیم مامور

؟ دوستش مگه-  نیست 

 دوست روات   مآد یه با میاد خوشش یک .نکنه خدا .نه-

 باشه؟

 .کندیم نگاهش برنده و تپ    شیده

 .اندازدیم اشبیت   به چیت   نازسلت  

م ازت من حایل یک -   .شیده بگپ 
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 به پایش اوضاع .رودیم دیگری سمت به سالنه سالنه بعد

 .شودیم بلند اش ناله درد از .است خراب شدت

د تاکش یک تا ایستدیم کنارخیابان  دقیقه ده از بعد .بگپ 

 باالخره ماه، بهمن رسمای توی زدن لرزه سگ و ایستادن

 .ایستدیم پایش جلوی مسافر دو با تاکش یک

یم نشان و خط برایش نگاه با شودیم رد که شیده کنار از

 ".خوردی خوب که بخور ":کندیم زمزمه لب زیر .کشد

ین به .است اشغال تلفنش اما زندیم زنگ مهراج به  شپ 

 .زندیم زنگ

 جان؟ سلت   الو -

ین - ؟ شپ   کجات 

م تو -  شده؟ چ   .دفپ 

م دارم .کردم تصادف من ببی    -  .بیمارستان مپ 

؟-  خوبه؟ حالت !وای ای!چ 

 اونجا؟ میای .کنهیم درد خییل پام نه -
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 نزدی؟ زنگ مهراج به .بفرست آدرسو .میام االن آره -

  .اشغاله گوشیش -

 .میام دارم .نباش نگران -

دیم را دیبا یشماره و کندیم قطع را فنتل  دیبا صدای .گپ 

 :گویدیم آیدیم خط سوی آن از که

  .سالم دیبا؟ الو -

 چطوری؟ .سلت   سالم -

؟ تعطیل یک ببی    -  میش 

 چطور؟ .یک ساعت -

  .کند نگرانش خواستنیم

ین؟ خونه بری میشه-  .اومده پیش برام کاری من شپ 

 .تنهان مانیل و مامان

 شده؟ چ  -

ی- ه امپ   .نیست چپ    بگو بزن زنگ مامان به .مدرسه مپ 

 .هابری زود .میام دیر من که

م باشه -   .مپ 
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دیم را مهراج یشماره دوباره س در بار این و گپ   دسپ 

 به را مهیم این به موضوع چرا است ناراحت او از .نیست

  .است رسخورده و عصبات   آن از بیشپ   .نگفته او

 

 لحظه که دردی و بدبخت   با را خودش دیگر شتاک یک با

 و رساندیم بیمارستان به شودیم اضافه آن به لحظه به

 حت   دیگر .شودیم ولو هانیمکت از ییک روی الت   توی

 .برود راه تواندنیم هم مپ  سانت   یک

 

 

ین یم او دنبال و شوندیم الت   وارد عجله با یارس و شپ 

ین راههم یارس دیدن با  .گردند  نگاه .کندیم تعجب شپ 

 همان یارس این .بیندیم دور آن از را اشزده هول و نگران

 این .نداشت فرف   برایش نبودش و بود که نیست یارسی

  .است دیگر آدم یک یارس

ین نام بار چند  .زندیم صدا را شپ 

ین  .دوندیم سمتش نگرات   با یارس و شپ 
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؟ -  تو؟ شدی چ   سلت 

دیم را دستانش .زند یم زانو شپای کنار یارس  وارش و گپ 

  .کشد یم دست صورتش و رس به .کندیم

  خوبه؟ حالت -

 بغضش آلود اشک چشمات   و آشفته ظاهری با نازسلت  

 .ترکدیم

 :نالدیم هقش هق میان

  !بابا -

 لرزندیم که هات   لب به و او صورت توی زندیم زل یارس

ه  را مقدس یکلمه این که است وقت چند .شوندیم خپ 

ش یگانه زبان از   .مظلومانه اینقدر هم آن نشنیده؟ دخپ 

؟یم گریه چرا شده؟ چ   -  کت 

 گریه بلند بلند و اندازدیم یارس گردن دور دست نازسلت  

 .خواستیم را او آغوش فقط لحظه آن در .کندیم
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 آهسته یارس دستان .چرخدیم دو آن سمت رسها یهمه 

ش تن دور دودیل با و یم باد در لرزان پیچیک چون که دخپ 

 .شودیم حلقه لرزد،

  .شودیم رسازیر تنش هایسلول تک تک به خوت   حس 

ین  نریزد اشک صحنه این دیدن خاطر به اینکه برای شپ 

 .رودیم پذیرش سمت

 به رس خجالت از و داردبریم پدرش یشانه از رس نازسلت  

 .اندازدیم زیر

 .بزند حرف تواندنیم .نشیندیم کنارش دیلصن روی یارس

دیم را نازسلت   دست  .گپ 

؟ -  اینجور نیستم بلد اصال .بگم چ   دونمنیم ...من سلت 

 .بگم چ   وقتا

 .کندیم پاک را هایشاشک و خنددیم نازسلت  

  .اومدی کردی خوب خییل -

 مشکیل وقت   که نیستم عزیز برات اونقدری من ویل -

  .داری حق .دونمیم .بزت   زنگ بهم میاد پیش برات
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 بابا؟ -

  .کن ولش .نگو هیچ   .حقمه -

ین  .آیدیم هاآن سمت دست در ایبرگه با شپ 

مت پاشو -  کنه؟یم درد کجات .دکپ   پیش بپ 

 

  

 245_قسمت#

 

 

 

دیم را بازویش زیر  بازوی دور را دستش اما نازسلت   .گپ 

 .اندازدیم پدرش

؟ کمکم میشه بابا -  .کنهیم درد خییل پام کت 

ین  چلفت   پا و دست هایادم مثل یارس و کشدیم کنار شپ 

 .شودیم هول
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ش ش .زده تکیه او به و کرده حساب آدم را او دخپ   دخپ 

ی همان  را او زود چه نداشت را دیدنش چشم که دخپ 

ش دل فهمیده دیر چقدر و .بخشیده  یک قد دخپ 

 در تنفر داشی    نگه و بودن بد طاقت و است گنجشک

ش فهمیده دیر چقدر .ندارد دیگر را قلبش  چقدر دخپ 

 .نرفته او به اشمهربات   که البته کندیم فکر .است مهربان

 در فرزندانش است مطمی    .شودیم تنگ زری برای دلش

 .اند رفته مادرشان به صبوری و مهربات  

  و بدبخت   حس گذشته از بیش حاال و
 
 .دارد بیچاریک

ی کرده النه قلبش در که ت  حرس  بشود که نیست چپ  

 .کشید ایاندازه و حد برایش

 

** 

 

 را نازسلت   دوری تواندنیم دیگر مانیل شودیم که غروب

دیم را او یبهانه مدام و شده عنق بد .کند تحمل  دو .گپ 

های رس باری سه  حاال و شده دعوایش سارا با بیخود چپ  
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 .است قهر همه با و گوشه یک سینه به دست نشسته

  .شکمش با حت  

 .آوردیم را مهراج نام ازگایه هر هم میان آن 

ک برای دلش دیبا  به زودتر شدیم کاش .است کباب دخپ 

  .است بابایش مهراج بگویند او

ی مثل مانیل خانه در زنگ صدای با  شده، رها چله از تپ 

 .دودیم خانه در سمت

 .اومد .مامیه -

 :گویدیم دیبا

 .رسده .نرو حیاط تو مانیل وایسا-

 .ایستدیم مانیل

 .دونمیم .اومده جونم مایم -

 باز را در مانیل .رودیم در سمت و کندیم باز را در دیبا

 دیدن با .کشدیم رسک را بزرگ حیاط سوی آن و کرده

ین و نازسلت   با که مهراج یم جیغ خوشحایل از آید،یم شپ 

 .زند
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  !مهراج -

 پایی    را هاپله خواهدیم رسعت به و هاپله متس دودیم

ک و دودیم دیدنش با مهراج .برود پله خواهدیم که را دخپ 

د را ها دیم هوا و زمی    میان بپ   .گپ 

  .میفت   وای !مانیل -

  .اندازدیم گردنش دور دست مانیل

 .اومده مهراج .اومده مهراج -

ش مهراج  .کندیم بوسه غرق را دخپ 

 .مهراج بره قربونت خانوم؟ مانیل خوت   -

؟ تو .آره -  پیشم؟ نیومدی چرا اوت 

 .زندیم لبخند مهراج

 .که اومدم .شدم تر خوب دیدم رو تو -

 .آیدیم هاپله سمت لنگان لنگ نازسلت  

 جونم؟ مانیل -

 .چیندیم بر لب مانیل
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 .مایم باهات قهرم -

ین  .برود البا هاازپله تا کندیم کمک نازسلت   به شپ 

 .رودیم مانیل ی صدقه قربان نازسلت  

 .شده چ   ببینم تو بریم بیا .ببخشید -

 .گذاردیم مهراج یشانه روی رس مانیل

 
 

سلت   فهمندیم که دیبا و زری .روندیم خانه داخل به همیک

 .شوندیم نگران حسات   کرده تصادف ناز

ین فقط اما قانهاحم کار چه شیده دارند خپ   مهراج و شپ 

 .کرده او با ای

یم او به را چپ    همه مهراج و رسدیم رس عرفان بعد ساعت  

 .است عصبات   شدت به .گوید

 .داداش شدم زنده و مردم بیمارستان برسم تا خدا به -

 کرده؟ کارو این چرا احمق یشیده این آخه- 

 درست باید .منه تقصپ   .کشمیم خجالت واقعا .بگم چ   -

 .کردمیم خوردبر  باهاش حسات  

 :گفت چ    دکپ   -
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  .انداخی    جا براش .بود رفته در پاش مچ -

  .است ناراحت شدت به عرفان

؟ کار چ   خواییم مهراج -  اوضاع بدجوری واقعا کت 

  .شده ترسناک

ون سینه از سنگی    نفش مهراج  .دهدیم بپ 

 .کنم کار چ   خوامیم میگم بهتون فردا -

 

 246_قسمت#

 

 

 .بردیم لذت آغوشش گرمای از و کشیده دراز کنارش

 سخت آن از کندن دل که کندیم آرامش حس جوری

 .است

 مهراج؟ بموت   پیشم امشب نمیشه -

  یعت   -
 

 نیست؟ زشت بمونم؟ مییک
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 اششانه روی رس و اندازدیم گردنش دور دست نازسلت  

 .گذارد یم

 .بری کت   ول مریضو منه که اونه زشت -

م -  .برم نبود قرار اولم از .برم قربونت که نمپ 

 :چسباندیم مهراج به بیشپ   را خودش

  .جون آخ -

یم ذوق آمده پیش اتفاقات برای ناراحت   عی    در مهراج

 .کند

 منو خواستیم شیده اینکه از بیشپ   .ترسیدم اونقدر -

 حرفاش .نبینم دیگه رو تو که ترسیدم این از بکشه،

 بزنمت بیام خواستیم دلم بود کرده مشوکه جوری

 داره؟ دوستت شیده نگفت   من به چرا .مهراج

 خواستمنیم بعدشم .نبود مهیم چپ    واقعا ویل ببخشید -

  .بش   حساس

 .هیچکس .باشه داشته دوست رو تو نداره حق زت   هیچ -

 .گزدیم ایخنده با را لبش مهراج
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  .نگه ت  ت   مامان به خانوم شمش کاش -

؟ بهش -  گفت 

  .باشه شنیده امیدوارم تمگف -

 که بدون فقط .بود افتاده راه خون االن که بود گفته اگه -

شو و شکور اون گرفتم خودرو جلوی زور به   .نکشم دخپ 

 و کردم آشت   بابام با .پیشیم تو االن عوضش .کن ولش -

 .در اون به این .خوبه دلم حال

 یکار  یه که روزاس همی    .خییل .سلت   عصبانیم خییل -

نش بسته کت کنم   .زندون بپ 

  .مهراج باش مواظب فقط -

 روی اشخسته پلکهای آرام مهراج هاینوازش با نازسلت  

 .است بیدار ساعتها تا مهراج اما .افتدیم هم

ه و گذاشته اشچانه زیر دست  نازسلت   صورت به خپ 

 اتفاف   اگر اینکه تصور از .ستفراری چشمانش از خواب

 حالش و کشدیم تپ   درد از رسش افتاد،یم اشسلت   برای

  .شود یم بد
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 مانیل به رسی و کندیم مرتب او روی را پتو و کشدیم آه

 دوباره و کندیم باران بوسه را خوابش عرق صورت .زندیم

 فکری کندیم سیع .کشدیم دراز نازسلت   کنار تخت توی

 ترزود چه هر تا بکند اوضاع این برای حسات   و درست

  .ندارد را دیگری اتفاق تحمل دیگر .کند تمام را قضیه این

 

 

 است، کشیدن نقشه حال در مهراج که لحظات همان در

ین ترطرف آن مپ   چند  .شده خوابت   اتاقش توی شپ 

غصه یا باشد، روز آن تلخ اتفاق و نازسلت   نگران داندنیم

یمن و شده گرفتار بدجور که بخورد را اشبیچاره دل ی

 خودساخته و قوی دخپ   او .کند آرامش جوری هیچ تواند

 کم حسات   شجاع داشی    دوست مورد در اما ایست؛

 شود؛ خیالشت   و کند فراموشش تواندنیم تنها نه .آورده

 .شودیم هم بیشپ   و بیشپ   دارد عالقه این ندیدنش با بلکه

 .رودیم شجاع یصفحه رساغ و کندیم روشن را تلفنش
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 حسات   .دارد دوست را قشنگش هایعکس ندید

  .است خواستت   و خوشتیپ

 داخل از عکس چند .گذاشته جدیدی پست شجاع

کت  پشت که خودش از هم عکش و انداخته جدیدش رس 

 زیرش .گذاشته درآورده را هارییس ژست و نشسته مپ  ش

کت باالخره":نوشته هم  روزا همی    و گرفت پا خودم رس 

وع خدا امید به کارو  ".کنید دعا برامون .کنیمیم رس 

 :زندیم غر لب زیر

کت؟ میاد یک نگفته چرا اخه؟ یک -  !اه .پوکید دلم رس 

وع یک هایکامنت تمام خواندن به کندیم رس   .تپ 

 خودش رقیب را او که زن همان طرف از کامنت   دیدن با

 .خورندیم گره هم در هایشاخم داند،یم

یت   و گل با .میام من "  ".عشقم شپ 

 :زندیم ترس   و نشیندیم جایش رس فورا

؟ -   بهش کردی جات   تو .غلطا چه عشقم؟ !چ 
 

 مییک

  .عشقم
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 از اما .است قفل صفحه اما رود؛یم جوان زن پیج به

 و لباس خوش حسات   زن فهمید شودیم هم عکس همان

 .زیباست

 هایشلباس کمد سمت و کندیم پرت تخت روی را تلفن

لباس تک تک و کندیم باز را کمد شوت  ک در .دودیم

 .کندیم چک را هایش

 حسات   باید خدایا؟ بپوشم چ   میارم؟ کم من کردی فکر -

 .بزنم تیپ

 کفش و کیف و رورسی و شال و مانتو و پالتو دست چند

 از اما .کندیم امتحان را همه و اندازدیم تخت روی

 .آیدنیم خوشش هیچکدام

  .خرید رمب باید فردا .نمیشه -

  .رودیم آینه سمت

 اه اه .دارم من پوستیه چه این .آرایشگاه برم فردا باید -

 سفید داره هاشریشه چرا .شده بدرنگ خییل موهام

 بمونم؟ تنها و بشم پپ   نکنه وای میشه؟

 :گویدیم خودش به آینه توی و ایستدیم صاف
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین رشیم خودت به حسات   ازفردا -  .خانوم شپ 

 .خوابدیم زود و گذاردیم صورتش روی ایمیوه ماسیک

 چقدر فردا وای .میشه چروک پوستم .بخوابم زود باید -

 .دارم کار

 بیاد شب تا صبح روز هر خانوم عفت بزنم زنگ باید فردا

  .همینه آره .بکنه رو خونه کارای

** 

 

 

 و گذاردیم ت  ت  مامان جلوی را میوه بشقاب خانوم عفت

زن  .کندیم تشکر انهمهربان پپ 

 چاالک، فرزو حسات   و است ساله پنجاه زت   که عفت

 :زندیم لبخند

 .ناهار ِ  ت   برم اجازه با .خانوم حاج جون نوش-

  .نباش   خسته -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 که بس از .دهدیم تکان را پایش نازسلت   رود،یم که عفت

 .رودیم خواب پایش مدام مانده حرکت ت  

ش نگران و ناراحت و است جانت   هنوز زری  .دخپ 

 :گویدیم ت  ت  مامان به رو

 .خانوم حاج اومدی خوش -

ی .ممنون -  ایشاال؟ بهپ 

 دیروز از که سلبیم نگران .شما دعاهای لطف به خوبم -

 .کرده فرار زده بهش که اوت   نده خپ   خدا .کرده تصادف

 

 247_قسمت#

 

 

  .کندیم نازسلت   به نگایه ت  ت  مامان

 خواستمیم روزه چند .نباش نگران .ننه گذشته خپ   به-

 .جون زری نشد روم ویل .بزنم حرف باهات بیام

 .کندیم ریز چشم زری
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ه -  شده؟ چ   .خپ 

ی -  .یارسه درمورد .نشده که چپ  

 .کندیم اخم زری

ی جز بگی    دارین حرف   هر -  .باشه یارس مورد در که چپ  

 میاد؟ بدت ازش اینقدر -

 ز  فهممیم دارم تازه -
 
ی خوامنیم دیگه .چ   یعت   ندیک  چپ  

 .کنهیم ناراحتم .بشنوم یارس از

  با ت  ت  مامان
 
وع .اندازدیم زیر به رس رسخوردیک  کندیم رس 

 .لرزدیم خییل اما دستش .سیب کندن پوست به

یم او از را چاقو و بشقاب نشسته او کنار که نازسلت  

د  .گپ 

میم پوست برات خودم بده -  .بشم فدات گپ 

 .کندیم خشک را دستانش ت  ت  مامان

 اذیتت من پرس چقدر دونمیم .میش   ناراحت دونمیم -

 یه بشه شاید گفتم ویل  .داری حق که خدا به .کرده

 کرد فکر رفتنت از بعد هامدت تا .بدی یارس به فرصت
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 نیست کار در اومدت   دیگه فهمید وقت   .گردیتوبریم

 رسگردون روح عی    .بود حایل یه اصال .شد داغون خییل

 و تو حق در گنایه چه فهمیدیم داشت تازه تازه .بود شده

ت این  .کرده دخپ 

 فرط از روز یه .زری میگم تو به ویل نگفتم هیچکس به

 و نه هیچکسم میشه؟ باورت .کرد گریه من پیش ناراحت  

بچه و زن .خدا کردم غلط گفتیم .هابچه عی    .یارس اون

 .ذاشتنیم محلش دیگه هم عرفان .نبرگردو  بهم رو م

 .زری سوخت دلم خییل

وع نازسلت    .گویدنیم هیچ اما کندیم گریه به رس 

 .کشدیم آه زری

 نمیشه بچه این و من اشکای از دهم یک قد !کرد؟ گریه -

 تنهات   و کنه گریه باید حاالها حاال یارس .خانوم حاج

 اگه خدا به دارین؟ خپ   من دل از کدومتون واقعا .بکشه

  .بفهمی   

 .کرد غش کما تو رفت   و کردی تصادف تو فهمید وقت   -

 .شد بد خییل حالش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 که دیل .لرزدنیم دلش .کندیم دیگر طرف را رویش زری

 .شده سنگ لرزدنیم مردی هیچ برای دیگر

 .ببیندت میومد بیمارستان تو روز هر -

 کیم که گایه بود کما در که موقیع .داندیم خودش زری

یم را هایشزنجموره و یارس صدای داشت، حواس و هوش

یم گریه .بماند زنده و بیاید هوش به کردیم التماس .شنید

هات  یک .کردم غلط گفتیم و کرد
 از پر صدای از چپ  

 دیر دیگر اما .هست یادش را او تمناهای و خواهش و درد

  و برگشی    برای ایدلخوش   هیچ .شده
 
 یارس کنار زندیک

  .ندارد

 :توپدیم کندیم فی    فی    که نازسلت   به رو

؟ چته تو -  عفتو پاشو ریزی؟یم اشک چ   واسه سلت 

ه منو بزن صدا  .دستشوت   بپ 

 .کندیم پاک را خیسش صورت نازسلت  

 .خب برمتیم خودم -

 .کت   کار پات اون با نکرده الزم خوادنیم -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 اشاره نازسلت   به بیندیم را زری عصبانیت که ت  ت  مامان

 .بزند صدا را عفت برود کندیم

ون را زری و ایدیم فورا عفت  .بردیم بپ 

 .کشدیم پوف   ت  ت  مامان

 .پره توپش خییل .نیست برگشتنش به امیدی هیچ انگار -

 مامان رسنوشت اینم .میشه اذیت .ت  ت  مامان کن ولش -

 دم؟کر  تصادف من فهمیدی چجوری .دیگه منه یبیچاره

 گفت؟ بهت مهراج

 .گفت بهم شمش .نخپ   -

 .هانگه گفتم بهش خوبه !واه -

 بعدشم آخه؟ خورهیم خیس شمش دهن تو نخود -

  .داشی    خپ   محله کل گفتنیم شمش

 .کرد کاریش نمیشه دیگه خب -

 حالم شنیدم که دیشب از آخه؟ مرگشه چه شیده این -

 زنده فقط خوردم قلب و فشار قرص کیل خدا به .بده

 .ننه ببینمت بیام بمونم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .کندیم بغل را او نازسلت  

 .بفهیم نخواستم همی    واسه .بگردم دورت من الیه -

 یه ساله سه االن داریم؟ ما زندگیه چه این آخه -

  .بدبیاری

 خدا به .ت  ت  مامان کن نصیحت رو احمق یشیده اون -

  .نکردم شکایت ازش عمه خاطر به فقط

 ازش .ببینم رو تو بیاره منو مهراج زدم زنگ صبح -

 تو رس رو بال این داره دوسش شیده چون گفت پرسیدم

  .باشه داشی    دوست اسمش این اگه خدا به .آورده

 غلط خییل بعدشم .نکن ناراحت خودتو برم قربونت -

  .داره دوست منو مهراج کرده اضافه

 سالمه؟ پات واقعا حاال -

  .نباش نگران .گذشت خپ   به دیگه .بابا آره -

 برات چ   برات ناهار .ببینم بده بوس یه بخور میوه بیا

 خوشگله؟ خانوم کنیم درست

 .گذاردیم دهانش توی را سیب تکه ت  ت  مامان
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 خوب خییل خونه این ویل .خوبه کردین درست چ   هر -

نیم تنهات   .دارهمایه حسات   رفیقت .هاجاداره و بزرگ و

 ننه؟ شبا ترسه

ین؟ ؟یک -   .بابا نه شپ 

 هواتو اینقدر که داری خوت   رفیق چه .آفرین .باریکال -

 .داره

 .میش   عاشقش ببینیش اگه -

 رو تو و مانیل میاد شب بگم بهت گفت مهراج راست   -

ه   .داده قول مانیل به دیشب گفت .پارک بپ 

 .بچه این کرد خودشو کار آخر -

  خواینیم بهش -
 

 باباشه؟ مهراج بیک

 بعدش .چیه العملش عکس دونمنیم ویل .بگما خوامیم -

سه بخواد اگه دونمنیم اصال  بوده کجا باباش حاال تا بپ 

  .بگیم بهش چ  

  .واال بگم چ   -

*** 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

ی .کندیم اشمچ   ساعت به نگایه  ظهر دوازده به چپ  

کت از و گرفته مرخیص ساعت دو ییک .نمانده ون رس   بپ 

  .زده

یم طبقه هشت ساختمان وارد و ندکیم پارک را ماشی   

 دیوار روی شده نصب طالت   هایپالک روی از .شود

 .پنجم یطبقه برود باید .کندیم پیدا را نظر مورد یطبقه
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 یم ده واحد جلوی و گذاردیم راهرو در پا آسانسور از

 .زندیم زنگ و ایستد

ی ه ریزه و اندام الغر دخپ   برایش را در یدسف یونیفرم با مپ  

 .شودیم وارد و کندیم سالم .کندیم باز
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یف دکپ   خانوم -  دارن؟ ترس 

 .گرددبریم مپ  ش پشت منش  

 امروز؟ دارین وقت .بله -

ون اتاق از فورا شنیده را مهراج صدای که شیده  .آیدیم بپ 

 .است باز دهانش کشیده دراز صندیل روی جوان مردی

ی  مرد رس باالی است هشید دستیار که هم جوان دخپ 

 .ایستاده

 :گویدیم شیده

؟ .سالم -  توت 

 برزچ   نگایه با و گذاردیم هایشجیب توی دست مهراج

 رودیم جلو کرده گوله لپش توی را زبانش نوک کهحایل در

 .رودیم اتاق توی شده رد شیده کنار از و

 .تعطیله پایی    بپ   آقا -

 :پرسدیم متعجب مرد 

  تعطیله؟ چ   -

 شنوی؟نیم .بیا فردا برو پاشو -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم و دهدیم هل دیگر سمت   را رسش باالی چراغ مرد

 .نشیند

ه؟ چه اینجا دکپ   خانوم -  خپ 

 :گویدیم کرده اخم شیده

  چ   مهراج -
 

ون بشی    تو؟ مییک  مگه .بشه تموم کارم تا بپ 

 دارم؟ مریض بیت  نیم

 زندیم شیده صندیل به محکم لگدی و زندیم فریاد مهراج

 .کندیم پرت زمی    روی را آن و

ون اتاق از و زندیم جیغ دستیار  .دودیم بپ 

 .باش زود یاال فهیم؟نیم .تعطیله یعت   تعطیله گفتم -

 .رسی    ع

 به رو ستعصبات   انقدر چرا مهراج داندیم که شیده

 :گویدیم بیمارش

 جون شادی .باشید بغیل اتاق تو دقیقه چند شما آقا -

  .بیام من تا تو با کارا بقیه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ون اتاق از ترسیده جوان مرد  در جلوی منش   .رودیم بپ 

 :گویدیم ایستاده

؟ خانوم نگهبات   بزنم زنگ -  دکپ 

 .ببند درو .خوادنیم نه -

 .چشم بله -

 :گویدیم مهراج به رو شودیم بسته که در

  مهراج؟ آوردینیم من کار محل تو دعواتو نبود بهپ   -

؟ یعت    جنگه؟ میدون اینجا همگ چ 

 .رودیم جلوتر مهراج

؟ -  با ما یمحله وسط تو که چطوره .شد جالب خییل !ا 

 نیست؟ جنگ میدون بکش   آدم خواییم لگنت

؟ زده؟ زری همچی    یک -  سلت 

 دیوار از را بزرگ عکش قاب حرف این شنیدن با مهراج

 شکسی    صدای .کندیم پرت زمی    روی محکم و داردبریم

 .ترساندیم را شیده هاشیشه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 حق   چه به .زت  یم تو فقط زرو .بزن حرف درست-

 دادی اجازه خودت به چجوری کردی؟ کاری همچی   

  کردی؟ فکری چه خودت با شیده؟

ی که حاال -  من .نکن بزرگش .ندار بر دور .نشده چپ  

 .نکردم کاری همچی   

 زن داشت   !روات   شعور،ت   احمق، آخه نکنم؟ بزرگش -

  .آدم همه اون چشم جلوی روز وسط اونم .کشت  یم ومن

  بعد
 

 دعا فقط برو .شیده پرروت   خییل نکردی؟ کاری مییک

، عمه ِ   دخپ   که کن   که کن خداروشکر فقط برو تورات 

 ببینم دیگه بار یک اگر .شیده حالت به وای .سالمه سلت  

ی   چند از
، رد من عزیز   سلت    کیلومپ   بالت   چنان بش 

 .بنویسن هاقصه تو که ارمبی رست

کد بغضش دارد سیع سخت   به شیده  لفظ   شنیدن   .نپ 

 .کندیم برابر صد را حسادتش حس "عزیز"

 اسیم دیگه .گفت   شد خوب .اومدی شد خوب .باشه -

 گم گورتو توت  یم .ندارم کارت به کاری دیگه .برمنیم ازت
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ه همون لیاقتت تو بدون اینو اما .مهراج کت   هرزه یدخپ 

 ...که فراریه ی

 .کندیم خفه دم در را شیده مهراج محکم سییل

دیم شیده صورت جلوی را اشاشاره انگشت مهراج  :گپ 

  .نیست حالیت انگار .بزن حرف درست گفتم بهت -

 .وقت هیچ .ببینمت خوامنیم دیگه

یم کنار در، به چسبیده که را منش   و کندیم باز را در بعد

 :زندیم داد رسش و زند

 !کنار برو -

  .دودیم مپ  ش پشت زده وحشت منش  

 در شیده .شودیم بسته بلند و مهیب صدات   با مطب در

 به رس و شودیم آوار زمی    روی در پشت و بنددیم را اتاق

وع زانو  .کندیم گریه به رس 

 .شد تموم دیگه چ   همه .شد تموم -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 
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 خودش دست از ت  حسا و گذاشته مپ    روی را رسش

 فکر و بود شده پهلو به پهلو مدام قبل شب .ستکفری

 چشم آنچنات   هایلباس با خواستیم اینکه .بود کرده

 .شده خجالتش یمایه دربیاورد را رقیب

ین روانشناش رست خپ   -   .بکش خجالت .شپ 

یم راه کارش اتاق توی و شودیم بلند جا از و کشدیم پوف  

 .رود

 خود .بخواد رو هستم که همیت   خوادیم منو یک هر -

 .رو واقعیم

 برایش تواندنیم کاری هیچ که کرده النه دلش توی غیم

گوشه در کرده کز ناخوانده مهمان این با داندنیم .بکند

 .کند چه قلبش ی
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  مردم این شهر حسودند 
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 حسات   .تواندنیم اما کند فراموش را چپ    همه خواهدیم

 توی نازسلت   حرف مدام و گذردیم سخت او به دارد

 .رودیم رژه ذهنش

ین نباش من مثل .داری دوستش بگو بهش برو "  اگر .شپ 

 همه اون دارم، دوستش گفتمیم مهراج به رفتم یم زودتر

  توی هافرصت از خییل .نمیومد پیش دردرس
 
 هست زندیک

 یه اینکه .کت   استفاده ازشون توت  یم بار یه فقط تو که

 شعالقه مورد مرد به و شهبا مطمی    پاکش عشق از دخپ  

اف  دادن دست از نیست، غرور روی گذاشی    پا کنه، اعپ 

یم دلش که اونجوری رسنوشتشه تغیپ   برای فرصت

 ".خواد

 .ایستدیم خیابان به رو پنجره جلوی سینه به دست

؟ نداره دوستم بگه اگر اما -  وقت اون کنه ردم اگه چ 

 غصه و ببینمش روز هر و بمونم اینجا تونمیم دوباره

  نخورم؟

 کیم است بهپ   کندیم فکر .دهدیم تکان رس و کشدیم آه

 .بدهد زمان خودش به
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 در کردن باز برای و آیدیم خودش به واحد زنگ صدای با

  .رودیم

 اتاقش به را هاآن .اندآمده مشاوره برای جوان زن دو

  و شجاع ساعت   برای و کندیم دعوت
 

 مرد آن برای دلتنیک

  .سپاردیم فراموش   به را

 

 

 

* 

 

یم را او مهراج دست توی دست شهربازی دیدن با مانیل

  .چرخان هایاسب سمت کشاند

 .باش زود .مهراج سواری اسب بریم -

 !شلویع   صف چه اوه اوه .تر یواش کم یه باشه -

 .داردبریم قدم آرام لنگدیم کیم هنوز که نازسلت  
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 پارک بیاری منو پا این با بود واجب حاال دونمنیم من -

 مهراج؟

ت زبون پس از بگو تو -  تونمیم بهش اصال برمیام؟ دخپ 

 نه؟ بگم

 .شانس بده خدا -

 کنه؟یم درد خییل پات -

ه فقط .زیاد نه -   .بشینم جا یه من بهپ 

م من پس باشه - م بلیط مپ    .بشی    برو تو .بگپ 

 مانیل و راجمه به دور از و نشیندیم نیمکت   روی نازسلت  

 .کندیم نگاه ریزدیم زبان تند تند و است بغلش توی که

 به امشب داشت قصد .بود کرده فکر خییل دیشب از

 مانیل آنقدری نظرش به .است پدرش مهراج بگوید مانیل

 شاد غایت به خپ   این شنیدن با که است مهراج عاشق

  .شود

 زندیم لبخند دویده پوستش زیر فکر این از که هیجات   با

 چه مانیل العمل عکس بداند است مشتاق شدت به و

 .بود خواهد
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  مردم این شهر حسودند 
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 او به دارد الغر و بلند قد مردی .کندیم اطراف به نگایه

 .دزددیم را نگاهش نازسلت   نگاه با .کندیم نگاه

 شهربازی پارکینگ از مردک .کندیم ریز چشم نازسلت  

  .دهدیم تکان رس تاسف با .بود او دنبال چشمش مدام

د نادیده را او کندیم سیع  سابق مثل هم هنوز مهراج .بگپ 

 چشمان بفهمد اگر .است حساس مسائل گونهاین روی

 خراب او رس روی را شهربازی اوست دنبال مرد هپ   

  .کرد خواهد

 

دیم بلیط مهراج  به  .شودیم نوبتشان ربیع از بعد و گپ 

 سوار را مانیل .برود باال پله دو از که کندیم کمک نازسلت  

 حرکت به با .ایستندیم او کنار دو هر و کندیم اسب

 با مهراج و زندیم جیغ خوشحایل از مانیل دستگاه، درآمدن

یم فیلم و عکس او از تند تند شودنیم جمع که ایخنده

د  .گپ 

  .بچه بشم کردنت ذوق قربون من که آخ -
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 کوچک قطار به شدن سوار نوبت سواری اسب از بعد

 .است

 شکل ایدایره ِ  ریل دور   .است شلوغ هم بازی این صف

ی سه فلزی   حصار یک قطار  تواندنیم کش و است مپ 

 .بشود محوطه وارد

  .نشیندیم نیمکت روی جمعیت از دورتر نازسلت  

ک و فرستدیم محوطه داخل را مانیل مهراج  و ذوق با دخپ 

پنجره از و نشیندیم صندیل روی .شودیم قطار وارد شوق

 .دهدیم تکان دست مهراج برای کوچک ی

ی   .خوردیم زنگ مهراج تلفن که نمانده بازی اتمام به چپ  

 جواب کش کندیم الو الو چه هر .است ناشناس شماره

 .دهدنیم
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یم رد مهراج کنار از مردی لحظه همان و ایستدیم قطار

 های سنگریزه روی دستش از فنتل .زندیم تنه او به و شود

 .کندیم شودیم دور که مرد به عاض نگایه .افتدیم زمی   

 .بردارد را تلفنش تا شودیم خم

ه زنهیم همینجوری -  !دیوونه .مپ 

ی .کندیم اشصفحه به نگایه و داردبریم را تلفن  چپ  

ون قطار از هابچه .است سالم تلفن و نشده  و اندآمده بپ 

 آن .روندیم استقبالشان به خروچ   جلوی رهاماد و پدر

 خروچ   در سمت کشدیم رسک و کندیم کج پا سمت

ی مانیل از اما .قطار ون هابچه یهمه .نیست خپ  آمده بپ 

 مسئول .رودیم محوطه داخل نگرات   با .مانیل جز اند

 .گذاردیم بازویش روی دست بازی دستگاه

 آقا؟ کجا -

ون نیومد من دخپ  -  .کنم نگاه یه بذار .بپ 

 .رفی    همه .نیست هیچکس -

 :زندیم داد زده وحشت مهراج
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 ندیدم اصال بودم، جا همی    من نیست؟ که چ   یعت   -

ون بیاد   .بپ 

؟یم ارصار چرا .نیست هیشیک میگم آقا -  کت 

  .برده خوابش شاید .کنم نگاه بذار بابا -

یم بررش را واگن ده هر تک به تک و دودیم قطار سمت

ی اما .کند  .نیست مانیل از خپ 

 :زندیم رسش توی دست دو با

 بچه؟ این کجاس .خدا یا-

 حاال که صدات   با و گرددیم را حصار و قطار دور تا دور

وع لرزدیم  .کندیم زدن صدا به رس 

؟ مانیل مانیل؟-  مانیل؟ کجات 

 :دودیم مرد سمت به رسعت به

 کاله زرشیک؟ پالتوی با ندیدی ساله چهار دخپ   یه آقا -

 .بود رسش سفید

ون؟ نیومده جدی جدی .نکردم دقت من واال -  بپ 
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 دور رسش روی دست یک و کمر به دست یک با مهراج

 .چرخدیم خودش

 آخه؟ رفته کجا -

 جا از دیدنش با نازسلت   .نازسلت   سمت رودیم عجله با

 .شودیم بلند

 پیشت؟ نیومد مانیل سلت   -

 :پردیم او روی از رنگ

 کو؟ مانیل مهراج؟ !نه-

 .بود جاهمون خدا به .بود قطار تو .دونمنیم-

یم قطار یمحوطه سمت دردناکش پای همان با نازسلت  

 .شوندیم محوطه وارد دارند بعدی گروه .رود

 .مبچه .نه واای مامان؟ مانیل مانیل؟ -

ون  به .گردندیم را شهربازی تمام مهراج با و دودیم بپ 

ی اما .روندیم پارک انتظامات سمتق  نیست مانیل از خپ 

 .شده گم مانیل .نیست که

* 
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 .نشیندیم مپ    پشت کشیک افرس

 .پرتوی جناب شده چ   بدین توضیح دقیق و درست -

 زدهوحشت و شوکه چنان .است گیج و رسدرگم مهراج

 .بگوید چه داند نیم که شده

 .دهدیم او به آب کیم افرس

 تعریف آروم آروم بعد و بکشید عمیق فسن تا چند -

 .کنید

 

ون ین آغوش در ریزاناشک نازسلت   اتاق از بپ   یم زار شپ 

 .زند

ین وای - ین .شپ   منو .خدایا وااای .بردن رو مانیل شپ 

 .کنم تحمل تونم نیم بکش

 تو باید خایک چه ببینم باش آروم .برم قربونت باش آروم -

 .بریزم رسم
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 را خودش نازسلت   .رسندیم رس عرفان و ادیب لحظه همان

 :زندیم هق و اندازدیم برادر درآغوش

 .بردن رو مانیل .شدم بیچاره .شدم بدبخت عرفان؟ -

 .کندیم پاک را هایشاشک عرفان

س .سلت   کن جور و جمع خودتو-   .نمیشه هیچ   نپ 

ین  :گویدیم شپ 

 .عوضیه آشنای کار مطمئنم من-

دیم را نازسلت   دستان دیبا  :گپ 

س -   .نمیشه هیچ   .سلت   نپ 

؟ کی    اذیت موبچه اگه دیبا -  شبه ۱۱ ساعت دیبا چ 

 کتکش وای .دونمیم .شه تشنه .نخورده شام هنوز مانیل

 .کشمیم خودمو خدا به دیبا؟ نزنن

ین  تنش به مو هم تصورش حت   .سایدیم هم به دندان شپ 

 :گویدیم عرفان به رو .کندیم راست

 .بگیم پلیس به داریم شک یک هر به باید .تو بریم-

 :گویدیم عرفان
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  مردم این شهر حسودند 
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ین؟ داری شک یک به -  شپ 

 بده دق رو ما خوادیم که خری هر به نگار، به شکور، به -

 .حالله خونش کیه، بفهمم فقط .مشکوکم

 

** 

 دیگر .دهدیم تکان را پایش کالفه و داده لم مبل روی

 .بکوبد اردیو  به را رسش خواهدیم دلش

ک اندآمده وقت   از  مامان مامان و کندیم گریه مدام دخپ 

 .کندیم

 نق نق تحمل وجه هیچ به .ببندد را دهانش شده مجبور

 .ندارد را هابچه

 طناب را پایش و دست .ریزدیم اشک بند یک مانیل اما

  .گذاشته مبل روی را او و کرده پیچ

 ریزدیم هم به حرص با را فرش موهای و شودیم بلند جا از

یم هوف و پوف یه و چرخدیم خودش دور   دور چند و

 .کند
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  مردم این شهر حسودند 
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 :زندیم داد ایستاده مانیل جلوی و دهدیم کف از عنان

 !اه .بچه بردی رسمو !بسه-

 .کوبدیم مبل پشت   به را خودش و زندیم جیغ مانیل

 .شودیم ترکفری مرد

 صویریت آیفون سمت و کشدیم پوف   خانه زنگ صدای با

 .رودیم

 :زندیم را کن باز در دکمه

ش بالخره !لعنت  -   .اومد خپ 

 یطبقه به کابی    بعد دقیقه دو .کندیم نگاه چشیم از

 کناری و کندیم باز را در .شودیم باز در و رسدیم چهارم

 .ایستدیم

  .بنددیم را در فورا و شودیم خانه داخل زن

 از شدمیم روات   شتمدا دیگه اومدی؟ دیر اینقدر چرا -

 .بزغاله این دست

 یکیسه و کیف مانیل دیدن با و شودیم نشیمن وارد نگار

 .كند یم پرت مبل روی را دستش توی
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بسته که هم دهنش ا   ا   خره؟ بست   چرا پاشو و دست -

 تو؟ نداری عقل .خدا رو تو کن نگاه .س

 زرزرش صدای که ذاشتمیم باز کنم؟ کار چ   خب -

 .کردیم عالممون رسوای

 و شده رسخ صورتش گریه فرط از که مانیل کنار نگار

 .نشیندیم چسبیده گردنش به زیاد عرق از موهایش
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وع مانیل .کندیم باز را دهانش   .کردن رسفه به کندیم رس 

 .رسی    ع .بیار آب باش زود-

یم پر را لیوان و رودیم نشیمن یگوشه مپ    سمت مسعود

 .دهدیم نگار دست و کند

 .بردیم مانیل دهان سمت را لیوان نگار
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 .بخور .خانوم خوشگل بخور بیا -

 با اما دهدیم تکان راست و چپ به را رسش ابتدا مانیل

 بخورد، آب خواهدیم او از خوش زبان با که نگار ارصار

  .کندیم قبول

 .کندیم نگاه مسعود به چپ چپ نگار

 اینجوری که داره دردرسی چه بچه ذره یه این آخه-

 گوسفنده؟ مگه بستیش؟

 مجبور .کردنیم گوش منو حرف .بود مخم رو بدجور -

 فهیم؟یم .شدم

 .بدم غذا بچه این به منم تا بخور بردار .گرفتم غذا -

 .بزند غذا به لب خواهدنیم مانیل اما

 :کندیم هق هق

 .یتهتربت   .گفت دروغ آقاهه این کو؟ مهراج کو؟ مایم -

  .ندارم دوسش

 :گویدیم مسعود به رو نگار

؟ بهش چ  -  گفت 
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  از و داده تکیه دیوار به ایستاده که مسعود
 

 به رو خستیک

 :زندیم لب است موت

 .گفت   خودت که همونجوری بابات پیش برمتیم گفتم -

 کو؟ بابام کو بابام زد ور یه

وع باز مانیل  .کندیم ریخی    اشک به رس 

 .شودیم ولو زمی    روی مسعود

  .نداره تمویم اشکاش لعنت   -

 :گویدیم مانیل به رو نگار

 کار مامانت .ندارم کاری باهات که من .جون مانیل ببی   -

 و باش   خوت   دخپ   اگه .من پیش بیای تو گفت داشت

دت بیاد میگم بابات به بخوری رو غذات  خب؟ .بپ 

 ار  خودش و گذاردیم مبل روی را تپلش دستان مانیل

 .کشدیم نگار سمت

 .افتاده سکسکه به گریه شدت از

 شناش؟یم منو بابای تو -

 .کیم یه آره-
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 چیه؟ اسمش -

 .کندیم نگاه مسعود به بعد و مانیل به مات نگار 

 :زندیم پوزخندی مسعود

  .شدیم اسکول بدجوری .کاریم رس   خدایا-

 :دهدیم تکان رس تاسف با نگار

؟ یعت  -  کیه؟ باشبا نگفی    بهش چ 
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ه مغزش و تن هایسلول تک تک با مانیل  به است خپ 

 پدرش اینکه دانسی    لحظه این در برایش .نگار دهان
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 گرسنه از دیدنش، آیدنیم چرا و چیست نامش و کیست

 .است ترحیات   و ترمهم ماندن تشنه و ماندن

 .ندکیم نگاه مانیل به و دهدیم تکان رس تاسف با نگار

 ابتدا است بهپ   کندیم فکر .بگوید باید چه او به داندنیم

  .کند حالچ   را مسئله این

 منم تا بخوری رو غذات باید اول .کوچولو دخپ   ببی    -

 باشه؟ .کیه بابات بگم بهت

 چند سخت   به نگار .کندیم قهر و چیندیم بر لب مانیل

ک ایبر  اتفاف   خواهدنیم .خوراند یم غذا او به قاشق  دخپ 

یم فقط او .نیست بچه یک دادن شکنجه قصدش .بیفتد

 .برسد اشخواسته به خواهد

دیم بهانه و ریزدیم اشک باز غذا از بعد مانیل  اما .گپ 

 روی اشک رد هنوز که صورت   با که شده خسته آنقدر

 .بردیم خوابش مبل روی مانده هایشگونه

ک روی پتوت   نگار  و رودیم تاقا به و اندازدیم دخپ 

  از مبل روی مسعود
 

 .شودیم بیهوش خستیک
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  مردم این شهر حسودند 
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ه ایستاده سینه به دست خیابان به رو پنجره جلوی  به خپ 

 شوندیم خاموش دارند ییک ییک که شهر روشن هایچراغ

 .رفته فرو فکر به

 شخانواده البد کیه؟ باباش نگفی    بچه به که چ   یعت   "

 یعت   این .رو بچه نکرده آفتات   ورا اون که ندارن خپ   هم

 این پس.باشه خپ   با بچه این وجود از کش خواننیم

 من به اصال .کن صپ   ویل !خدا وای ...دارن خپ   یعت  

ه پاش که اوت   چه؟   .نیستم من گپ 

 رو بچه حاال .شد خوب ویل .بدونن اینقدر کردمنیم فکر

 ".بکی    غلظ هیچ توننیم دزدیدم

دیم را ایارهشم و کندیم روشن را تلفنش  .گپ 

 :گویدیم پیچدیم تلفن توی که مرد زمخت صدای

؟ چه آیدین؟ الو -  خپ 

ی جلوی االن .نگار پلیس پیش رفی    -  تو نشستم کالنپ 

 بکنیم؟ غلظ چه حاال .ماشی   
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س .هیچ   ما -  از اینکه محضبه .ترهمهم بچه جون .نپ 

ی ون اومد کالنپ   یه با بار هر .زت  یم زنگ بهش بپ 

 .آیدین نشه دوبار .سیمکارت

؟ بار چند .بابا هست حواسم -
 

 مییک

 شد؟ چ   شهناز -

 .نیاد اینورا و شه قایم گوشه یه گفتم .رفت کردم ردش -

ی هر .خب خیله -  .بزن زنگ بهم بالفاصله شد خپ 

 .حله .اویک -

 

 

**** 

یم رسکه و سپ   مثل دلش و فرمان روی گذاشته را رسش

 .جوشد

 و اندگفته پلیس به پیازش تا سپ   از را چپ   مهه او و مهراج

 .هستند ماجرا کجای اوصاف این با داندنیم حاال
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 پلیس باشند امیدوار باید یا شده ترخطرتاک وضعیت

 .دهد نجات ربایندگان دست از سالم را مانیل بتواند

ی  مانیل وجود رفی    لو ترسیدندیم آن از هامدت که چپ  

ک کش چه داندنیم دقیقا حاال و بود  .ربوده را دخپ 

 .نکنند کاری هیچ بود کرده تاکید پلیس

 .کندیم بلند رس ماشی    یشیشه به تقه دو با

 صورت و وضع و رس آن با .شودیم شوکه شجاع دیدن با

  .بود کم اینجا یار دیدن پریده رنگ

 .بدهد پایی    را شیشه کندیم اشاره شجاع

 :گویدیم شجاع رودیم پایی    که شیشه

ین شده چ   -  خانوم؟ شپ 

؟یم کار چ   اینجا شما -  کت 

نیم .بده حالش خییل مهراج گفت .بیام زنگ بهم عرفان -

یه؟ تو االن .کنیم آرومش تونیم  کالنپ 

 .خورده اعصابش خییل .آره -

؟ اینجا چرا تو -  نشست 
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ون اومدم -   .برسه ذهنم به رایه شاید کنم فکر بپ 

 که طفلک اون آخه .پلیس پیش برید گفتم بهتون چقدر -

 .نداره گنایه

ه ندونه کش اگر کردیم فکر -  قدم یه دونستمیم چه.بهپ 

 .عقبیم ازشون

 دزدیده؟ رو بچه یک نشد معلوم -

 .نیستیم مطمی    ویل .داریم شک نگار و شکور به -

 میگه؟ چ   پلیس -

 که نگی    بهشون .زننیم زنگ بهتون زیاد احتمال گفت -

 گم گزارش پلیس به ما بگی    فقط .دونیمیم رو چ   ههم ما

 .دادیم رو بچه شدن

؟یم باور کت  یم فکر -  کی  

یم .بشه مطمی    تا من به زنهیم زنگ باشه نگار کار اگر -

  .دونم

  .داخل برم من .بشه خپ   به ختم امیدوارم -

 .بریم باهم کن صپ   -
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ین  او یشانه به یشانه و کندیم قفل را ماشی    در شپ 

ی ساختمان سمت  باره یک حضور .داردیم بر قدم  کالنپ 

 باور دیگر او و کرده گرم را دلش کیم کنارش در شجاع ی

 چشمان با بلند قد مرد این یباخته دل راست   راست   دارد

 .شده عسل پر

 

یم درآغوش را او و رودیم سمتش مهراج دیدن با شجاع

 با بود داشته نگه را بغضش لحظه آن تا که مهراج .کشد

 .آیدیم در اشکش رفیقش دیدن

 منه .بیشعوره منه تقصپ   شهمه .شدم بدبخت!شجاع -

 .کردمیم جمع حواسمو باید االغ

 .بخورن تونننیم گویه هیچ .داداش باش آروم -

ون اتاق از افرس  :گویدیم جمع به رو و آیدیم بپ 

ه -  .ارهند فایده موندنتون اینجا .خونه برید بهپ 

 :گویدیم نازسلت   .روندیم افرس سمت نازسلت   و مهراج

 .کنید پیدا رو مبچه خدا رو تو آقا -
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 برید .خانوم بکنید رو گفتم بهتون که کاری همون  -

 کار هم ما .بدین اطالع ما به زدن زنگ وقت هر و خونه

 .کنیمیم خودمونو

  که است صبح سه ساعت
 

ین یخانه به همیک  .ندرو یم شپ 

 همراه ندارد پایان که هات  اشک و خراب ای روحیه با زری

 منتظرشان است بدتر هم او از روزش و حال که امپ  

 .هستند
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 عرض در روچ فشار همه آن تحمل از بعد نازسلت  

 و رودیم حال از مادرش آغوش در ساعت، چند همان

ین  .آورندیم هوش به را او بدبخت   هزار با دیبا و شپ 
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ک و نشسته گوشه یک کس هر  به گوش و گرفته غمپ 

 .هستند ربایندگان زنگ

 

ی ین .نمانده آفتاب طلوع به چپ    وحشتناک رسدردی با شپ 

عصت   و ناراحت شدت به و نشسته حیاط های پله روی

 .ست

 .افتدیم هایششانه روی پتوت   ناگهان

 .بیندیم را شجاع و چرخاندیم عقب به رس

؟ اینجا تنهات   رسما این تو -  .دخپ   خورییم رسما نشست 

یم سمتش است بلند آن از بخار که  را داغ یقهوه ماگ

د ین قلب در کارش این با ایولوله چه داندنیم و گپ   شپ 

  .کرده پا به

 .الاقل ش   گرم بخور بیا -

 نخوابیدی؟ چرا -

؟ آخه بخوابم چجوری -  این با زنش و مهراج دیدن دخپ 

 رسما تو اینجا کالغ بچه عی    دیدم .کنهیم مدیوونه وضع
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 بگو باز حاال .برسم دادت به گفتم لرزییم داری نشست  

 .همسایه کن بارم تیکه یه .بدیه پرس شجاع

ین  :زندیم پوزخند و کندیم نگاهش چپ چپ شپ 

 ما؟ ریش بیخ ببندی نبود این از زیباتر تشبیه کالغ؟ بچه -

  .پوشیدی سیاه رستاپا .کنب خودت به نگاه -

ین دیم را ماگ شپ  یم حلقه آن دور را رسدش انگشتان و گپ 

 .کند

  .نداشتم منظوری -

 :زندیم لب آرام شجاع

؟ -  خوت 

 حاال گرچه .کندیم بدتر را حالش گفتنش خوت   طور این

 دارد را هوایش خورده شکست لشکر این بی    کش که

 کاش گویدیم شخود با اما است؛ اشدلخوش   باعث

د پناه مرد این آغوش به بزرگ غم این از میشد  یک و بپ 

 طرفهیک همی    و قرمزها خط همی    .کند گریه سپ   دل

  .آوردیم در پا از را او داشت داشتنش دوست
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؟یم .ترکهیم داره رسم -  دردرس این بیشپ   نصف دوت 

 .منه تقصپ  

 تو؟ چرا -

  .کردمیم ریکا یه اینا از زودتر خییل باید -

 که اوت   .میشه اینجوری دونست  نیم که تو .خیال ت   -

ی یه برده رو مانیل  سالم رو بچه بدین بهش .خوادیم چپ  

ین تحویل   .بگپ 

شون خب-  نه؟ یا خوانیم چ   ببینیم بزنن زنگ باید خپ 

 

 .چرخانندیم رس دو هر پنجرهپشت از امپ   صدای با

ین -  .زدن زنگ بدو شپ 

 .دوندیم خانه داخل به فشنگ مثل دو هر

 .اندشده جمع او دور همه و اندزده زنگ مهراج تلفن به

 تا الم  کش و پیچدیم خانه ساکت فضای در مرد صدای

 .زندنیم حرف کام
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 .بد .پلیس پیش رفت   کردی بدکاری ببی    -

 :زندیم فریاد مهراج

 فقط خدا به کردی؟ کار چ   من یبچه با آشغال عوض   -

 .کشمتیم بشه کم رسش از مو یه

 :زندیم جیغ نازسلت  

 بذار .آقا خدا رو تو .نکنید اذیتش موبچه خدا رو تو -

 .خدا رو تو .بزنم حرف باهاش

 :آیدیم مانیل صدای بعد و آیدیم خش خش صدای کیم

 مایم؟ -

 .ریزدیماشک نازسلت  

 مامان؟ خوت   .من برم قربونت جونم؟ مانیل -

 :گویدیم بغض اب مانیل

  .بپ   منو بیا .نیستم اوب نه -

 .نشنود مانیل را اشگریه صدای کندیم سیع نازسلت  

  حس .بزند حرف تواندنیم ابدا که مهراج
 

 را او دارد خفیک

 .کشدیم
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 بابا چرا .میاد بابات گفت .زد داد رسم .بده آقا این -

 !دروغگو بابای نمیاد؟

یم مانیل از را تلفن مرد و زندیم هق مهراج حرف این با

د  :گپ 

 کدومتونه؟ پرتوی مهراج -

 :گویدیم مهراج

 .باال رفت بچه رو صدات باشه آخرت دفعه !لعنت   منم-

 .روات   جومیم میام رو تخرخره خدا به

 به میای ۱۲ ساعت امروز .کن گوش فقط باش خفه -

 اگر نه؟ یا حالیته .میای تنها .میگم بهت که آدرش این

تو رنگ ببینم پلیس ی بچه از .بیت   نیم دخپ   نیست خپ 

 .پلیس پیش رفت   چون

 :زندیم فریاد عرفان

؟ یک خر کردی فکر ناموست   مرتیکه -   هست 

؟ یک خر خودت تو -  و کرد مهراج که اشتباهیه هست 

یم رو شبچه شد باعث  درازتر گلیمش از رو پاش نباید .بپ 

 .کردیم
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 .تمام و

  در جمع و دشو یم قطع ارتباط
 

  آشفتیک
 
 .رودیم فرو بزریک

 :گویدیم شجاع

 کردی؟ کار چ   تو بود؟ چ   منظورش مهراج -

دیم دستانش دو بی    را رسش مهراج  .گپ 

 .کردم غلظ عجب .خدایا واای ...من -

ین و مات نازسلت    .کنندیم نگاه هم به زدهوحشت شپ 

ین  :گویدیم شپ 

  کردی؟ کار چ   تو چیه؟ منظورت-

 .زندیم تکیه مبل به مهراج

 ...کرد کارو اون شیده وقت   -

  شیده؟ .زده زل مهراج دهان به اخم با زری

 :دهدیم ادامه مهراج

 .کنه تمومش گفتم بهش و کردم تهدیدش مطبش رفتم -

ون زدم مطب از وقت    .جونم به افتاد خوره مثل ترس بپ 

 اف  اتف یه نباشم مانیل و سلت   پیش من باز نکنه گفتم
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 .سلت   به زدمیم زنگ یکبار ساعت نیم هر .بیفته براشون

 و نگرات   از .نبود خودم دست کنید باور .بود بد حالم

 .مردمیم داشتم سلت   دادن دست از دوباره

 .آزمایشگاه اون رفتم

 

  

 254_قسمت#

 

 

 

ین   .گوید یم بلند وات   و نشیندیم زمی    روی شپ 

ون کشوندم گاهآزمایش از رو زنیکه اون رفتم -  بهش .بپ 

 که کیه بگه گفتم بهش .خورده گویه چه دارم خپ   گفتم

 چ   از دونمنیم گفت .زیرش زد اما .داده دستور بهش

دم شکور و نگار از اسیم هیچ .زت  یم حرف داری  قسم .نپ 

 .خورمیم
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 ازش که روش   هر به کردم تهدیدش زدم داد رسس

 بست و چفت پول با خوب رو دهنش ویل بگه خواستم

 .بودن کرده

 اگر کنم؛یم صپ   صبح فردا تا فقط گفتم بهش آخرشم

م نگه  .میگم رو چ   همه و پلیس پیش مپ 

 :لرزدیم اشچانه

  .مانیل رساغ بیان کردمنیم فکرشم خدا به -

 :زندیم رسش توی نازسلت  

 !مهراج وای -

  .کشدیم پوف   عرفان

 !لعنت   -

 :گویدیم زری

؟ -  کرده؟ کار چ   شیده میگه؟ چ   مهراج سلت 

 .کندیم نچ   دیبا

ی -  نشده چپ  
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 .باش آروم .میگم بهت .مامان

 .کندیم مهراج به رو بعد

 مانیل دونسی   یم قبل از اونا .نیست تو تقصپ   !مهراج -

ته  مانیل که ساعت چند ظرف ممکنه چجوری آخه .دخپ 

ون خونه از اصال ؟ اونو نرفته بپ   از که بدون پس شناخی  

  .داشی    خپ   قبل

 :گویدیم شجاع

 زن اون تهدید با فقط مهراج .میگن راست خانوم دیبا  -

  .کرده تحریک رو اونا

 :گویدیم عرفان

 .دیگه همینه خب -

 :زند یم فریاد ناگهان زری

ه؟ چه اینجا بگه من به ییک -  کرده کار چ   شکور خپ 

 عرفان؟

دیم را دستش نگران دیبا  :گپ 

 .میگم بهت اتاق تو بریم بیا .باش آروم خدا رو تو مامان -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .شودیم بلند جا از زری

ارو این ریمنیم چشمم به بودم مونده کما تو کاش -  .چپ  

 

 حرستش پر نگاه مهراج و گذاردیم پایش روی رس نازسلت  

 .دوزدیم او به را

ون اتاق از زری بعد ساعت     .آیدیم بپ 

   .ریمب باید .ببینم شی    بلند یاال -

یم چه مادرش کندیم اشاره ابرو وچشم با دیبا به رو عرفان

 .اندازدیم باال شانه دیبا .بگوید خواهد

 :گویدیم نازسلت  

 بریم؟ کجا مامان؟ شده چ   -

  .صادق یخونه بریم باید -

 :ایستدیم مهراج

 .نکنیم کاری هیچ گفت پلیس ویل -

اب باید ضمن در .گفت که کرد غلط پلیس -  بدونن زرگپ 

 .باشی    زود .خطره در بچه یه جون .شده چ  
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ین ض شپ   :شود یم معپ 

ا االن جون خاله آخه -  از تونن یم دردی چه دقیقا بزرگپ 

؟ دوا ما  کی  

میشه؟ حل مشکالت گذاشی    دست رو دست با یعت   -

 .میگم بهتون بریم پاشید .دارم فکری یه من

دیم را زری دست عرفان  :گپ 

  .بکنه خودشو کار پلیس بذار .جان مامان بشی    بیا -

ی مدریک ای نشونه مثال؟ کنهیم کار چ   پلیس -  داره چپ  

 منتظر باید یک تا بده؟ نجات زودتر رو مانیل باهاش که

  باشیم؟ پلیسا

 :گویدیم شجاع
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 .کردیم بازی شپ   دم با بکنیم کاری هر جان خاله -

ا این و شپ   دم من -  بچه اون .شجاع آقا نیست حالیم چپ  

 ...بگذره که لحظه هر .کشهیم عذاب داره فقط االن

 .شودیم ساکت و چرخدیم نازسلت   سمت نگاهش

 :گویدیم محکم و قاطع مهراج

ا با زدن حرف که اینه حداقلش .بریم - ری هیچ بزرگپ   رص 

 چیه؟ توننقشه عمو زن .نداره

 

* 

 

 در و اندازدیم جوش حال در خورشت به نگایه گیسو

 برنگشته، خانه به مهراج که دیشب از .گذاردیم را قابلمه

 .خورده حرص فقط است زود صبح که حاال همی    تا

خانه در پا کشان خمیازه مهرسا  .گذاردیم آشپ  

؟ راه صبچ اول بوییه این چه آخه .مامان سالم -  انداخت 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 بازار برم خوامیم .نزن غر بخور رو تصبحونه بشی    -

  .نمونیم ناهارت   بذارم بار ناهارو  گفتم

 .نشیندیم مپ    پشت و کندیم پر را چایش لیوان مهرسا

ه؟ چه بازار -  خپ 

ن بازار .دیگه بازار - ؟یم کار چ   مپ   کی  

  .پره توپت چه اووو -

س وری دری سواالی -  .نپ 

 مهراجه؟ خاطر واسه -

 .کنهیم خراب ور  زندگیش دست   دست   داره احمق یپرسه -

 .است پنجره کنار درست که یخچال سمت رودیم

یم دیگر ماشی    یک و عرفان بعد و مهراج ماشی    دیدن با

 :گوید

ه؟ چه !وا -  خپ 

 :گویدیم پر دهان با مهرسا

 شده؟ چ   -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 ...زنش و عرفان .هست هم سلت   .مهراجه -

 .دودیم پنجره سمت مهرسا

 کنه؟یم کار چ   اینجا شجاع نیست؟ زری عمو زن اون -

ه اون  مامان؟ کیه دخپ 

 اینجوری شده چ   یعت   .خدا خود یا بدونم؟ چه من -

 کردن؟ کش   لشکر

 

 :کوبدیم زانویش روی دست ت  ت   مامان

 مصیبتا؟ این میشه تموم یک پس آخه !خداوندا خدایا -

 چه معصوم طفل اون آخه شدن؟ بد اینقدر آدمات چرا

 کرده؟ گنایه

 .کنندیم نگاه ت  ت  مامان هایمویه به سکوت در جمع

 :زندیم زانو پایش کنار مهراج

 آروممون که تو پیش اومدیم ما .نکن گریهبرم قربونت -

 .کت  یم خایل رو سلت   دل   تو داری .کت  

دیم او سمت قرض و آب لیوان زری  :گپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .نیست خوب قلبت واسه باش آروم .من مادر بخور -

 .شودیم لندب جا از مهراج

م من -  .بزنم حرف مامان با باال مپ 

ون مهراج و دهندیم تکان رس همه  .رود یم بپ 

 به نگران مهرسا و گیسو شودیم وارد وقت   و اندازدیم کلید

 .آیندیم استقبالش

 شده؟ چ   داداش سالم -

 اشآشفته ظاهر و مهراج چشمان گودی از گیسو

 .شودیم تر دلواپس

 شدی؟ ریخت   این چرا مهراج؟ .هبد مرگم خدا -

 .شودیم ولو نفره سه مبیل روی مهراج

 یه .ترکهیم داره رسم .بندازه پا از فیلو بده قرص یه مهرسا-

 .بده هم چات  

 .نشیندیم کنارش گیسو

  !مهراج؟ -
 

 نه؟ یا مییک
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  مردم این شهر حسودند 
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 حوصله .االن همی    .خونه بیان عمو و بابا بزن زنگ-

 .بدم توضیح وبارد دوبار تونکدوم هر واسه ندارم

یم را صادق یشماره فورا شده کنجکاو شدت به که گیسو

د  .گپ 

 ...خونه بیاین رسی    ع ببندین رو مغازه-

 بیاین زود .نمیگه صادق نمیگه ....شده چ   دونمنیم منم 

 .باشه ....کنمیم سکته دارم

 آن که زندیم کوتاه چرت   مهراج برسند، یارس و صادق تا

 .است ههمرا کابوس با هم

 .آیندیم باال یارس و صادق

 :پرسدیم مهراج دیدن با صادق

ه؟ چه پایی    خوابه؟ چرا این-  داره؟ مهمون مامان خپ 

 .شده چ   دونمنیم من واال -

 :دهدیم تکان را او مهرسا

 .اومدن عمو و بابا .داداش پاشو-
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 نخوابیده کاش .نشیندیم صاف و کندیم باز چشم مهراج

 .شده دترب رسدردش .بود

 :گویدیم یارس

 شده؟ چ   مهراج -

 .کشدیم دردناکش پیشات   روی دست مهراج

 .رسم آخ .کنید گوش خوب و بشینید -

 بچه گفت دکپ   و بود حامله سلت   که روزا اون یادتونه

 چقدر یادتونه بشه؟ سقط رسی    ع باید گفت داره؟ مشکل

 کردیم؟ اذیت رو بیچاره دخپ   شما و من

 جور یه عمو .کنه فرار شد مجبور .آورد مک واقعا سلت  

 اونقدر منم .دیگه جور یه بابا شما و مامان و کرد اذیتش

 سخت سلت   به داره چقدر نفهمیدم بودم شده خودخواه

 .گذرهیم

ین به .کرد فرار سلت   .بگذریم  که میگه دوستش شپ 

 .بره ایران از کنه کمکش

ه قبلش اما  زن یه پیش .اکج اونم .کنه سقط رو بچه تا مپ 

  .پزشیک امکانات هیچ بدون .قدییم خونه یه تو جالد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .کنهیم فرار سلت   و رسه یم رس پلیس اما

یم .بود کرده رو رفتنش کارای سلت   قبلش سال دو ییک از

الیا بره کنه فرار یارس عمو دست از خواست  پیش اسپ 

  .دوستش

 .اندازدیم زیر به رس خجالت از یارس

 تو و کی   یم پیدا یکیو .خواستیم پدر امهرضایتن اما -

ه هرحال به سلت   .کی   یم درست شو جعیل ییک محرص    مپ 

الیا ا .اسپ   با اصال آزمایش جواب این میگن بهش دکپ 

 اینقدرام تو یبچه .نیست جور تو یبچه مشخصات

 .میشه درست دارو با .نداره مشکل

 

  

 256_قسمت#

 

 

 :کشدیم هیت   گیسو
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  مردم این شهر حسودند 
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 مهراج؟ چ   یعت   این  !خدا یا -

 .بود کرده دستکاری رو آزمایش ییک یعت   این -

 :گزدیم لب صادق

  مهراج؟ یک -

مون سلت   .بابا بگم بذار -  و صحیح .میاره دنیا به رو دخپ 

 مردم هایحونه تو کار و بدبخت   با سال سه تا .سالم

 و کرده تصادف عمو زن فهمهیم اینکه تا .کنهیم بزرگش

 رو بچه ترسید .نگفت من به حت   .ایران میاد .سکما تو

یم ازش   فهمیدم اتفاف   من .بگپ 

 کارو این ما با که اوت   احتماال چون نگیم کش به گفتیم

ین .آشناس حتما کرده  و کرد پیدا رو آزمایشگاه اون شپ 

 فهمید بعدا اما .کرده کارو این شهناز اسم با ییک فهمید

 .داده پول بهش .بوده شهناز با نگار اسم به ییک

کتش تو برم گفتیم بهم شکور بود وقت   چند  .کنم کار رس 

 از رس کردم تعقیب که رو نگار .بود مشکوک واسم خییل

کت  .درآورد شکور رس 

 :پردیم جا از یارس
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ -  شکور؟ چ 

 .سلت   به زد ماشی    با شیده پیش روز چند .عمو آره -

 .گویدیم ندبل وات   مهرسا و کشدیم بلند هیت   گیسو

 .بیندیم خواب دارد انگار .شودنیم باورش صادق

 را صورتش هااشک نیست حواسش مبهوت و مات گیسو

 .اندگرفته قاب

 پیش رفتم .بودم نگران خییل کردم دعوا باهاش رفتم -

؟یم کار یک واسه گفتم و شهناز  .گمشو برو گفت بهم کت 

 رو مانیل بود قرار دیشب .میدم وقت بهت صبح تا گفتم

م   ...رفتیم تات   سه  .پارک بپ 

 .کشدیم تپ   رسش و لرزدیم اشچانه

 .دزدیدن رو مانیل چشمام جلو ویل -

 :نالدیم و کوبدیم پاهایش روی محکم گیسو

  .منو بده مرگ خدا !مهراج وای -

 .دهدیم تکان رس تند تند صادق
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  مردم این شهر حسودند 
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 من به االن رو اینا داری چرا .پرس تو به بگم چ   من آخه -

 یم
 
 جون؟ احمق یک

 ما با کارو این که کش اون گوش به خواستمنیم بابا-

یم چه .بیفته مانیل و سلت   واسه اتفاف   و برسه کرده

و همه اونا دونستم  .دوننیم چپ  

  با یارس
 

 بلند بلند گیسو و چرخدیم خودش دور کالفیک

 .کندیم گریه

 :گویدیم تپ    مهراج

؟کیم گریه داری !مامان -  پشت باید که موقع اون آره؟ ت 

 و عمو و تو .کردی اذیتش فقط درمیومدی، سلت   و من

 .بره بذاره بیچاره دخپ   کردیم کاری من خود حت   و بابا

؟یم گریه داری چ   واسه االن  کت 

 :زندیم هق گیسو

 !ما کردیم غلظ چه خدایا .مهراج ببخش منو -

 :گویدیم ریزان اشک مهرسا

تو االن داداش -  زنه؟ اون یا شکور دزدیده؟ یک دخپ 
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  مردم این شهر حسودند 
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 و اینجا بیایم گفت عمو زن .داریم شک شونهمه به ما -

  .اینجا بکشیم بهونه یه به رو شکور

 :گویدیم صادق

  .خوبیه فکر -

 :سایدیم هم به دندان یارس

 .بمونه زنده دارمنیم .کشمشیم خدا به -

 

مناک پایی    آن زری دیدن با یارس  زری .کندیم نگاهش رس 

 هنوز که صدات   .ایستدیم یارس و صادق گیسو روی روبه

 :نشیندیم سه آن قلب به و شودیم بال تپ   ندارد جان

 سه شما تقصپ   اومد؟ رسمون بالت   چه دیدین دیدین؟ -

 باعث که شما .کنید درستش خودتون باید حاالم  .تاست

 اون رو شبچه و بخره جون به رو چ   همه مبچه شدین

 باعث که شما .بده نجاتش و بکشه دندون به دنیا رس

 .آبروت   بگن بهش و بکشه سخت   شدین

 شما به تا دنیا این به اومد خدا خواست به بچه اون

ین چقدر که .خودخواهی    چقدر بفهمونه  به که حقپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی جای  خودتون از و گذاشتی    زخمش رو انگشت بزرگپ 

 فهمیدین؟ .مخوایم سالم و صحیح رو منوه من .روندین

  .نداشتند زری حساب حرف برای جوات   هیچکدام

 :کندیم من من یارس

 ...من زری -

 :توپدیم تپ    و تند زری

 که تو .مقرصتری ما یهمه از تو .یارس نگو هیچ   تو -

 فهیم؟یم .پرتره ما ی همه از خطت چوب بودی باباش

 

 که کوبدیم هایشحرف با جمع آن در را یارس چنان زری

 جا یک را حقارت هاسال آن تمام انتقام دارد قصد گوت  

د یارس از   .بگپ 

 

 لباس توران .زندیم زنگ توران به ت  ت  مامان بعد کیم

ون خانه از خرید برای خواهدیم پوشیده  .برود بپ 

 .خپ  به صبحت مامان؟ جانم -
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  مردم این شهر حسودند 
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 مادر؟ خوت   -

 نیست؟ خوب حالت گرفته؟ چرا صدات -

  .کنهیم درد جامهمه مغزم، م،قلب .ننه نه -

دت نیست کش .داد ای - ؟ بپ   دکپ 

ین منو بیاین شکور آقا با زود پاشو .مادر نه -  .دکپ   بپ 

کته اون شکور؟ با چرا حاال -  .آخه رس 

؟یم غر چرا ننه-  .ندیدمش مردم شاید زت 

 .زت  یم چیه حرفا این آخه من مادر بابا ای -

 .اومدم فوری بپوش لباس 

 

 دیدن با .کندیم متوقف خانه نزدیک را اتومبیل کورش

 .کندیم اخم عرفان و مهراج هایماشی   

 زدن؟ زنگ ما به چ   واسه توران؟ اینجان که هاشنوه -

 اینجا؟ اومده نیومده کار رس امروز مهراج این

 .گویدیم رسیم بر خاک وای توران
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 افتاده؟ مامان واسه اتفاف   نکنه -

 و شودیم پیاده باشد شکور جواب رمنتظ اینکه بدون

 .دودیم خانه سمت

 :کندیم ریز چشم شکور

ی یه -  شده؟ چ   یعت   .مشکوکه اینجا چپ  

یم مواجه هاکفش از انبویه با شودیم که ساختمان وارد

  .ریخته خانه جلوی نامرتب که شود

زن نگران  .شودیم وارد گویان یاهلل و شودیم پپ 

 هیچکس اما .چرخدیم او سمت ارسه یهمه سالمش با

 .دهدنیم را جوابش

 

  

 257_قسمت#

 

 

 :گویدیم است سالم و صحیح که ت  ت  مامان دیدن با
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  مردم این شهر حسودند 
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 .خوبی    شما که الحمدهلل مادر؟ شده چ   -

 .کندیم دیگر سمت   به را رسش ت  ت  مامان

 :گویدیم توران

ی شدین؟ جمع اینجا همه شده چ  -  شده؟ چپ  

 خپ    شکور سمت است جمع فرد ترینطاقت کم که یارس

 .کندیم فکش یحواله محکم مشت   و داردبریم

 تو اصال باالخره؟ ریخت   خودتو زهر !عوض   مرتیکه -

 آدیم؟

یم جیغ توران .ماندیم مات شده غافلگپ   حسات   که شکور

 .دودیم شکور سمت و زند

 !یارس -

 عقب به را او و چسبندیم را یارس بازوهای عرفان و مهراج

 .کشندیم

 .کن صپ   خدا رو تو عمو -

 .بگپ   اروم بابا -

 .کشدیم اش پاره لب و چانه به دست شکور
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  مردم این شهر حسودند 
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 حمله مردم به نگرفت   یاد هنوز تو یارس؟ مرگته چه -

؟  نکت 

 جلویش مهراج و عرفان که کند حمله باز خواهدیم یارس

ندیم را  .گپ 

 !آشغال شو خفه -

 مشت کردم کار چ   من مگه ؟کت  یم اینجوری چرا آخه -

؟یم لگد و  داری؟مهمون رسم اینه زت 

  .شکور خریت به خودتو نزن .دوت  یم خوب خودت تو -

یم درخروچ   سمت .کندیم پرت هوا در را دستش شکور

 .رود

 اینجا کشوندن منو امروز جهتت   و بیخود .بابا برو -

 قوم این با بود آخرم دفعه .توران بریم پاشو .شدیم عالف

 .کردم آمد و رفت وحش  

 :زندیم فریاد رسدرگم و گیج توران

 چ   واسه یارس شده؟ چ   بگه من به ییک خدا رو تو -

؟یم شکورو  زت 
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  مردم این شهر حسودند 
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 .کشدیم را توران دست شکور

 .دارم کار من .توران بریم میگم بهت-

ین اما  قفل را در .است ایستاده در جلوی او از جلوتر شپ 

 .اندازدیم جیبش یتو  را کلید و کندیم

ه جا هیچ هیچکس .تعطیله مار کار امروز -  .نمپ 

ین نفس به اعتماد پر حالت این از شجاع یم خوشش شپ 

  .محکم و جسور .آید

 .مبل یک سمت دهدیم هل را شکور صادق

 .بده در دم .شکور آقا بشی    -

وع مهراج  گفته بقیه برای که آنچه هر .گفی    به کندیم رس 

 .کندیم بازگو هم او برای

ون مهراج دهان از که ایجمله هر با شکور  رسخ آیدیم بپ 

  .شودیم تررسخ و

  .است تنگ حسات   وقت و قرار زمان به مانده ساعت یک

 .کرده پر را خانه فضای توران هق هق صدای
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 یه چ   همه بگو .اشتباهه بگو خدا رو تو شکور .دروغه -

  
 !شکور .زشته شوچ 

ون گلو از بلند فریادی و شودیم ندبل جا از شکور یم بپ 

 .دهد

 .بود من کار .آره .نزن زار اینقدر !لعنت   بسه !بسه !های -

 .کردم من
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دیم در جمع در ای ولوله یم حمله شکور سمت مهراج .گپ 

 .افتدیم جانش به لگد و مشت با و کند
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

داشت؟ یهگنا چهمن یبچه مگه .نیست   آدم تو !عوض   -

؟ بود کرده تنگ رو تو جای مگه   روات 

ندیم را او بازوهای سخت   به عرفان و شجاع یم آن بیم .گپ 

 شکور از را او .بسوزد مهراج خشم آتش در شکور رود

 او و چسبدیم دست   دو را شکور ییقه یارس .کنندیم دور

 .کوبدیم دیوار به را

 از که تو کردی؟ کارو این چرا !لعنت   بزن حرف -

 رو خونواده این نمک و نون که تو .بودی خودمون

؟ گناهت   جنی    یه قتل به کمر چرا خوردی  بست 

یم جدا اشیقه از را یارس دستان بزرگش دستان با شکور

 .دهدیم هل عقب به را او و کند

 .شده پاره لبش یگوشه و است روان اشبیت   از خون

 دستمایل با و کندیم پاک را لبش کنار شست انگشت با

دیم را اشبیت   خونریزی جلوی دارد جیبش در که   .گپ 

 

 

 :شودیم انداز طنی    خانه فضای در یارس فریاد
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 !کثافت بزن حرف -

 :غردیم برنده و تپ    مهراج مانند هم شکور

 .نداشتی    من از کیم دست هم شما .یارس توت   کثافت -

 .بکشیدش خواستی   یم شماهم

 تعمه قپ   به بودم؟ شما از من !هه خودتون؟ از

 خانواده این داماد شدم که اویل همون از !یارس خندیدی

ی ایمت   و تحقپ   جز چپ   ؟ که .ندیدم احپ   مثل چون چ 

 نخوندم وقت اول نماز شما مثل و نکردم فکر شماها

 رفتار خونتون در آشغال مثل من با نبودم؟ آدم داخل

  .وصادق تو .کردین

امتون بیشپ   چ   هر  .کردین حساب آدمم کمپ   کردم احپ 

 جیگر رو دندون و نگفتم هیچ   خواهرتون خاطر به ویل

 .گذاشتم

 یخونه عمر یه قلبم .بد بشم من که کردی کاری تو یارس

 .بشه کینه

 :شودیم براق یارس

  کردم؟ کارت چ   من مگه .نگو وری دری -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 یهبچ توران وقت   پیش سال چند .کن گوش شو خفه -

  .نبود بند پا رو خوشحایل از شد باردار رو اولمون

 غصه خییل .کردیم درمون دوا خییل ما ویل .نگفتیم بهتون

 .داد بچه بهمون خدا تا کردیم نیاز و نذر خییل .خوردیم

و این تا اینجا بیایم خواست ازم توران روز اون  به بده خپ 

  .نمیومدیم کاش ای ویل .مادرش

 بیار یادت .بود ارزش با خییل توران و من واسه بچه اون

 .کردین اذیت رو توران چقدر پدرتون ارث زمی    یه رس

 آدم شماها .بگذره حقش از که آوردین فشار بهش چقدر

 مسلمون؟ گذاشتی    رو خودتون اسم .نبودین

 دونست  یم خوب .کشیدی پیش رو بحثش باز شب اون

 سهم پول به چقدر داشت   خپ   خوب .نهمه گرو هشتم

اض خواهرت وقت   .داشتیم نیاز توران  دعوا وسط کرد اعپ 

 به خورد محکم چجوری یادته یارس؟ یادته .دادی هلش

  دیوار؟
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 روز سه ظرف ما یبچه .چ   همه شد تموم .شد همون

  همی    به .شد سیاه ما دنیای و مرد
 
 خوشبخت   تموم سادیک

  .هوا رفت شد دود تو خاطر به شوقمون و ذوق اون و

 

 :کوبدیم دیوار به مشت   کورش

 !کشت   موبچه چپ    همه ت   توی !روات   توی -

ی کش  .گویدنیم چپ  

 کش لب از لب که است دردناک و بزرگ آنقدر فاجعه

بدبخت   توی .دهدیم تکان رس تاسف با زری  .شودنیم باز

 .است میان در یارس پای همیشه هایشان

 :دهدیم تکان راست و چپ به را رسش تند تند شوکه یارس

 خپ   خدا به س؟حامله توران که دونستمیم ازکجا من -

  .نداشتم

 .دهدیم هل عقب به را او و آیدیم جلوتر قدم چند شکور

 قلب .داشت پا و دست .بود ماهش چهار فقط اون -

 .داشت روح .داشت
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :نالدیم مهراج

 بکش   رو ما یبچه گفت   خودت با تو ...تو وقت اون -

ی انتقام که میشه؟ آروم تدل ت   یبچه یه کشی    با بگپ 

 گناه؟

ی چون شکور  :زندیم فریاد قفس در اسپ   شپ 

بچه اما س،زنده تو یبچه نبود؟ .بود گناهت   منم یبچه -

 .همیشه واسه .مرد داییش خودخوایه خاطر به من ی

 کرد فرار نازسلت   وقت   .شدم پشیمون موقع همون من

 خودش برای کاری بتونم شاید گفتم .گشتم شدنبال خییل

 .رفته ایران از دونستمنیم اما .بکنم شبچه و

ین  :کندیم باز لب شپ 

 بود؟ کاسه یه تو دستت هرزه اون با چرا نگار، با چرا -

  .همی    .بود شهناز و من بی    واسطه یه فقط اون -

 خش صدات   و کرده ورم چشمات   با و زندیم هق نازسلت  

 :گویدیم زیاد یگریه از تهگرف
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 یبچه که نیست مهم برات یعت   گفتنت همی    ...همی    - 

یم داشت   تاحمقانه انتقام اون خاطر به منو گناهت  

 مبچه بگو .ظلمه خییل .شکور آقا خیلیه همی    این .کشت  

میم دارم من !خدا رو تو کجاست؟  .مپ 

 اصال .ندارم خپ   قسم خدا به !لعنت   دونمنیم من -

 .دزدیدن رو تونبجه که نداشت خپ   روحمم

ین  :کندیم زمزمه شپ 

 !هرزه زنیکه-

 :گویدیم مهراج

  دروغ داری -
 

 تو باهاش دیدم خودم .سگ مث مییک

کت پارکینگ  .زدینیم حرف یواشیک داشتی    رس 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 .شده مشکوک مهراج که دونهیم گفت بهم نگار روز اون -

 بهت حواسم گفت .کی   یم تعقیبش مدام داره خپ   گفت

 گویه یه من پیش سال سه .کن ول گفتم بهش .باشه

 منو حرف دونستمیم چه .کنه تمومش گفتم .خوردم

 مهراج مطمئنه و سزنده مهراج یبچه گفت .نمیده گوش

 .کنه درست دردرس برامون تا اینجاس

 خییل سزنده شما یبچه اینکه شنیدن از که خدا به

  .شدم حالخوش

 :گویدیم شجاع

 مهراج کردی ولز و جلز خییل شما ویل جناب ببخشید-

کتت تو بیاد ؟ چ   اینو .کنه کار رس 
 

 مییک

خوایه رس از -  بیکاره دونستمیم .خپ 

 

ان جوری یه خواستمیم و  عی    قسم خدا به .کنم جپ 

 .حقیقته

  با نازسلت  
 
 .رودیم شکور سمت زانو روی درماندیک
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  مردم این شهر حسودند 
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 من یبچه بگو قسم مادرت ارواح رو تو شکور آقا-

 .بیاره منو یبچه بگو بهش نگار اون به بزن زنگ کجاس؟

  .سالشه سه فقط بچه اون

دیم دستانش بی    را رسش  شکور  عاض و درمانده و گپ 

 :کندیم ناله

 .دونمنیم خدا به ...دونمنیم...دونمنیم -

ین  :گویدیم شپ 

 .حرفاس این از تردیوونه رنگا اون .خطرناکه .سلت   نه-

 :گویدیم مهراج به رو بعد

 نفرستادن؟ رو آدرس ببی    کن چک رو گوشیت -

 به نگایه شودنیم باز چشمانش زیاد رسدرد از که مهراج

 .اندازدیم تلفنش

 .خاوران جاده .دوره چه وای .داده -

 .برو باش زود .میاد رست پشت گفت پلیس .بیفت راه -

 

 :دودیم جلو نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .خدا رو تو .میام منم مهراج -

ین  .کشدیم عقب به را او شپ 

  .سلت   نمیشه نه -

 :گویدیم مهراج

  .گردونم برش سالم و صحیح میدم قول -

 به و شده ماشی    سوار صادق و یارس یبدرقه با مهراج

 .راندیم آدرس سمت رسعت

ین دیم تماس نگار با شپ  یم مواجه او خاموش تلفن با و گپ 

 بودن خاموش این به خوت   حس و است نگران .شود

 .ندارد تلفنش

 

 

 

 اما .برسد قرار به وقت رس کندیم را سعیش نهایت مهراج

 این .داندنیم را او درد که پیکر و درت   وبزرگ تهران این

  چه؟ یعت   دلواپش و انتظار داندیم چه حسود شهر
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 ترافیک پشت و گذردیم باد مثل هاکوچه پس کوچه از

 بابای گور یک و کندیم رد را قرمز چراغ چند و کندیم گپ  

 .گویدیم بعدش هایجریمه برای غلیظ

ش موی تار یک فدای   است حارص   لحظه آن .دخپ 
 
زندیک

 .کند بغل سالم و صحیح را مانیل تا بدهد را اش

 او به یکبار فقط مانیل که بدهد را جانش است حارص  

 .بابا بگوید

 انتهای .فریع ای جاده به رسدیم تاخپ   دقیقه یستب با

 بیندیم کهنه و سیاه آجری   چهاردیواری   یک جاده این

 .پنجره و در بدون

 با رسش پشت موتور یک و مزدا وانت یک با هاپلیس

 .آیندیم مشخص ایفاصله

 .دودیم اتاقک داخل و متوقف را اتومبیل

ی خاک و سنگ و آشغال و آت جز اما  .بیندنیم چپ  

یم بلند نهادش از آه مانیل کفش دیدن با و رودیم جلو

 .شود
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ون و داردبریم را کفش  از وانت به اشاره با .رودیم بپ 

 .بیاید جلو خواهدیم رسوان

 مامورین به بیندیم را کفش لنگه زاهدی رسوان وقت  

 .دهدیم را اتاقک آن اطراف در تجسس دستور همراهش

 .خوردیم زنگ مهراج تلفن .یابندنیم چپ    هیچ اما

 :گویدیم زاهدی رسوان .است ناشناس ایشماره

 .بلندگو رو بذار بده جواب -

ی تنها کشدیم که را سپ    آیکون  آن خایل فضای که چپ  

 به که ستمردی کریه یقهقهه شکافد،یم را خایک یجاده

 .کندیم قطع را تلفن نکشیده ثانیه ش

 :دهدیم تکان رس زاهدی رسوان

  .زدن دورمون-

 :توپدیم مهراج

؟ یعت   این -  چ 

 دلیل هم کارشون این واسه .گذاشی    رسکارمون یعت   -

 .دارن
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .لرزدیم دستش توی مهراج تلفن باز

ین  :دهدیم جواب فورا .است شپ 

 الو؟ -

  .آوردن رو مانیل .بیا زود مهراج -

 :زندیم فریاد خوشحایل از مهراج

؟ -  کجاس؟ کجا؟ چ 

ین زدن نفس نفس صدای  .شودیم پر گوشش توی شپ 

یم داریم ما .من یخونه تو-  برگرد بیفت راه زود .اونجا مپ 

 .تهران

 .کندیم کوله و کج را هایشلب زاهدی رسوان

 !لعنت  -

 :گویدیم مهراج

؟ یعت   این زاهدی؟ رسوان -  چ 

 :دهدیم تکان رس زاهدی رسوان

  .کی    فرار تا کی    پرت رو ما حواس خواسی   یم -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .بدهد همکارانش به ای تازه ماموریت تا زندیم بیسیم فورا

**** 

 

ین  دوان جمعیت و دودیم حیاط توی و اندازدیم کلید شپ 

 .گذارندیم حیاط در پا رسش پشت دوان

 .شودیم بلند هاپله روی از کرده بغل را مانیل که عفت

ین  .دوندیم عفت سمت نازسلت   و شپ 

 .کندیم بغل را مانیل بیهوش تن نازسلت  

م کن وا چشاتو عزیزم مامان؟ مانیل مانیل؟ -   .دخپ 

ین  :گوید یم شپ 

 .بزن حرف عفت -

 در به زد مشت یهو ییک .کردمیم جارو حیاطو داشتم -

 کردم وا درو رفتم .نداد جواب کیه گفتم چ   هر .حیاط

  .افتاده زمی    رو بچه دیدم

 بود؟ یک !خدا یا-
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  مردم این شهر حسودند 
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 بچه بعدش.جون خانوم نبود کوچه تو هیچکس خدا به-

 .شما به زدم زنگ و تو آوردم رو

 .کردی کاری خوب -
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یم باران بوسه را او پای و دست ریزان اشک زری و یارس

  .کنند

ه درمانده و مبهوت صادق و مهرسا گیسو یک به خپ   دخپ 

 هافرشته زا کم که هستند مادرش آغوش در بیهوش

، دوست همانقدر .ندارد  .زیبا همانقدر داشتت 

 

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 
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 :گویدیم شجاع

یمش باید باش زود سلت   -  از بچه این .بیمارستان بپ 

 .رفته هوش

 پزشک .کنندیم حرکت بیمارستان سمت دوباره جمعیت

ک  .کندیم معاینه را دخپ 

  و ضعف -
 

س و گرسنیک  ضعیف خییل رو بچه زیاد اسپ 

 شما دخپ   به تجاوز از ای نشونه و سالمن اندامش .کرده

 .نداره وجود

ی باید ه جون که وقت   تا بشه بسپ   .برسیم بهش باید بگپ 

ین و زری و نازسلت    " یکلمه شنیدن از گیسو و شپ 

  .شودیم راست شانتن به مو "تجاوز

 .گویندیم جانانه و بلند شکری خدارا

 باالی که را مادرش .آیدیم هوش به بعد ساعت   مانیل

 .دهدیم تکان را خشکش هایلب حالت   بیند یم رسش

 .یم...ما-

 .کندیم بوسه غرق را او تند تند نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ه مادر الیه .بره قربونت مایم .بشه تو فدای مایم -  بمپ 

 .قشنگم دخپ   .شد تموم .پیشتممن .جونم مانیل .واست

 .بگردم دورت

ی تا دهدیم تکان را هایشلب مانیل  .بگوید چپ  

دیم را دستش نازسلت    .آن به کاردیم بوسه گپ 

م نگو هیچ   -  یادته .دخپ 

 آره؟ میاد؟ زودی به بابات گفتم بهت

 .دهدیم تکان رس مانیل

م میاد داره -  .اینجا میاد زود خییل بابات .دخپ 

 از باز و زندیم اشداستت   دوست هایخنده آن از مانیل

 .رودیم حال
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 و بلوارها هایدوربی    تمام دهدیم دستور زاهدی رسوان

ین یخانه اطراف هایخیابان  گرچه .کنند بررش را شپ 

 که بود کاری تنها لحظه این در اما بود سخت فهمیدنش

 .داد انجام میشد

 حال هر به .براند تراهسته دهدیم تذکر مهراج به 

کش  به نیازی و است خوب چپ    همه و شده پیدا دخپ 

 .نیست رسعت همه آن و عجله

 حایل چه دیشب از ما دونیدیم چ   شما رسوان جناب -

 .داشتیم

 ویل کنم؛ درکت نتونم هم اگر .دیدم زیاد تو مثل پدرات   -

 .اینا از بدتر خییل البته .دیدم زیاد چشمم به

 دزدیدن؟ منو دخپ   چ   واسه اصال -

 توجه یهمه خواسی   یم فقط .سساده خییل جوابش -

 فرار ترراحت تا کی    پرت رو تونخانواده و شما و پلیس

، آدم بر عالوه .کی     مواد قاچاقچ   تا چند با ما ربات 
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 بود تو به اخطار هم دلیلش دومی    .داریم کار رسو مخدر

 .نکت   رو تهدیدشون هوس دیگه که

؟ که رفی    بود؟ کشک چ   همه یعت   -  رفی  

 پر دستمون امروز هم ما دادینیم خپ   بهمون زودتر اگر -

 وظایف از هیچ   ما مردم چرا دونمنیم واقعا من .بود

یم بازی پلیس هوس وقتا بیشپ   و دونننیم شونشهروندی

 .کی   

 او جواب سکوتش با و گذاردیم در روی را آرنجش مهراج

 .دهدیم را

 معلوم حاال و بود شده دیر .دیگر گفتیم راست خب

 .بود ایدره جهنم کدام نگار نبود

 

 شدن پیدا گزارش زاهدی رسوان رسند،یم که بیمارستان به

 در را ماموری و کرده ثبت اشهپروند در را مانیل

ی به و گذاردیم بیمارستان  .گرددبریم کالنپ 
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 وار پچ پچ و اندایستاده مانیل اتاق در جلوی جمعیت

 .زنندیم حرف باهم

  .چرخندیم او سمت همه هارس  و شودیم راهرو وارد مهراج

 .کندیم تند قدم سمتش صادق

 گرفتنشون؟ شد؟ چ   مهراج -

 :دهدیم تکان رس تاسف با مهراج

 کجاس؟ مانیل .نبود اونجا هیچکس .من پدر نه -

 :گویدیم شجاع

 .منتظرته بچه .داداش تو برو بیا -

 .ایستدیم اتاق در جلوی تند و بلند هات  قدم با مهراج

ین و زری و نازسلت    .اندایستاده تخت کنار شپ 

 هم به وضیع و رس با تخت روی مانیل دیدن با مهراج

 آنژیوکت سوزن کهحایل دلش پریده روت   و رنگ و ریخته

 .ریزدیم پایی    هری دلش  است، وصل کوچکش دست به

 :گویدیم نازسلت  

 اومدی؟ مهراج؟ -
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 .کندیم باز چشم مانیل

 :ستداییم تخت کنار مهراج

م آخ مانیل؟ -  آوردن؟ رست بالت   چه .من بمپ 

 :گویدیم مانیل به رو نازسلت  

 همون مهراج .باباته اون .اومده یک ببی    کن نگاه مانیل -

م گفتم بهت که باباییه   .دخپ 

 خم مهراج .زندیم زل مهراج به شده گرد چشمات   با مانیل

یم جای بزرگش دست در را کوچکش دستان و شودیم

 .زندیم آن روی نرم ایبوسه و دهد

 .انددوخته چشم دو آن به اتاق توی ساکت همه

 :زندیم لب مانیل

؟ بابای تو مهراج؟  -  مت 

ندیم قاب را اشخسته صورت مهراج هایاشک  .گپ 

  .برم قربونت آره -

 بابا؟ -

  !بابا عمر !بابا جون   !آخ -
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دیم آغوش در محکم و کشدیم خودش سمت را مانیل  .گپ 

وع مانیل  .کردن گریه به کندیم رس 

  من؟ پیش نیومدی چرا بودی؟ رفته کجا تو -

 تنهات دیگه میدم قول .بابات   خوامیم معذرت .ببخشید -

 .بمونم پیشت همیشه میدم قول .نذارم

 مهراج و کندیم حلقه او گردن دور را آزادش دست مانیل

یم اشک رامآ زری و یارس .کندیم بوسه غرق را صورتش

ین و ریزند یم فیلم پراحساس و زیبا یلحظه این از شپ 

د  .گپ 

 آغوش در هالک و است پشیمان شدت به گیسو

 او از آنقدر نازسلت   اما .است زیبایش ینوه کشیدن

نیم او خرج هم نگایهنیم حت   که است ناراحت و دلگپ  

  .کند

 نازسلت   که دارد آرزو یک فقط لحظه آن .دارد حق گرچه

 .ببخشد را او
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* 

 

 

یم را نظرش مورد یطبقه دکمه و شودیم کابی    سوار

یم داد کش که است شدن بسته حال در کابی    در .فشارد

 :زند

 .کنید صپ   -

ین و چسبدیم در الی انگشت چند رسعت به نیم شپ 

ی .شودیم باز در و شود بسته در گذارد  با جوان دخپ 

 .اندازدیم کابی    درون را خودش فورا دلکش لبخندی

  .خانوم ممنون وای -

ین  :پرسدیم و راندیم لب به کنیمیم خواهش شپ 

ین؟ طبقه کدوم-  مپ 

 .قبال شما زدین .دیگه هفت همون -

 .بله آهان -

 :گویدیم خودش با .افتندیم کار به فورا هایش شاخک 
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ه داره "  "...این نکنه .هفتم طبقه مپ 

ه او تصور  به دقت با فورا  شدت به .شودیم خپ 

 یصفحه توی جوان زن همان .است خودش .آشناست

ش دیدن برای آیدیم بود گفته که همان .شجاع  .دفپ 

 .کندیم برانداز خوب را رستاپایش

 کوکو عطر توی را خودش و است لباس خوش حسات  

 در .برداشته یاس گل بوی را کابی    کل .کرده غرق شنل

 و کمیاب هات  گل با زیبا گل دسته یک هم دستش

  .هست گرانقیمت

ام ینشانه به را رسش زن  زیبایش لبخند و کندیم خم احپ 

 .کشدیم او رخ به را

 .مرش بازم .اجازه با-
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 تو عشق   چه این خدایا .نیست امیدی هیچ معلومه

 که نبود گنده شهر این تو مرد یه یعت   .گذاشت   من بساط

  ه؟باش من سهم

 

 

 گله پالتوی جیب توی دست تلفنش زنگ صدای با

 .کندیم گشادش

 :دهدیم جواب فورا نازسلت   نام دیدن با

؟ جانم -  سلت 

ین - ؟ شپ   کجات 

 .بیمارستان پیشت میام بعد هستم ظهر تا .دفپ   اومدم -

 چطوره؟ مانیل .دارم مریض تا دو ییک

 ونیدتیم گفت دکپ   .گرفته جون مبچه .خوبه خییل -

ینش عرص  .خونه بپ 
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؟ راست -
 

 مییک

  .مهراج به چسبیده چسب عی    .خدا به آره -

 .دیگه باباشه -

 میای؟ .شمال بریم دیگه روز دو میگه مهراج .خپ   یه -

 شمال؟ -

ین ایمخسته -  بریم .برامون نمونده جوت   دیگه واقعا .شپ 

  .کنیم عوض هوا و آب یه

 ؟میان کیا .شدید امپایه که من -

ین همه -  .بریمنیم رو محله رفتگر فقط .شپ 

 کندیم روشن را تاپشلپ و رودیم اتاقش سمت زنان قدم

 .نشیندیم مپ  ش پشت و

؟ یعت   !وا -  زیارت؟ بریم خوایمیم مگه چ 

 :خنددیم نازسلت  

 یه مهراجو مامان و من خوادیم ت  ت  مامان گمونم به-

 اینکه به کرده وشخ دل ورم اون از .بده آشت   جورات  
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 تموم بلبل و گل چ   همه دیگه و ببخشه بابامو زری مامان

 .کارش ت   بره شه

 الکیه؟ مگه !هه -

 .ترتوپ خپ   یه حاال و -

 شده؟ چ   دیگه  -

 .خماریش تو بمون فعال .میگم بهت بعدا اونو -

 .سلت   بیشعوری خییل دونستمیم -

  .بیار کفش و لباس مانیل واسه میای داری .خودت   -

 .حتما باشه -

 نداری؟ کاری  -

 .بینمتیم .نه -

 هفته یک تا حاال کندیم فکر .گذاردیم مپ  ش روی را تلفن

؟ آن با کند چه .ببیند تواندنیم را شجاع
 

 دلتنیک

ین شاید  به کیم را جذابش یهمسایه باشد فرصت بهپ 

 .بشود اگر البته .بسپارد فراموش   دست
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دزه دریای روی را پاهایش آفتاب  و است کرده دراز ایفپ 

ندیم آفتاب حمام آب زیر هامایه  زمستان گرچه .گپ 

نفس ساحل تمپ    هوای و وزدیم مهربات   با باد اما است

 .بخشدیم جان را ما یقصه اهل یگرفته دود های

ین با نازسلت    و جست به و اند نشسته هاشن روی شپ 

 .کنندیم کیف دوخته، چشم مانیل و هراجم ینهشادما خپ   

دیم را مانیل دستان مهراج  یم امواج سمت باهم و گپ 

 و ساحل به برگردند خواهندیم که بازیگوش امواج .دوند

  دوند،یم تپلش و کوچک انگشتان الی ریز های مایهبچه

 .خنده از رودیم ریسه مانیل و  کندیم بلند را او

ین   .کندیم فرو داغ هایشن توی را پاهایش کف شپ 
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بدبخای خداروشکر .آخه کنهیم کیق   چه .دلم جون ای -

 به عاقبت مهراج و مانیل و تو باالخره و شد تموم هامون

 .شدین خپ  

 کندیم بلند رس آسمان الجوردی سقف سمت نازسلت  

 .نعمت این یشکرانه برای

ین کشیدم زجر هزارسال قد سال چهار این -  مرش .شپ 

 .رفت   کش موبایلمو روز اون که

ین  .کندیم نگاهش چپ چپ شپ 

  اون ننداز یادم .سلت   وای -
 
 .رو نکبت   زندیک

  نجات ی فرشته شدیم تو و من که بمونه یادت -
 
 زندیک

 .هم

نیم گذشته یعت   .گذشته تو کردم گپ   هنوزم من ویل -

 .بخوره رقم مآینده ذاره

  چ   فهممنیم -
 

 وقت چند و خوندی سدر  االن تو .مییک

شک یه میش   .دکپ   خانوم میش   بعد  همون .خوب روانپ  

 تا تجربه شده خودش بودی خونه از دور که سایل چند

 یه .کت   کمک روزا، اون تو خودت شبیه آدمای به بتوت  
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 چ   دیگه مثل جیگر رفیق یه .داری امپ   مثل خوب داداش

 خوای؟یم

نت -  .بخر کادو خودت واسه .خودشیفته نگپ 

 .زندیم بازویش روی آرام آرنج با نازسلت  

 .خرمیم خوبشم .خرمیم -

 کنم، ازدواج روز یه بخوام اگر .نیست این منظورم ببی    -

 زمات   یه نگم گذروندم؟ رس از چیا بگم آدم اون به نباید

 خواب؟ کارتن و بودم بر جیب و دزد

؟ که الزمه -
 

 بیک

 رازها جور این همیشه .جوریه یه نگفتنش ویل .دونمنیم -

  اگر .رو آدم کنهیم رسوا بعدا
 

ش تو شهمه نیک  که اسپ 

 خوشبخت   اوج تو فهمید وقت   نکنه .بفهمه جات   از نکنه

 بره؟ کنه ولت

 .بگو بهش خب پس -

  .ندارم جراتشو -

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 که ایت   نگران االن و شجاعه دنبال چشمت هنوز نکنه -

 هوم؟ کنه؟ ردت و بفهمه

  شجاعه؟ دنیا تو مرد تنها مگه اصال .نشونهنم یه شجاع -

 .فکرش   تو هنوز پس -

ین  و زرد هایدانه .کندیم پخش هوا توی شن مشت   شپ 

 بخواهد دلشان که جا هر رها و آزاد ایهقهو و سفید

 .آیندیم فرود

هنمرد صاب دل این از آی .من هپ    چشمای این از امان -

 ویل باباش؛ یالیو  تو اومدیم س مسخره خییل .من ی

  .نیست خودش

 خوب خپ   اون داشتم ذوق چقدر .خدا به بیاد بود قرار -

 تو شجاع که بگم وقت   بهت اینجا بودم گفته بهت که رو

 .نیومد اما .باشه ویال

 حسات   و درست اقبال و بخت اگر من .منه شانس اینم -

 .شدمنیم دیگه ییک مرد عاشق که داشتم

 کسیه؟ رد  م شجاع کیه؟ منظورت -
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یم صدا ویال به برگشی    برای را هاآن که مهراج فریاد با

 .ماندیم باف   نیمه نصفه حرفشان زند،

 .نیومد که بهپ   اصال .نیست مهم دیگه .کن ولش -

ه نبینمش اینجوری ه یادم بهپ   .بریم پاشو .مپ 

 .دیگه روزه سه .بمونیم اینجا روز چند قراره انگار حاال -

 .میشه روشن جمالش به چشمت باز شنبه از

و باشه الزم -  .کنمیم خایل دفپ 

 .کندیم حلقه بازویش دور دست نازسلت  

 وقتش به چ   هر .نباش نگران .سلت   بره دلت اون قربون -

 میفته یهو نیست   منتظرش که ایلحظه اون .میفته اتفاق

 .خودم دکپ   خانوم باش صبور .زندگیت وسط

ین  .زندیم لبخندی نیمچه شپ 

 تنهات   از زندگیم تو خوادیم مرد یه دلم .بیاد زود کاش -

  .باشه همدمم باشه همدلم .بیاره درم

 .چسباندیم خودش به را او نازسلت  
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 خوش و بختخوش چقدر .میاد زود خییل .ایشاال میاد -

   .خانومش بشه تو مثل ییک که مرد اون اقباله

 

 خوب هم زیاد ویال توی وج .گردندبریم ویال به زنان قدم

 .نیست گرم و

 و راض   آمده سفر به سابقش شوهر قوم با اینکه از زری

سلت   هایخواهش نتوانست اما .رسدنیم نظر به خشنود

د نادیده را مانیل هایزبات   رسو خوش و ناز   .بگپ 

 گایه .کند تحمل تواندنیم را زری هایمحیلت   یارس

  .بماند آرام کندیم سیع هم گایه و ستعصت   رفتارهایش

 کند باز نازسلت   با را حرف رس خواست بار چند گیسو

 .زده پس را او نازسلت   بار هر اما

  .دودیم مانیل سمت ورود بدو در مهرسا

؟ با گذشت خوش جونم مانیل -  بابات 

 .بوسدیم را او مهرسا و رودیم مهرسا بغل توی مانیل

سا عمه اییل آره -   .م 
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 :گویدیم مهرسا به رو ادیب

 .جان مهرسا کنم حمومش بیارش -

 :پرسدیم نازسلت   به رو مهرسا

؟ آبچ   کنم کمک دیبا به منم میشه -   سلت 

 :گویدیم نازسلت  

 .بپ   بدم حوله و لباس بهت بیا آره -

ون خوری هوا برای را ت  ت  مامان که زری  ویال به برده، بپ 

 .گردندبریم

 کمک با و کوبدیم زمی    به عصا کنان هن هن ت  ت  مامان

 .نشیندیم مبل روی عرفان

 دست مهراج .خورندیم میوه دارند یارس و گیسو و صادق

ین و شویدیم را پایش و  .ریزدیم چای همه برای شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 

 او با .چسبیده او به نازسلت   کنار ناهار از بعد رویپیاده

 باز بروند دانریخته برنامه دیبا و

 شام برای بخرند سفید مایه .دست   صنایع و چوب ار

 دریا کنار آتش بساط هم شب .کنند درست مایه چلو

ند را حالش و بنوشند داغ ینسکافه و کنند برپا  .بپ 

 آمده که ستاویل بار طفلک .کجاست امپ   داندنیم

  برایش دریا و شمال
 
 تا ندارد کارش به کاری .دارد تازیک

  .دربیاورد عزا از دیل حسات  

 :گویدیم مهراج به رو صادق

 سفر اومدیم یم دیگه وقت چند یه نبود بهپ   میگم -

 .میشه چ   که تهرانه تو دلم مهراج؟

 :فرستدیم لپش یگوشه قندی حبه مهراج

 واسه بود دادرسا یه ؟بکنیم تونیمیم کار چ   شما و من -

 نگار .باشیم هشدادگا منتظر باید و رفتیم اونم که شکور

  .کنه پیدا باید پلیس که رو شدسته دارو و
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :کوبدیم زمی    روی آرام را عصایش ت  ت  مامان

 اشکای یاد .دربیاین حرفا این و شکور و دزد از دیگه بسه -

 .میشه خراب حالم باز میفتم توران

 :گویدیم یارس

 موقع اون .نداشتم خپ   خدا به ویل .منه تقصپ   شهمه -

 .ببخشه منو خدا .بودم جاهل و ونجو 

 :زندیم پوزخند دلش توی زدی

 ".بودی همی    شدی که هم پپ   "

اه و بد و فکر از را او ت  ت  مامان صدای  شوهر به گفی    بپ 

 .آوردیم در سابقش

 سیه بچه که حاال کاش ویل .کنم دخالت خوامنیم من -

ساله ش پرس که مادری اون .ببخشید هم شما سالمه و

 که ما یبچه گذشت، قاتل قصاص از کشی    رو ش

 به .ناراحته و پشیمون هم شکور .سالمته و زنده الحمدهلل

ی توران خدا  شبش و روز خوراک .جان مهراج نداره تقصپ 

  .ننه اشک شده
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 دهدیم رُس  را پرسشگرش نگاه .رفته فرو فکر به مهراج

 خپ   چه او دل توی بداند خواهدیم گوت   .نازسلت   سمت

  .است

  .کندیم سکوت نگاهش جواب در اما نازسلت  

ی کش بیندیم که ت  ت  مامان  را سکوت آن گویدنیم چپ  

 .کندیم فرض هاآن دودیل   ینشانه

 بهپ   شدیم، جمع هم دور که حاال .گفتمیم داشتم -

 مطلب؟ اصل رس بریم نیست

 :گویدیم ت  ت  مامان .برود اتاق به تا شودیم بلند جا از زری

 .بزنم حرف خوامیم مادر؟ کجا !جان زری -

 .تونجمع تو باشم مزاحم من کنم فکر ویل ببخشید -

 .شودیم خون دلش یارس

 :گویدیم گیسو

  .هسی    هم تو هایبچه سلت   و مهراج .بشی    جون زری -

دیم را مادرش دست و شودیم بلند جا از عرفان  و گپ 

 .بوسدیم را صورتش
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .مات   بزرگ تو حرفا؟ این چ   یعت   .برم قربونت بشی    -

 .نشیندیم مبل روی مهراج و نازسلت   کنار زری

 :دهدیم ادامه ت  ت  مامان

 .هم دست تو بذاریم جوونو تا دو این دست خوایمیم -

  .هم از موندن جدا چ   هر بسه دیگه

 .گزدیم لب نازسلت   و زندیم نازسلت   به چشمیک مهراج

یم جاجابه مبل توی و کندیم مرتب را دامنش کیم گیسو

  .شود

 

 شما از دوباره رو نازسلت   خوامیم جون، زری یارس، آقا -

  .مهراج پرسم برای کنم خواستگاری

یت   خدا از کدوم نفهمیدم هنوز  زنگ روز اون که بود خپ 

 ...ویل ریخت هم به رو عقد و زد

ین  :پردیم حرفش میان به شپ 

 .خانوم گیسو بود نگار -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 خانه ساکت فضای صدایش و کشدیم عمیق   نفس گیسو

 .شکافدیم باز را

 نباید منم .بودم مقرص هم من البته .نگذره ازش خدا -

یم ناراحت خودم از رو سلت   و شدمیم مالحظهت   اونقدر

 .کردم

 :دهدیم پر نازسلت   سمت را نگاهش

 و خوب باهات مدونیم .دلخوری خییل دستم از دونمیم -

 مادر که دونمیم .نکردم رفتار عاقل زن یه مثل و درست

 زشتم کار برای هم توجییه هیچ .نبودم مهراج برای خوت  

 .کنمیم عذرخوایه ازت همه جلوی من .ندارم

 .شده غافلگپ   کامال نازسلت  

 ...عمو زن -

م بزنم حرفمو بذار -  طلب ازت دل ته از خوامیم .دخپ 

 نجات رو مانیل جون که کنم تشکر ازت و کنم بخشش

 ینوه یه داشی    با ما شدی باعث که ممنون .دادی

 خوشبخت و خوشحال اینقدر داشتت   دوست و قشنگ

 خاطر به رو تو خدا به میگم اینو دارم فقط االن .باشیم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 ما پرس که مطمئنیم .مانیل خاطر به نه خوایمیم خودت

 سه این تموم هراجم .کت   خوشبخت توت  یم تو فقط رو

 ایدیگه زن به تو جز وقتهیچ .موند وفادار بهت سال

 .گردیبریم دونستیم .بود منتظرت همیشه و نکرد فکر

  .برگردوند بهش رو تو و کرد نگاه دلش به خدا

 .رودیم نازسلت   سمت و شودیم بلند جا از

دیم را دستانش  .ایستدیم پایش جلوی او و گپ 

 جان؟ سلت   بخش  یم منو -

 شدت به گیسو یصادقانه هایحرف مقابل در نازسلت  

 نبخشیدن دارد مهربات   قلب ذاتا که او .شده سالح خلع

ین و گیسو گردن دور اندازدیم دست .نیست بلد  شپ 

وع  .زدن دست به کندیم رس 

 و چه چه و به به و خنده صدای و زنندیم دست هم بقیه

، مادرشوهر و عروس چه  .شودیم بلند طرف همه از خوت 

دیم دستش توی را نازسلت   دست مهراج  بقیه جلوی و گپ 

 .بوسدیم را دستش پشت

 :گویدیم شوچ   با عرفان
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 !حیات   .مهراج داری رو تو چقدر وکییل خدا -

ون را زبانش و شودیم رسخ مهراج   .آوردیم بپ 

 :گویدیم ت  ت  مامان

 قدییم خییل خونه اون .گفتم پرسا به من هم خونه واسه -

  .کنیم نو بکوبیم باید .شده

 :گویدیم یارس

یم وام باید -  .بسازیم واحد شیش .بگپ 
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ین  :گویدیم شپ 

  بحث وسط ببخشید -
 
ی یه میشه .تونخانوادیک  بگم؟ چپ  

 :گویدیم صادق
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .جان عمو بگو -

 نیلما و سلت   و مهراج بسازید رو تونخونه که موقیع تا -

  .بمونن من یخونه تو

  .کنندیم استقبال پیشنهاد این از همه

ت   راه کوچیک عروش جشن عیدنوروز گذارندیم قرار

  .اندازند

 جیب از شکل مرب  ع ایجعبه و شودیم بلند جا از صادق

ون است آویزان صندیل به که کتش  .کشدیم بپ 

قشنگم عروس به بدم خوشگل هدیه یه وقتشه حاال خب -

 .جان سلت   عمو به بده بوس یه اول اینجا بیا پاشو .

ها .آیند یم سالن به سارا و مانیل و مهرسا و دیبا  را دخپ 

  .اندکرده شانتن زیبا لباس و اندانداخته برق حسات  

 .بوسدیم را او صورت و رودیم صادق سمت نازسلت  

 روز ایشاال .باشه مبارکت .گیسو و من ی هدیه اینم بیا -

شو خییل خییل عروش   .خرمیم برات بهپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ی .کندیم باز را جعبه در نازسلت    در نگیت   با زیبا انگشپ 

 .زندیم چشمک او به جعبه درون چپ سمت

 داری؟ دوسش .هاعموته زن یسلیقه ببی    -

 :گویدیم نازسلت  

  .خوشگله خییل عمو مرش وای -

 .بوسدیم را گیسو دوباره بعد

  .نداره حرف تسلیقه .گیسو عمو زن ممنون -

 .عزیزدلم دلت به بشینه خوش .شم فدات -

 .شودیم بلند جا از مهراج

 .کنم دستت بده -

 زنندیم دست باز همه نشیند،یم انگشتش روی که انگشپ  

یک و  .گویند یم تپ 

 :گویدیم بلند و رودیم صادق سمت مانیل

  صادق؟ بابا چ   من پس -

 :زندیم بغل را او صادق
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 فسقیل؟ خواییم انگشپ   هم تو -

  .ندارم هیچ   .دستمو ببی    .آره آره -

 بلند اشخنده غش غش که صادق آغوش از را او گیسو

 .کندیم بغلش و کشدیم شده،

  .عزیزدلم خرمیم هم قشنگم دخپ   تو واسه -

 .گذاردیم گیسو یسینه روی رس و کندیم ذوق مانیل

ش نازسلت    ت  ت  مامان و دهدیم نشان مادرش به را انگشپ 

 .کندیم شکر خدارا تند تند

ین  :گویدیم عرفان و مهراج به رو شپ 

 قرض ساعت سه دو واسه ازتون رو خانوماتون میشه -

م؟   بگپ 

 :گویدیم کرده بغل را سارا که عرفان

 ایشاال؟ کجا -

شدن خسته هم هاتون بچه .بازار بریم تات   سه خوایمیم -

احت شما تا . ین، یاد داریبچه و کنید اسپ   ما بگپ 

 .برگشتیم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 :گویدیم گیسو

  .من با هم شام .جان سلت   دارمیم نگه رو مانیل من -

ین  :گویدیم شپ 

میم مایه-   .کنید خیس برنج فقط .جون گیسو گپ 

 .کندیم نگاه زری به دیبا

 :زندیم لبخند زری

  از داره سارا حاالشم همی    -
 

 برو .میشه شبیهو  خستیک

 .راحت خیالت

 آماده تا روندیم اتاق به خوشحایل با دیبا و نازسلت  

 .بشوند

ض عرفان  :شودیم معپ 

  .هستیم زمیت   سیب اینجا که مام -

 :گویدیم مهراج

 دید؟ منو اصال .کوچه تو کاج درخت منم -

ین  .خنددیم شپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین سخت -   .خدا به هستم مواظبشون .آقایون نگپ 

 

 .شودیم بلند خانه زنگ صدای جمع یهمهمه نمیا در

 :گویدیم مهراج

 .هسی    که همه کیه؟ -

ین  :شودیم بلند جا از شپ 

ه البد- م .امپ   .کنم باز مپ 

 اشبازی حاال و کندیم کار درمیان یک کن درباز یدکمه

 .کندنیم باز و گرفته

 را در تا برود را ویال مشجر و برگ حیاط شودیم مجبور

 .کند باز

  پالستییک دمپات  
 
 به در جلوی هایکفش انبوه میان بزریک

یم باز که را در .رودیم در جلوی تا کنان لخ لخ و کندیم پا

 .ایستاده در جلوی شجاع کند

 .دکپ   خانوم شد عرض سالم -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 
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ین  نداشت، در پشت را شجاع دیدن انتظار هرگز که شپ 

 .شده غافلگپ   حسات  

 .دهدیم هل را در شجاع

 تو؟ بیام میشه -

ین  :آیدیم خودش به شپ 

 .که نمیای گفت   -

 برگردم؟ خواییم ناراحت   -

ین  .رودیم کنار راه رس از فورا شپ 

  .نبود این منظورم ببخشید -

 بود؟ چ   منظورت پس -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .هیچ   -

 :کندیم نگاه دیگری سمت به و ایستدیم در جلوی شجاع

 تو؟ نمیای -

ین ون به شپ   هرگز که جوات   زن دیدن با .کشدیم رسک بپ 

 دیدن شادی تمام ببیند، دوباره را او خواستنیم دلش

 .رودیم هوا به و شودیم دود شجاع

 :نالدیم دلش در

 "کنه؟یم کار چ   اینجا این "

ین به رو .شودیم نزدیک لبخند با زن  صدا از تلفیق   با شپ 

 :گویدیم داد،یم اصالت او به که عطر و

 .همو دیدیم بازم .شد عرض سالم -

ین به رو شجاع  :گویدیم وارفته آفتاب توی یخ مثل که شپ 

 دیدین؟ همدیگرو قبال -

ین  :دهدیم تکان رس شپ 

کت آسانسور تو بله -  .رس 

دیم را زن ساک زنان لبخند شجاع  :گپ 
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین - ، خانوم شپ   .دارن مشاوره دفپ   ما یطبقه تو هسی  

 :کندیم دراز دست و زندیم مودبانه لبخندی زن

ین خوشبختم -  .جون شپ 

ین  مظلومانه قلبش .فشاردیم را زن دست اکراه با شپ 

 :کندیم پنهان کمرنگ لبخندی پشت را خودش

 .همینطور منم -

ین به شجاع  :گویدیم شپ 

 ...هم ایشون -

 شجاع؟ -

 :گردانندیم بر رس سه هر مهراج صدای با

 شجاع؟ اومدی -

 وارد زن .دهدیم دست او با و رودیم مهراج سمت شجاع

ین و شودیم  مشام به را زن خوش عطر .بنددیم را در شپ 

 از ترلباس خوش .کندیم نگاه شجاع تیپ به و کشدیم

 و رسدیم چشمانش به زیبایش هایخنده .است همیشه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 به رس دل .درخشدیم هایشچشم در ریخته ناب عسل

 .اعصابش روی رودیم بازیگوش کودیک چون هوایش

 الاقل آمدیم اگر کاش ای .بود نیامده کاش کندیم فکر

یم آزار را دلش یشامه رقیب حضور گند   بوی .آمدیم تنها

 .دهد

 بی    حاال .کندیم بدریختش و بزرگ هایدمپات   به نگاای

 پوشید؟یم را اینها حاال همی    باید وقت همه آن

اه و بد امپ   به دل در   .گویدیم بپ 

 .گذارندیم خانه در پا گرم استقبال با جدید هایمهمان

ین اما  زنان قدم خانه از و پوشدیم را هایشکفش شپ 

 .رودیم دریا ساحل سمت

 حت   خواهدنیم دلش دیگر و است گرفته حسات   حالش

 .بماند شهر آن توی دیگر یلحظه یک

 تهران به اینهبها به شب همان و کند پیدا را امپ   باید

 .برگردند
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

یم را امپ   رود،یم راه ساحل امتداد در که ساعت   رب  ع یک

 افسار مردی و شده رنگ ایقهوه است   سوار که بیند

 .زندیم حرف امپ   با آرام و گرفته را اسب

 .سمت آن کندیم تند قدم

ون زده خونه از صبح از .ببینشا حاال -  خیالت   اینقدر بپ 

 میشه؟ نگرانش آدم نمیگه .کنهیم یسوار  اسب داره

 .دهدیم تکان دست برایش و بیندیم را او امپ  

 .اینجا بیا آبچ   -

ین  .شودیم اسب نزدیک شپ 

؟ - ؟ تو امپ  ون زدی خونه از وقت همه این کجات   بپ 

 
 

 بدم؟ خپ   یه نمییک

 پرس تا چند با داشتم ویال نزدیک همی    .که نبودم جات   -

  .دیمکر یم بازی والیبال

ین  :زندیم ترس   شپ 

ون بری کمد تو بندازی نخریدم رو گوش   اون -  الاقل .بپ 

 .بردار خودت با المصبو اون
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .شودیم پیاده اسب از امپ  

؟ عصبات   اینقدر چرا حاال -  هست 

 .کت  یم نگران آدمو نباشم؟ -

ین دست و دهدیم مرد به اسکناش امپ   دیم را شپ   و گپ 

 .شوندیم دور

 .نمیشه تکرار دیگه .آچ   شیدببخ-

ین یم است پشیمان امپ   برای خودش عصبانیت از که شپ 

 :گوید

 .امپ   تهران برگردیم بیا .نداره عب -

 .ایستدیم امپ  

؟ دو خودمون برگردیم؟ -  تات 

 .آره -

 جمعه نبود قرار مگه .اومدیم روزه یه ش همه آخه؟ چرا -

 برگردیم؟ عرص

 .دارم کار .خپ   نه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

؟ داری کار چ   -  هم جمعه شنبه پنج حاال تا یک از اچ 

ی  کار؟ رس مپ 

 .امپ   نزن حرف من حرف رو -

  .نمیام من -

؟ -  امپ 

 بمونیم روز دو بذار الاقل .دارم دوست رو اینجا من -

  آخه؟ کت  یم اینجوری چرا .بهمون بگذره خوش

 برگردم؟ تنها یعت   -

 گنده خونه ونا تو برگردی .بریم باهم بمون .خپ   نه -

 کار؟ چ   تنهات  

  .نکن اذیت امپ   -

م اصال .کت  یم اذیت داری که هست   تو این اتفاقا -  به مپ 

  .میگم مهراج عمو

 .شودیم دور او از رسعت به و کشدیم را راهش

؟-  .ها توئم با امپ   امپ 

 .گذاردنیم محلش امپ   اما
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

وع و نشیندیم زمی    روی جا همان  صحر  به کندیم رس 

 .نیست بر و دور آن کش .هاموج با زدن حرف و خوردن

 شده .ندارد انرژی .زندیم حرف بلند بلند خودش برای پس

 به قرارشت   نگاه .کشدیم ته دارد که گوش   باطری مثل

 نشسته دریا توی خدا که گوت   .دارد حرف هزار  دریا

 :دهدیم قرار مخاطب را او باشد،

 هیچ   چرا .بدن حرص من به خوانیم آدم و عالم خدایا -

ه؟ پیش درست ین دیگه من ببی    نمپ   کم .نیستما سابق شپ 

نیم اینجوری .ندارم تنهات   طاقت .عجولم و حوصله

 اصال حالم خودت جون به .که بشم عاشق خواستم

یم که تو آخه؟ چرا دیگه تو .نکن اذیتم .نیست خوب

 ذاشت  یم اهمر  رس رو ییک کاش .کشیدم تنهات   چقدر دوت  

  .نباشه دیگه ییک مال

 زدن غر از دست لرزدیم اشبارات   جیب توی که تلفنش

 .است نازسلت   .داردبریم
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 
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؟ جانم -  سلت 

ین؟ تو رفت   کجا-  شپ 

 .نشستم ساحل تو -

ین؟ میگه چ   امپ   -  شپ 

 شجاعو؟ ندیدی -

؟ که خب  .آره - ؟نیم همینو مگه چ   خواست 

 .بیاد خانوم اون با اینکه نه ویل آره -

 :آیدیم دور از دیبا صدای

 ".شد دیر دیگه بریم "

 :آیدیم نازسلت   صدای

 گردش به بریم پیشت میایم دیبا با بمون جاهمون -

  .برسیم خودمون
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .سلت   خوامنیم -

 .اومدیم بمون .کردی بیخود تو -

ین و شودیم قطع تلفن و  گلویش از سنگی    آیه شپ  یم نبپ 

  .دهد

 

 

 کیف نازسلت   .رسندیم او به رسعت به دیبا و نازسلت  

 .دهدیم او به را سوئیچ و دست  

ین بریم بیفت راه -  .نشدن پشیمون عرفان و مهراج تا شپ 

  .نیست حسش دیگه کن ولش -

 .کندیم حلقه بازویش دور دست دیبا

 .بدو .رفت رسم زت  یم حرف چقدر -

ین  .دهدیم یباد به را سوئیچ شپ 

 .برون خودت ویل .میام بابا خب خیله -

یم ماشی    سوار سه هر و زندیم چشمیک دیبا به نازسلت  

 .شوند
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

ین  پایش و دست .رودیم وا تقریبا عقب صندیل روی شپ 

 .شده شل ناراحت   از

 به کیم را تنش نازسلت   .راندیم خیابان سمت به دیبا

 :گویدیم و چرخاندیم عقب سمت

 داری ناز و خوشگل خانوم این با خصومت   چه تو مگه -

ین؟  شپ 

 :کندیم نگاه عقب به آینه از دیبا

ین کرده گپ   شجاع پیش گلوت دونمیم -  .بگو پس .شپ 

ین  :میشود مات شپ 

 فهمیدی؟ کجا از !وا -

 تو روز اون .بودند برده رو مانیل که روزی همون از -

ی یه دیدم ت  ت  مامان خونه  .شجاع نخ تو مپ 

ین  :کشدیم پوف   شپ 

 .من شانس این به تف ای -

 میاد؟ بدت شادی از چ   واسه نگفت   حاال -

 شادیه؟ اسمش -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .خانوما خانوم بله -

 .دیبا نکن وا منو دهن -

  .خندندیم دیبا و نازسلت  

 شدن خیط به خندین؟یم چ   به شدین؟ خل تا دو شما -

  من؟

 .گذاردیم او زانوی روی دست نازسلت  

 برگردی؟ خواییم جدی جدیشدی؟ خیط تو گفته یک -

ین ون به شپ   .کندیم نگاه دریا یمنظره و بپ 

 ناهار و شام رقیبم با که اینه میاد بدم چ   هر از .آره -

 .نیارم خودم روی به بخورم

 .زنندیم قهقهه باز دیبا و نازسلت  

 :گویدیم دیبا

 .بکن دتخو  واسه شجاعو کن مبارزه بمون -

 گردمبریم گفتم .نیستم غرورت   اینقدرم من .خوامنیم -

 .گردمبریم یعت  

 :چرخدیم عقب به باز نازسلت  
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

خاله شادی اگه حت   -    یدخپ 
 اگه حت   باشه؟ شجاع بزرگپ 

  باشه؟ داشته بچه و شوهر شادی

ین  :زندیم لب شده گشاد چشمات   با شپ 

  داری چ   !وا -
 

 تو؟ مییک

 .زندیم نازسلت   به چشمیک و اندازدیم باال ابرو دیبا

 نگهش خواییم زور به چرا تو .بره خوادیم دیگه آره -

؟ داری  سلت 

ین  :زندیم لب عجوالنه شپ 

ه این یعت   -  نیست؟ شجاع دخپ   دوست دخپ 

 :گویدیم دیبا

  خییل -
 

شو دوست دلییل چه به باید شجاع .خنیک  دخپ 

  آدم؟ ایل یه پیش اینجا بیاره برداره

ه نازسلت    :گویدیم او رسخ هایگونه به خپ 

 .دادیا عذاب خودتو ساعته دو چجوری ببی    -

 اینجاس؟ چرا داره بچه و شوهر اگه -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 حال .داره مشکل شوهرش با شادی گفت مهراج -

 و حال کم یه آورده رو شادی شجاع گفت .خرابه روحیش

 .بشه عوض هواش

 وای رسیده؟ خودش به همه این داغونه روحیش حال -

 .باشه خوب حالش که وقت   به

 :پرسدیم بدجنش با .گرددیم پارک جای دنبال دیبا

 حاال؟ تهران گردیبریم یک -

 

ین دیم اش خنده و کندیم نگاهش چپ چپ شپ   .گپ 

 بغ اونجوری امپ   وقت   شد ناراحت شجاع خدا بنده -

ین گفت اومد کرده  بمونم من ذارهنیم شده دیوونه شپ 

 خواییم اونا خاطر به تو کرد فکر .بگذره خوش بهم

 .برگردی

 .ماسدیم لبانش روی خنده

  راست وای-
 

 دیبا؟ مییک

 .آره -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

  .نه وای - 

  .دربیار دلش از برگشتیم حاال -

 

شده بیدار تازه هابچه .شده غروب گردندبریم که ویال به

 غولمش صادق و شجاع و یارس و عرفان و مهراج و اند

  .هستند نرد تخته بازی

ین سالم با یم هاآن سمت رسها نازسلت   و دیبا و شپ 

 .چرخد

 :گویدیم مهراج

 گذشت؟ خوش اومدین؟ -

وع نازسلت   و دیبا ین و کنندیم کردن تعریف به رس   شپ 

  .ستدلخوری از پر نگاهش که است شجاع به حواسش

 .کند جمعش چطور داندنیم و زده گند

 در مبل روی خانه از ایگوشه را او و گرددیم امپ   دنبال

 .یابدیم تبلتش با بازی حال

 .نشیندیم مبل پهن یدسته روی
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

خان شد عرض سالم -  .امپ 

 :گوید یم رسد کند نگاهش اینکه ت   امپ  

 .سالم -

  .کشدیم او موهای الی انگشت

 من؟ قامت خوش رسو دلخوری من از -

ین .اندازدیم باال شانه امپ   لب و نشیندیم مبل پایی    شپ 

 .چسباندیم او گوش به را هایش

یم نکن قهر -   .مونیمیم .تهران نمپ 

 :پردیم جا از امپ  

  راست -
 

؟ مییک   آچ 

ین  از را دلخوش   این آمد دلش چطور .سوزدیم دلش شپ 

د؟ مهربان پرس این  بگپ 

 .بیایم هم عید میدم قول تازه .داداش   برم قربونت آره -

 .ببیت   رو دریا میارمت شهمه تابستون و بهار

 .بوسدیم را او فورا امپ  

 .گرم دمت .خوشگلم آچ   ممنون -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

خانه به یم کمک شام تدارک برای بقیه به و رودیم آشپ  

 :گویدیم گیسو و پرسدیم شادی از .کند

 گفت .کن صداش برو .بخوابه رفت کردیم درد رسش -

 .بخوابم زیاد نذارین

 

  

 268_قسمت#

 

 

 

 خاله؟ برم من -

  .باال برم رو پله همه این ندارم حال من برو آره -

  .خاله باشه -

 کوبدیم اتاف   در   تنها به انگشت و رودیم باال یطبقه به

 و کندیم باز را در آرام شنودنیم که جوات   .است بسته که
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 هنوز که بیندیم را شادی .کشدیم رسک  اتاق داخل

 دو خواب تخت سمت و زندیم را برق کلید .است خواب

 .رودیم نفره

 باز چشم شادی .زندیم صدا را او و نشیندیم تخت روی

 .کندیم نگاهش منگ و کندیم

؟ یک شما ببخشید -  هستی  

ینم من -  نیست؟ یادتون .شپ 

 مرتب را زیبایش و بلند موهای و نشیندیم فورا شادی

 .میکند

ین خوت   سالم .ببخشید آخ -  جون؟ شپ 

 .خواب صحت .مرش .سالم  -

 .خوابیدم چقدر .که شده تاریک هوا وای .ممنون-

ه؟ رسدردتون -  بهپ 

  .خداروشکر بله -

 .س آماده چای پایی    بیاین گفت گیسو خاله -

 :گویدیم شادی که شود بلند جا از خواست
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 ای؟زمینه چه تو ویل .مشاورین شما شنیدم شجاع از -

 خانوا فعال -
 
  .دیک

 پیش برم خوامیم که وقته چند االن راستش .خوب چه -

 خییل من .نمیاد پیش فرصتش اما .زندگیم واسه مشاور یه

 ویل بشیم جدا خواستیم بار چند .دارم مشکل شوهرم با

  .بیام کوتاه دیگه خوام نیم بار این اما .برگشتم و ترسیدم

 بدم؟ مشاوره بهتون من خواینیم-

 بدجوری .کنم کار چ   بگه بهم ییک خوادیم دلم خییل آره -

 .رسدرگمم

  خوبه؟ فردا -

 .حتما آره -

 

 آماده ترهاجوان خوابندیم هابچه و شودیم که شب آخر

ین .ساحل به رفی    برای شوند یم  هر شجاع اینکه از شپ 

 .گرفته حسات   دلش کندیم اخم او دیدن با بار

   .نشینندیم آتش دور همه و سازند یم بزرگ آتش   مردها
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

وع جمیع دسته بخند بگو و صحبت کیم از بعد یم رس 

 .آواز خواندن به کنند

 

 تو این منو این من قصه هر خالق ای

 تو این منو این بزن زخمه دلم ساز بر

 سایل و مایه برام تو از جدا لحظه هر

نم داد نفسم هر با  خایل تو جای مپ  

 کشیدن تو ناز عاشق منم

 دیدن رو تو تنها بریدن ههم از تو بخاطر

 کشیدن انتظار عاشق منم

 دیدن رو تو تنها شنیدن کوچه از تو پا صدای

 زاره شوره شفای دستات که بلندی ابر اون تو

 میاره سجده تو به موج هر که نوری ساحل اون تو

 داره تو از بهارو هرگل که عشق   سپ    فصل تو

 خاره گلخونه گل نباشه تو نوازش اگه
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 کشیدن تو ناز عاشق منم

 دیدن رو تو تنها بریدن همه از تو بخاطر

 کشیدن انتظار عاشق منم

 دیدن رو تو تنها شنیدن کوچه از تو پا صدای

 

 

 اما .بگوید شجاع به را هااین تمام خواهدیم دلش چقدر

 دوستش او بفهمد اگر شجاع داندنیم هم هنوز حت   او

 .بدهد نشان واکنش   چه دارد

ی و اندگذاشته آتش زیر زمیت   بسی زیادی تعداد  به چپ  

 .نمانده شدنشان نرم

 :گویدیم دیبا

 .بیاریم رفته یادمون کره کنم فکر -

 :شودیم بلند شجاع

م من- ی .میارم مپ   خواین؟نیم دیگه چپ  

 .دهدیم تکان رس دیبا
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .نه-

ین  پچ گوشش زیر نازسلت   .کندیم بدرقه را او چشم با شپ 

 .کندیم پچ

ی -  .دنبالش برو نشپ 

 بشه؟ چ   که -

 خدا بنده دربیاری؟ دلش از بزت   حرف باهاش خواینیم -

 .شده دلخور

 .میشه پررو کن ول -

ین؟ - ین االن شپ   .فردا واسه بمونه نذار .فرصته بهپ 

 .خورییم حرص صبح تا شب مطمئنم

 .لوس یپرسه .شده ناراحت بیخود -

 .دیگه پاشو -

ین  :گویدیم بلند .شودیم بلند اج از و کندیم نچ   شپ 

م- م آتیش از عکس تا چند بیارم گوشیمو مپ   .حیفه .بگپ 

 :گویدیم عرفان

  .بزن هم هابچه به رس یه .میشه خاموش داره بیا زود -
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .چشم -

  

 از دارد که بیندیم را شجاع و رودیم ویال سمت رسعت به

ون در  .آیدیم بپ 
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 را پایش و دست مردیک با زدن حرف برای بار اولی    برای

  .است کردهگم

 :کندیم زمزمه خودش با

؟ چته "  اون که شجاعه همون این .باش خودت دخپ 

 مثل مرد   یه اینم .شدیم دراز مپ   دو واسش زبونت اوایل
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 اون چون .مردا بقیه با داره فرق شجاع نه؛ اما ...بقیه

 ".دارم دوستش من که مردیه

یم رد کنارش از اعتنا ت   دارد شجاع و او به دهرسی دیگر

 .شود

 :گویدیم فورا

 شجاع؟ -

 .دوزدیم چشم او نیمرخ به و ایستدیم شجاع

 .بفرمایید بله -

ین  .ایستدیم رویش به رو شپ 

؟ من دست از -  ناراحت 

رگه .کندیم بلند رس بعد و کندیم نگاه زمی    به رو شجاع

 .خواند چشمانش از شودیم را دلخوری های

  .نیست ای تازه چپ    که اینم .میاد بدت من از تو -

 .شده تفاهم سوء .نیست اینجوری خدا به -

ون رفت   گذاشت   رسیدیم تا - ین گفت اومد امپ   .بپ   شپ 

 .بودن مونده واج و هاج شونهمه .تهران برگردیم میگه
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 .گردش بریم گفتیم داشت االن همی    گفت هم عرفان

 احمدی؟ خانوم تفاهمه سوء چیش این حاال

 

 احمدی؟ خانوم شدم حاال -

 .میشه آب دستم تو داره کره -

ین  حرف   آیدیم تا .کندیم نگاه دستش توی یکره به شپ 

ین و رودیم ساحل سمت پایی    به رس شجاع بزند،  پا شپ 

 :کوبدیم زمی    روی

 میگه همینجوری .بزنم حرف منم وایسا الاقل !لعنت   -

ه ذارهیم بعد خودش واسه  !بابا ای .مپ 

 .گرددبریم ویال سمت رسخورده و مغموم

ین حقته"  اخالق این خواییم یک .حقته واال .خانوم شپ 

؟ درست رو گندت  رو تپ  ت زبون این خوابیم یک کت 

؟ کند  "کت 

 در رفته فرو ویالی وارد .آیدیم در دارد دیگر اشکش

 تلفنش .هابچه پیش برگردد ندارد دوست .شودیم سکوت

 .دهدیم پیام نازسلت   به و داردبریم نشیمن مپ    روی از را
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 ".بخوابم خوامیم نیست خوب حالم .نمیام من "

کش اتاق سمت یم زری و نازسلت   و ت  ت   مامان با مشپ 

 .رود

 رودیم ضعف دلش .بیندیم زری کنار خوابیده را مانیل

ک برای  را پتویش و بوسدیم آهسته را صورتش .دخپ 

 .کندیم مرتب

 چشمان .کشدیم دراز و کندیم پهن زمی    روی تشیک

 یادش که  شده حک ذهنش در جوری شجاع یرنجیده

 .بودند شده کدر براقش همیشه هایعسیل .رودنیم

 :رسدیم نازسلت   از پیایم فورا

 "پیشت؟ بیام نیست؟ خوب حالت خواهری؟ شده چ   "

 :فرستدیم پیام

 ".میاد خوابم فقط .خوبم "

 بیدار هم هنوز .گردندبریم ویال به بقیه بعد ساعتیک

 .بخوابد نتوانسته و است
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 صورتش و کندیم مرتب رویش را پتویش و آیدیم نازسلت  

کش کنار بعد و بوسدیم را  .کشدیم دراز دخپ 

 و شودیم تنگ خییل خییل مادرش برای دلش لحظه آن

  .کندیم را پدرش هوای

 .بردنیم خوابش و شودیم پهلو به پهلو تمام ساعت یک

ون اتاق از عاقبت  خارج ویال از صدا رسو ت   و رودیم بپ 

  .شود یم

 و نشیندیم هاشن روی ساحل کنار ویال از دورتر جات   

ه  است انگپ    وهم و تاریک آنقدر دریا .دریا به شودیم خپ 

  .بشنود را هاموج صدای تواندیم فقط که

 

 و امواج به که است دقیقه چند و گذشته چقدر داندنیم

 کنارش کش حضور که کرده گوش نوازشانگوش صدای

 .آورددریم هوایش و حال از را او

 کار چ   دریا کنار تنها و تک جوون دخپ   یه شت   نصف -

 کنه؟یم
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ه که شجاع نیمرخ به و شده غافلگپ    دریاست به خپ 

 .دوزدیم چشم

؟یم کار چ   ااینج تو -  کت 

ون اومدی تنهات   دیدمت -  .دنبالت اومدم .بپ 

 .بودی قهر که تو -

 خوابم .بودی تو کرد قهر و درآورد بازی بچه که اوت   -

 !بیداری که تو بود؟ همی    بخوابمت خوامیم میاد

 برنگشتم منم .رفت   گذاشت   .بدم توضیح نذاشت   الاقل -

 .باش   راحت تو

 رو؟ میاد بدت من از اینکه ؟بدی توضیح رو چ   -

 .کنمیم خواهش شجاع؟ -

 .شودیم بلند جا از شجاع

 تا تهران از کله یه .امخسته خییل من .ویال برگردیم پاشو -

  اینجا
 
  .کردم رانندیک

 .میام بعدا من .برو تو خب -

 اومدم؟ اصال چرا برم کنم ولت اینجا بود قرار اگه -
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ین  .شودیم دبلن جا از سنگی    تت   با شپ 

یم نگاه شودیم دور دارد جیب توی دست که شجاع به

 نگرانش شده؟ خواستت   امشب اینقدر چرا حاال .کند

ت یا شده ون ویال از را او اشمردانه غپ   کشیده؟ بپ 

 .بردارد قدیم تواندنیم اما .برود دنبالش خواهدیم

 .چرخد یم او سمت و ایستدیم شجاع

؟ به چسبیدی چرا -  نمیای؟ زمی  

ین  :کندیم من من اما شپ 

ه ...من - ی یه باید من ...چپ     .شجاع بگم بهت چپ  

 .آیدیم جلو قدم دو سوایل و متعجب چشمات   با شجاع

 .بگو خب -

ین دیم سمتش را دستش شپ   :گپ 

 .کنمیم بهت پشتمو من .نیا جلو .وایسا جاهمون !نه -

 .بگم اینجوری نمیشه روم

 :گوید یم بلند و ادری سمت چرخدیم
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 شدی ناراحت حرفام از اگر .شجاع کن گوش حرفام به  -

نیم من ...ببی    .کنمیم خواهش .برو فقط و نگو هیچ  

 به شهمه هست وقت   چند یه راستش .بگم چجوری دونم

 از زودتر تو میشم پا خواب از که صبح .کنمیم فکر تو

 برم بشم ماشی    سوار خوامیم .من به رشیم پنجره نور

م تو کار رس .چشمایم جلوی تو کار رس جمله الی دفپ 

 .بینمیم رو تو اسم مدام کتابام های
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 به حواسم بخوام اینکه بدون نبودی که روز چند اون

 .بودم دلتنگت دیدمتنیم وقت   .میای یک بود شما واحد

ی هیچ چرا خوردمیم حرص  تونمنیم من و نیست ازت خپ 

 .زنهیم تر محکم قلبم بینمتیم وقت   .بزنم زنگ تبه
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؟ شجاع؟ .دارم عالقه بهت من ...شجاع ؟ اونجات   یا رفت 

 شجاع؟ میدی؟ گوش بهم داری

 رسش و گرددبریم آهسته شجاع دادن دست از یدلهره با

 .خوردیم سفت   مانع به محکم

یم کمرش پشت دست شجاع که کند سقوط خواهدیم

ین و اندازد  .شجاع یشوکه صورت به شودیم مات شپ 

ه او صورت به صورت و ایستدیم صاف  در شودیم خپ 

 .نیستند کدر دیگر که هات  عسیل

 :زندیم لب شجاع

ین نمیشه باورم - ؟ چ   بگو دیگه بار یه .شپ   گفت 

 چرخیدمنیم که بگم صورتت تو میشد روم اگه من -

 .اونوری

؟ از -  اری؟د دوستم فهمیدی یک از یک 

تو داشت   که روزات   همون -  شاید .کردییم تعمپ   دفپ 

 من ویل .بود بلندتر من قلب صدای توق و تق اون وسط

 در نظرت بگو اول بهم فقط .نشده تموم حرفام هنوز

 چیه؟ من مورد
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 کفش نوک با و اندازدیم پایی    رس سینه به دست شجاع

وع  .کندیم ساحل هایشن با بازی به رس 

  .شمال اومدم تو خاطر به فقط من راستش -

ین دیم باال را رسش شجاع و گزدیم لب شپ   لبخندی و گپ 

 .زندیم نرم

  .اومدی شادی خاطر به گفت   ویل -

 خواستنیم اصال .داره بدی خییل روچ اوضاع شادی -

 راض   تنگه، دیدنت واسه دلم گفتم بهش وقت   اما .بیاد

 بهانه یه باید و نمیام بودم گفته قبلش ضمن در .بیاد شد

  .کردمیم جور

ین قلب توی  به .افتاده راه بکوب و بزن و عروش شپ 

د را ذوقش جلوی تواندیم سخت    .بگپ 

؟ خودت -  داری؟ دوستم یک   از چ 

 و اومدی دعوا وسط که روزی همون از راستش من؟ -

ای از .دادی نجاتم   .میاد خوشم قوی دخپ 

 چ   عنوان به منو شجاع؟ وریهچج من مورد در تعالقه -

 داری؟ دوست
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 ...که اینه منظورت -

؟ یا جدیه رابطه این که اینه منظورم-  موقت 

 چیه؟ عاقالنه جواب تو نظر به -

 تازه که ما مثل مردی و زن یرابطه واسه نمیشه اینکه -

 .گرفت جدی تصمیم دیدن همو

  خواست  یم چ   بگو حاال .روانشناش خوب که حقا -
 

  .بیک

 خواهدنیم .بگوید باید اما .رسیده ماجرا سخت قسمت

ی   .بماند راز اشگذشته از چپ  

 وقت   تا و بدوت   داری حق .سیاهه خییل من ی گذشته -

ی تصمیم شناشیم منو شخصیت داری  کت   قبولش بگپ 

  .نه یا

ه و نشینندیم زمی    روی هم کنار ین دریا به خپ  وع شپ   رس 

  تلخ هایماجرا گفی    به کندیم
 
  .اشزندیک
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ین؟ - ین شپ  ین؟ .پاشو شپ   شپ 

 اتاق .نشسته رسش باالی دیبا .کندیم باز پلک سخت   به

 .است تاریک هنوز

ین -  شدی؟ بیدار شپ 

 :پرسدیم آلود خواب

 دیبا؟ شده چ   -

 .شده بد حالش شادی پاشو -

 .نشیندیم شده هوشیار فورا

 شده؟ بد حالش چ   یعت   -

وع بعدم .زد جیغ یهو دیدیم ابوسک داشت -  به کرد رس 

 .کرده غش االنم .خودزت  

 !وای ای -

ون اتاق از دو هر خانه از نازسلت   .روندیم بپ   با آشپ  

ون آب لیوات    .آیدیم بپ 

ین وای -  .بدو .بده حالش شپ 
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 دارد شجاع .شودیم اتاق وارد و کندیم ییک تا دو را هاپله

 و آشفته وضیع با تخت روی که شادی صورت توی

 .کوبدیم شده بیهوش ریخته هم به موهات  

 خاله؟ !کن وا چشاتو خدا رو تو خاله خاله؟ -

و آن در و دودیم تخت سمت  است سوال برایش دار گپ 

خاله مگر زند؟یم صدا خاله را او شجاع چرا  .نبود اشدخپ 

ین دیدن با شجاع  :نالدیم شپ 

  .بکن کاری یه خدا رو تو -

ینش دیم را او نبض پ  ه اشمچ   ساعت به و گپ  یم خپ 

 .شود

 .زنهیم کند خییل نبضش -

 و قندی رسیم بزرگ و سپ    سایک از و پایی    یطبقه دودیم

 یطبقه به و داردبریم آنژیوکت و محلول و رسنگ چند

 .دودیم باال

ون نگران دیبا و مهراج و عرفان  .اندایستاده اتاق بپ 
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  سخت   به و دودیم اقات توی فورا
 
 خون جریان که ریک

 در را آنژیوکت و کرده پیدا او دست در باشد داشته

  .کندیم فرو پوستش

 

ین کند،یم باز چشم شادی که بعد لحظات   یم همه از شپ 

 .بخوابند بروند خواهد

 .بخوابید برید .کنارش هستم خودم من -

 :گویدیم مهراج

 بیمارستان؟ بریم نیست احتیاج -

 .میشه خوب رسم با .پایینه فشارش نه -

 .کندیم نوازش را شادی دست نگران نازسلت  

ی - ین کن صدام داشت   الزم چپ     .شپ 

 .نشه بدخواب مانیل بخواب برو .عزیزدلم باشه -

ون اتاق از همه  .روندیم بپ 

 .هستم من .شجاع بخواب برو هم تو -

 خوابیده؟ .پرید رسم از خواب دیگه نه -
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 .بهش زدم هم بخشآرام یه .رهآ -

  .آوردمشنیم کاش -

 نیست؟ تخالهدخپ   مگه خاله؟ گفت   بهش چرا -

 ساله ۱۵ شادی اومدم دنیا من وقت   .مفصله شقصه -

 سه فقط .بود مرده من از قبل که داشتم پرسخاله یه .بود

 بدجوری و بود برادرش عاشق شادی .بود شساله

 
 
 طفلک این به واسشح هیچکس اما .گرفت افرسدیک

 .بودن عزاگرفته شاهی    واسه فقط همه .نبود

 

  

 271_قسمت#

 

 

 

خونه مدام شادی .نبود خوب روزش و حال هم من مامان

 .کردیم مراقبت من از مهربون یدایه یه عی    و بود ما ی
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 رو شاهی    مرگ تونهیم منه پیش وقت   فقط گفتیم

 وابسته بیشپ   شادی به شدمیم بزرگپ   چ   هر .کنه تحمل

  و روچ اوضاع اما .شدمیم
 
 بدتر و بدتر شادی افرسدیک

 .شد

 

و اون تو  از .شد عاشقش و شد آشنا پرس یه با دار گپ 

یم آتیشش زود که نوجووت   آخر داغ عشقای همون

 .کردن عروش فورا بعدم .خوابه

ین  :میکند نچ   شپ 

 شد؟ چ   بعدش -

وع دعواشون و جنگ زود خییل - ا .شد رس   گفی    بزرگپ 

 اما آورد دنیا به پرس یه شادی .میشه درست بیارین بچه

 .شد بدتر افرسدگیش فقط

ات   این از امان -
 واسه پیچنیم اشتبایه نسخه که بزرگپ 

  .هاشونبچه

 عذاب شادی خاله هاسال این چقدر بدون خودت دیگه -

ن باید رو خدا بنده این فهمید ییک باالخره .کشید  پیش بپ 
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شکرو   بدتر حالش کرد ولش بعد مدت یه خورد دارو .انپ  

ی بار چند .شد ون اومد شد بسپ   به برگشت دوباره باز بپ 

شک پیش نه دیگه ساله یک االن .قبل حالت  رفته روانپ  

  .گرفته جدیدی داروی نه

 مشاوره بهش گفت من به امروز که شده چ   دونمنیم -

 .بدم

 :کندیم ریز چشم شجاع

 مشاوره؟ و ادیش .عجیبه -

 اینجوری .نکشه روات   بیمارستان به باز کارش امیدوارم -

 .نیست خوب اصال اوضاعش کردی تعریف تو که

نیم اینجوری االن بود کرده ازدواج خوب مرد یه با اگه -

 که داده اون به رای هم دادگاه و گرفته ازش پرسشو .شد

 ت   صالحیت همی    واسه .نداره روان سالمت شادی

  .حیتصال 

ین ه شادی به و کشدیم پوف   شپ  یم شجاع .شودیم خپ 

 :پرسد

  شمال؟ اومدی مجهز که چطوره -
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 باید .میشه پایی    باال فشارش هنوز .زری خاله خاطر به -

 .باشه دارو دستم کنار

دیم را او دست شجاع  سبابه انگشت پشت با و گپ 

 .دوزدیم چشم او چشمان به سکوت در .کندیم نوازشش

 در بودن که زنندیم داد دارند چشمانش ناب هایعسیل

ین برای .است خوب چقدر او کنار  یعت   نگاه همی    شپ 

  .گردانآفتاب یمزرعه در زدن قدم

 گردانآفتاب قد هم و نشود صبح کاش کندیم آرزو او و

 کیف شطرنچ   و ایپنبه ابرهای الی و برود آسمان به ها

 .کند
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 چشم اینکه بدون .دهدیم خودش به تکات   تلفن دایص با

 و گرددیم تلفنش دنبال کورمال کورمال دست با کند باز
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ون بالشتش زیر از را آن  نام باز نیمه چشیم با .کشدیم بپ 

 .کشدیم را سپ    آیکون و بیندیم را مهراج

 :شودیم بلند دارش خش صدای

 مهراج؟ جانم -

 .من ناز   خپ   به صبحت .سلت   سالم -

 .خپ   به هم تو صبح .مهراج شد صبح زود چه وای -

 عمرم؟ پاش   خواینیم -

ی .کندیم اطراف به نگایه  .نیست بقیه از خپ 

 بخوابم؟ دیگه ذره یه میشه .میاد خوابم خییل -

  .ترکوننیم دارن الوی چه تا دو این ببی    بیا پاشو -

 یک؟ -

ین -    تو لعنتیا .شجاع و شپ 
 با کردن ست شونماسم شی  

  .هم

 مگه؟ کی   یم کار چ   واقعا؟ -

 و ماچ مونده فقط .هم دست تو دست ویال پشت رفی    -

 .همو کی    موچ

https://t.me/shahregoftegoo
https://t.me/shahregoftegoo


  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 .پردیم رسش از کامال خواب

  راست وای -
 

 مهراج؟ مییک

؟ خپ   -  داشت 

ین پس -  .شد موفق باالخره شپ 

 به ببی    ا   ا   ا   .بزنم خورهیم تا رو پرسه این برم خوادیم دلم -

 .نگفته من

  .نبود باغ تو اصال رفیقت این که دیشب تا واال -

 .میشه خطری داره قضیه .که ببیت   نیست   اوه اوه-

 .ایستدیم آیینه جلوی و کندیم رختخواب از دل نازسلت  

 مگه؟ کی   یم کار چ   !وا -

زنهیم پر واست بدجور دلم که دریاب منو تو .کن ولشون-

 چه .ندیدمت سپ   دل دقیقه پنج اینجا ماومدی روزه دو .

 آخه؟ وضعشه

 بلند موهای به کشدیم برس .رودیم ضعف او برای دلش

 .سیاهش و

 .بدو .مهراج ببینمت باال بیا یواشیک بدو -
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 آیدیم اتاقش به که کشدنیم طول بیشپ   دقیقه دو مهراج

 را خودش نازسلت   شود بسته کامال در اینکه از قبل و

 .اندازدیم او آغوش توی

 .اندازدیم باریکش کمر دور دست مهراج

 .تریدلتنگ من از که تو اوف -

 :بوسدیم را او تند تند

 .چسبید چقدر آخیش -

یم تپشش پر قلب و داغ یسینه روی را اش چانه نازسلت  

 که انگشت   به عشق با و آوردیم باال را دستش و گذارد

یم چشم کرده شخو  جا آن روی صادق اهدات   انگشپ  

 .دوزد

 چقدر دوت  یم مهراج؟ برات دارم ذوق چقدر دوت  یم -

 برآورده سال دوازده این آرزوی که روز این کشید طول

 و ترس بدون اینجوری که بشیم؟ هم مال ما و بشه

س  کنم؟ بغلت اسپ 

 :بوسدیم را دستش پشت مهراج

 .خدا به من ُمردم -
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 .مو به مو یق،دق .مهراجم کشیدی چ   دونمیم آره-

 :اندازدیم باال را ابرویش تای یک و کندیم گرد چشم مهراچ

 وقت؟ اون چجوری -

ت -  !دفپ 

و -  .گشتم دنبالش چقدر ناقال؟ بودی برداشته تو دفپ 

 .کرده معدومش ت  ت   مامان نکنه گفتم

 را صورتش و کندیم بلند قد پا هایپنجه روی نازسلت  

دیم قاب  .بوسدیم دل و جان با کممح را لبانش و گپ 

 

 صبح خود تا کردم گریه چقدر شب اون بدوت   اگه -

 اون که ببخش .کشید طول سال سه که ببخش مهراج؟

 .موندی منتظرم که ممنون .شدی اذیت همه

 .بوسدیم نرم را هایشپلک جفت پشت مهراج

 که بوسمیم چشاتو اونقدر شب و روز بعد، به این از -

 چشای و بدن نشون خودشونو نکی    جرات اشکات
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 جز هیشیک .سلت   باشه یادت وای .کی    خیس خوشگلتو

 خب؟ .ببوسه چشاتو نداره حق من

 .پشتش کم هایریش روی کشدیم دست نازسلت  

 خواهدیم دلم .مرد بدونه خدا دارم دوستت اونقدر -

  .دلت و جون خورد   تو بره عشق که ببوسمت اونقدر

ین صبح این -  بگرده دورت .سلت   شد ندگیمز  صبح بهپ 

 .دارم دوستت خییل .مرد این

یم را دلخواهشان دارم   دوستت که صبچ آن ها زن و "

 ".خوابندیم گوشواره با را شب شنوند،

* 

 

 

ین و شادی که هست ساعت   دو  و هستند اتاق توی شپ 

 روی شجاع و است بهپ   شادی حال .صحبت مشغول

 .ستهب در به زده زل و نشسته صندیل
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 هول شودیم نواخته گردنش به که محکیم گردت   پس با

 .بیندیم رسش باالی را مهراج و چرخاندیم رس زده

 :زندیم عتاب و گردنش به کندیم قالب را دستش

؟ چته هوی - ؟یم چرا روات   زت 

 :زندیم تکیه دیوار به سینه به دست مهراج

یم الو ذارییم مدار قرار مردم دخپ   با یواشیک دیگه حاال -

؟ من به ترکوت  
 

 نمییک

 بهت؟ گفت نازسلت   فهمیدی؟ کجا از !لعنت   اوووف -

 .کردم شکارتون ویال پشت .خپ   نه-

 داداش جون به .گفتم بهش دیشب همی    خودم من بابا -

 .نشد فرصت بگم بهت خواستمیم

 :زندیم لبخند مهراج

 .باشه مبارکت داداش عشق   -

 .مخلصیم -

 تو؟ یا گفت اون اول -

  .اون -
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  .مخت اون تو خاک -

؟یم - ین نفهمید ایحرفه شجاع   بیت   دوسش خانوم شپ 

 .داره

 سال؟ دو این بودی خوت   پرس -

 .نبودم هیشیک با .پاک پاک   .خدا به آره -

ین پس -  .داداشم بوده تجایزه شپ 

؟ راست -
 

 .شناسیشیم خوب انگار مییک

ت جواهری هچ بیت  یم باش   باهاش روز دو -  .اومده گپ 

 اونجور .خانومیه و الیق دخپ   واقعا .مرام با خودت عی   

 اذیت مادرش و پدر فوت از بعد خییل گفتیم سلت   که

 من .زندگیش شده  بهپ   خییل سال سه این تو ویل .شده

 عاشق که دونمیم اینو فقط ویل ندارم؛ خپ   جزئیات از

ی خوب  .داداش شدی دخپ 

 مهراج برای را جزئیات آن خواهدیم دلش خییل شجاع

 باید که است خودش این آخر دست دارد حتم اما بگوید؛

  برای
 
د تصمیم خودش زندیک  .بگپ 
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ین   سفید و سیاه کمال و تمام شپ 
 
 و گفت را اشزندیک

ام او انتخاب و تصمیم به کرد تاکید هم آخرش یم احپ 

 .پذیردیم باشد چه هر و گذارد

 رسشت و شخصیت این از نشان دخپ   این صداقت همی   

  .دارد ریایشت   و پاک

 :کوبدیم اششانه روی مهراج

 .میاد در بابام صدای االن کنیم درست زغال بریم پاشو-

 .شدی دوماد دیگه سال تا دونمیم که من .نکن فکر اینقدر

 :آورددریم را بدبخت هایآدم ادای الیک شجاع

 !نه .خدا وای !َپر .شد متمو  مجردی خدایا -

  .مسخره !کوفت -
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* 

 

 

  .تهران اندبرگشته شمال سفر از که هست روزی دو

 به است آمده صبچ دم فرار آن و سال سه از بعد امروز

 و قدیم پناهگاه .اتاقش توی نشسته .خودشان یخانه

 بود پدرش تبعیدگاه که اتاف   .بود هایشتنهات   غار که اتاف  

 .او برای

 و مامن ترینامن .اوست پناهگاه مهراج آغوش حاال اام

 .پرستدیم را او که مثالت   ستمردی قلب موا،

ون و کندیم رها را اتاقش  را خانه مانیل و سارا .رودیم بپ 

 نشانده بزرگ سالن وسط را یارس .اندگذاشته رسشان روی

 مانیل دل ته از هایخنده .روندیم باال کولش و رس از و

 .داشت را آرزویش که ستبهشت   نهما

 "!مامان عشق .آخه من برم قربونت ":کندیم زمزمه
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خانه سمت  :گویدیم بلند و رودیم آشپ  

ا نکنید اذیت یارسو بابا بسه -  .دخپ 

ها یقهقهه و کشدیم بغل توی را دو هر یارس  به دخپ 

 .رودیم آسمان

  .باشن خوش بذار .جان سلت   نداره عیت   -

 خورشت به رسی و فرستدیم یارس برای دور از لبخندی

 .زندیم اشقیمه

  .کردم چه اوووف-

 در سلیقه با را ها میوه .یارس و خودش بدای ریزدیم چای

ها برای چیندیم بشقاب  پاستیل چند هم کنارشان .دخپ 

 
 

  رنیک
 

 .گذاردیم رنیک

 .بخورید میوه بیاین بدوئی    .دیگه بسه بازی خب خب -

 اتاق توی برندیم را هایشانبشقاب زنانخنده راسا و مانیل 

 .هایشانعروسک کنار

 .نشیندیم نازسلت   به مبل تریننزدیک روی یارس

م نکنه درد دستت -  .دخپ 
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 بابا؟ خوت   -

 ایکینه اینقدر .بخشهنیم که بخشهنیم زری .بگم چ   -

 .خدا به نبود

 بهش مهه این بابا؟ برگرده فورا داری ارصاری چه حاال -

 .دیگه میاد خودش پای با خودش بخواد اگه .آورد نه گفت  

 خوامیم که مت   واسه حاالشم همی    .دیره سلت   نه -

ان  .دیره واسش کنم جپ 

 بابا ویل .نیست ایکینه اصال .نازکه دل خییل مامان -

 کارت برگرده اگر .ریخته اعتمادش دیوار که کن قبول

  .میشه سخت خییل

 تحمل مردونه دوستت پیش دارم همی    هواس .دونمیم-

میم یاد کردنو   .بشم عوض خوامیم .گپ 

 .نشیندیم کنارش و شودیم بلند جا از نازسلت  

 کنار نشسی    چسبیده نزدییک همه آن از کشدیم خجالت

دیم را او دست و خودش به دهدیم جرات اما .او  .گپ 

 ینا هم او برای .کندیم نگاهش متعجب و مات یارس

 .است غریب حالت
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 رو زیادی روزای.بابا بودم نگرفته دستتو اینجوری حاال تا -

 خودم نیست، کنارت دیگه مامان اگه .دادیم دست از

 .نخور غصه .هستم

دیم را او لطیف دست یارس  .فرس 

 .مامانت   عی    .بزرگه روحت چقدر .دخپ   خوت   تو چقدر -

 که میدمفه وقت   ویل .داشتم دوست خییل رو زری من

 بفهمم نذاشت مردساالری اخالق این .بود شده دیر دیگه

؟ یعت   زنم داشی    دوست  داشی    دخپ   بفهمم نذاشت چ 

  .خوبه چقدر

 

 ندیم دست از تا .هستیم اینجوری آدما ما .دیگه همینه -

 .شناسیمنیم قدر

 برگرده؟ نگم بهش چجوری آخه -

ه کت   حایل بهش رفتارت با -   .بابا بهپ 

 وری؟چج -

 از .داره دوست چیا .بودی باهاش سال همه این دیگه -

ین و من .نمیاد خوشش چیا  .کنیم.یم کمک بهت هم شپ 
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 هیچ که خورینیم حرست بعدا برنگشت، اگر فوقش

 .نکردی کاری

یم آیفون سمت نازسلت   شودیم بلند که خانه زنگ صدای

 :زندیم جیغ خوشحایل با مانیل .رود

  .اومد جونم ت  دا .عفان دات   -

ه لب زیر یارس و یم زمزمه مانیل هایوورجه ورجه به خپ 

 :کند

 حاال .شده کوچیک دوباره انگار سلت   که شد خوب چه -

مو اول از تونمیم باز  پدری براش تونمیم .کنم دوره دخپ 

 ...کنم
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 را خواب که رخوت   حس و گذشته ظهر از بعد از کیم

 .کرده لمس را بدنش و تن دزنیم فریاد

 خواهدیم دلش که است خوب آنقدر اسفندمایه هوای

ون برود  .کند روی پیاده بپ 

ی بهار فصل رسیدن و عید تا  باید دیبا با .نمانده چپ  

 .کنند جمع هم را ت  ت  مامان یاثاثیه و اسباب بروند

 یک جایش و بشود خایل زودی به ساختمان آن است قرار

 .بشود ختهسا آپارتمان

 

عالقه مورد کارتون دارد و نشسته گوشه یک پرانرژی مانیل  

  .کندیم نگاه را اش

یم گرم کم کم دارد چشمانش و مبل روی کشدیم دراز

 .زندیم را خانه زنگ کش که شوند

 :گویدیم ستتکات   خانه مشغول که عفت

 .کثیفه دستم کنید؟ باز درو میشه جون خانوم -

 :گویدیم دبلن نازسلت  
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 .رفتم .جون عفت آره -

 :زندیم غر رودیم آیفون سمت کشان خمیازه که حایل در

 .گذاشی    اگه .هابخوابیم اومدیم دقه یه -

یم رسش از خواب آیفون یصفحه روی شیده دیدن با اما

 .پرد

 کنه؟یم کار چ   اینجا این !وا -

 .چسباندیم گوشش به را گوش  

 بله؟ -

؟ -  .دهشی منم سلت 

 امرتون؟ .بینمتیم دارم -

 تو؟ بیام میشه -

 قتلت به اقدام اون از بعد کردم فکر .هازیاده جراتت -

ش دیگه  .ببیت   منو بپ 

 .دارم کارت تو بیام بذار .خدا رو تو سلت   -

 داری؟ کار چ   -
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 بگم؟ کوچه تو اینجا -

 چه برای شیده که این زدن حدس .کشدیم پوف   نازسلت  

 .زندیم را دکمه پس .بود هساد آمده

  .می    پنج فقط -

 با و پیمایدیم زیاد رسعت با را دردندشت حیاط شیده

 .شودیم خانه وارد عجله

 نشیمن به منتیه راهروی انتهای سینه به دست نازسلت  

 .است ایستاده

؟ خوت   .سالم -  سلت 

 احوال و حال دکپ   پزشک دندون بر عالوه نکنه .سالم -

؟ هم  هست 

منیم رو وقتت زیاد -  به .متاسفم من روز اون بابت .گپ 

  .بودم شده دیوونه خدا

 بود؟ همی    کارت -

 .راستش .نه -
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 و جعبه تو ریختم وسیله کیل صبح از .هالکم خواب از -

 خونه برم بخوابم خواستم یم ساعت یه .کردم بندی بسته

 .نذاشت   .ت  ت   مامان

 انداخت   راه محله تو که تئاتری اون از بعد چجوری واقعا

 اینجا؟ بیای شد روت

 ...بودم مهراج عاشق فقط من ...من -

 تو .بودی مهراج عاشق کردی غلط تو .شیده شو ساکت -

 تو نه؟ یا داری مهراجو لیاقت نکردی فکر خودت با اصال

 .خوایمیم همو چقدر مهراج و من دونست  یم خوب که

 .نیست   آدم تو خدا به شیده .خدایا وای ...تو وقت اون

 به تو .دیدم زندگیم تو که بودی حسودی نوع بدترین تو

؛ من جای خواست   نیم که کردی حسادت مت    اما باش 

 واسه خودت تو .خواست  یم خودت برای منو های داشته

م یه و کردی درست جهنم یه خودت  .توش ریخت   هپ  

 .زندیم زانو نازسلت   پای زیر حرف ت   شیده

 :گزدیم لب نازسلت  

 شیده؟ کت  یم غلظ چه داری -
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 اسپ   انگشتانش بی    را نازسلت   دامن و بردیم دست شیده

ه او صورت به التماس  و البه و عجز با .کندیم یم خپ 

 .پیچدیم خانه درفضای تمنایش پر صدای و شود

 و بیا خدا رو تو ویل نکن حاللم .نبخش منو !سلت  -

  .ببخش بابامو و کن خانویم

 .زندیم پوزخندی نازسلت  

ی همچی    حق   چه به -  به چطور شیده؟ خواییم ازم چپ  

 من از بابات واسه و اینجا بیای پاش   دادی جرات خودت

؟ طلب بخشش  کت 

 تواندیم خوت   به نازسلت   .افتدیم زاری و گریه به شیده

 .ببیند شیده چشمان در را صداقت

 کاری هر .سلت   ردمک غلط بابام جای به من .کردم غلط -

 
 

 زندون تو بابام نذار خدا رو تو فقط .کنمیم برات بیک

  مرد تنها اون .منه چپ    همه بابام سلت   .بمونه
 
  .منه زندیک

میم من نباشه اون اگه  تو بابام نذار خدا رو تو !سلت   .مپ 

 به بیفته باز اگه .داره مشکل شمعده .بمونه زندون

 .خدا رو تو سلت   کنم؟ کار چ   من خونریزی
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 .زندیم فریاد نازسلت  

 به ایستاده ستون خم و کرده فراموش را کارتون مانیل

 نگاه دارد طرف آن کیم لرزندیم که دستات   با عفت .تماشا

  .ندارد دعوا دیدن طاقت بیچاره زن .کندیم

 .لعنت   ببند .شیده ببند دهنتو-

؟ نگران  سه اون بودی کجا پس میشه؟ بد حالش بابات 

 حسات   و درست تونستمنیم حت   سالش یک من که سال

  .بخورم غذا

د یم را او دست و رودیم مانیل سمت یم شیده کنار و گپ 

 .ایستد

 .کن نگاه گناهت   ی بچه این به خوب .کن نگاش-

 .گذاردیم مانیل هایگوش روی دست

  .ببی    .گرفتیم ما از رو فرشته این داشت بابات -

 در .کندیم نگاه مانیل زیبای و سیدهتر  صورت به شیده

ک سمت از مهر از موچ   اول نگاه همان  قلبش وارد دخپ 

 .شودیم
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 .زندیم کنار را نازسلت   دستان مانیل

 مایم که تو .کنهیم گلیه داره ببی    .نکن دعواش مایم -

 .بودی اوت  

 .کشدیم هوف   نازسلت  

ش بیا عفت -  .لطفا اتاق تو بپ 

 .آیدیم مانیل سمت عفت

 .نه یا برات دارم شکالت ببینم بریم .جان مانیل بیا -

 را هایشاشک و رودیم شیده سمت .کندیم اخم اما مانیل

 .کندیم پاک

 چیه؟ اسمت .نکن گلیه -

 .مانیل به زندیم زل و زندیم تلخ لبخندی شیده

 :زندیم ترس   نازسلت  

م؟ گفتم چ   نشنیدی !مانیل-  دخپ 

 :زندیم کمر به دست مانیل

م باشه - ب؟ .هانکت   دعواش ویل .مپ 
ُ
 ا
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 .کندیم خم رس نازسلت  

 .خب-

 

  

 275_قسمت#

 

 

 

ین مانیل منده را شیده و پاشدیم لبخند شیده به شپ   تررس 

 دیگر اما کند التماس باز خواهدیم دلش .کندیم قبل از

 از نباشد؟ بچه این خواستیم بابایش .شودنیم رویش

 در سمت به افتاده هات  شانه با و شودیم کنده زمی    روی

 .رودیم

 :زندیم صدایش نازسلت  

  کجا؟ -

  .او سمت گرددیم بر شیده
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  راست -
 

  .نیست بخشش الیق من بابای .مییک

 

 رس تاسف با و کندیم نگاه شیده رفی    به مات نازسلت  

 .دهدیم تکان

 !دیوونه -

 

 

** 

 

 

 مالقات   که بودند کرده ماعال  بلندگو با را اسمش وقت  

 را نازسلت   و مهراج اینکه جز کردیم را کش هر فکر دارد

 .ببیند منتظرش شیشه طرف آن

 این به مدام .نشود چشم در چشم او با کندیم سیع مهراج

یم شکور از گوش   به اشاره با نازسلت   .کندیم نگاه آن و

 .بزند حرف و بنشیند خواهد
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 .داردبریم را گوش   خسته ای قیافه اب داغان و درب شکور  

 هایعلف مثل اشگندیم جو ینشده اصالح هایریش

 .شده بلند نامرتب هرز

منیم رو وقتت زیاد -  بهت تا اینجا اومدم .شکور آقا گپ 

 .کنارمه سالم مبچه اینکه خاطر به فقط .گذشتم ازت بگم

 رو ت  ت  مامان ناراحت   سوزن رس یه و اشک طاقت اینکه و

  .نبود بخشیدنت برای دلییل هیچ وگرنه .نداشتم

 .شودیم شوکه شکور

  واقعا؟ ...وا -

 .کشدیم پایی    کیم را چادرش یلبه نازسلت  

  .واقعا آره -

 باالخره و نشیندیم صندیل روی مهراج .شودیم بلند جا از

 .کندیم شکور آلود اشک صورت به نگایه

  .زناسلت   ممنون .مهراج ممنون -

 .کند باز تواندنیم را هااخم این و دارد اخم مهراج
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 کرد لطف بهم خدا و سالمه مبچه کن شکر خدارو برو -

  .شکور کنم پدری براش

 .ریزدیم اشک صدا ت   و اندازدیم زیر به رس شکور

  .دارم ازت سوال یه ویل -

 .کندیم بلند رس شکور

 که روزی مونه .فرستاد پیام سلت   به من تلفن با ییک -

 پیام همون .شاهرود رفتمیم داشتم من و کرد فرار سلت  

 کار .بشه آواره خاطرش به سلت   شد باعث که ایلعنت  

 بود؟ تو

 .اندازدیم زیر به رس باز شکور

کت؟ بیای زدم زنگ بهت روز اون یادته .بود نگار کار -  رس 

 خب؟ -

کت تو بیای بگم بهت خواستمیم روز اون -  کار من رس 

 بندازمت و کنم اذیتت مدت یه از بعد خواستمیم .کت  

ون  گرفته وجودمو تموم انتقام حس واقعا روزا اون .بپ 

 و بودی نشسته روم به رو من دفپ   تو روز اون .بود

 و درآوردی رو کتت .گرمته گفت   .خوردییم چات   داشت  
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 تا داخیل مدیر اتاق تو بردمت یادته .صندیل رو انداخت  

  بزنیم؟ حرف کار از باهات

 برای گوشیت با و من اتاق تو بود اومده نگار موقع همون

 .بود شیطان خود واقعا زن اون .بود فرستاده پیام سلت  

 .کرده کاری همچی    نگار که دونستمنیم موقع اون من

 سلت   دنبال خییل و شدم پشیمون واقعا گفت برام که بعد

 .گشتم

 :کشدیم پوف   مهراج 

 که نذاشتم کوفت   رمز یه گوشیم برای که من هب لعنت -

  که .کنه درازی دست بهش کنه جرات خری هر
 
 منو زندیک

  .بده باد به پیام یه با

 بود کرده خاموش رو گوشیت و بود کرده پاک رو هاپیام -

  .بود انداخته جیبت تو دوباره و

 شاید .کن نگاه مثبت دید به بهش بیا ویل .مهراج متاسفم

 سالمت و سالم االن تبچه کردنیم فرار نازت  سل اگر

 .نبود

 :زندیم زهرخندی مهراج
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 .شکور داری رو تو آخه چقدر !خدایا -

  .شودیم بلند جا از و دهدیم تکان رس

 خوادیم دلم .کی    پیداش زودتر کن کمک پلیسا به فقط-

  .کنم خاکش زنده زنده

 

ون که زندان در از یم نگاه سمانآ به مهراج زنند،یم بپ 

  .کند

 دید به میگه برگشته .پرروئه مرد این چقدر .خدایا وای -

 یه و شکوندمیم رو شیشه خواستیم دلم .کن نگاه مثبت

 .فکش تو زدمیم مشت

 حداقل امیدوارم .بخشیدیمش دیگه .مهراج کن ولش-

 نگار اون کاش فقط .نشه پیداش اونورا باشه داشته شعور

 .نبگپ   زودتر رو لعنت  

 گپ   حاالها حاال شاید .کجان نیست معلوم گفت پلیس -

 .میشن دستگپ   باالخره .برن در قرس محاله ویل .نیفی   

 .کنه خدا -
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 هم ثانیه یک خوادنیم دلم .بریم زودتر بیاد یارس عمو -

 .وایسم تر اضافه اینجا

 میاد و زنهیم شکور با حرفاشو .کشه نیم طول زیاد -

ون  .بپ 

 بگه؟ بهش خوادیم چ   عمو -

 حال هر به .کنه بخشش طلب شکور از خوادیم گفت -

 .بود بد خییل کارش بابا

  .بشینیم ماشی    تو بریم بیا -

 .میشه خوشحال بدیم؟ خپ   ت  ت  مامان به بریم -

 بریم برداریم رو مانیل بریم بعد .مغازه برسونیم رو عمو -

کت ین و شجاع پیش رس  یم خواست   جا هر بعدش .شپ 

 .برمت

ین و شجاع وقت   از - ینو دیگه باهمن شپ   .بینمنیم شپ 

ه  .تربیت ت   یدخپ 

 یم امشب .سلت   خیالت   .رفت دست از شجاعم واال -

 .مانیل برای کنم خرید عید واسه خوام
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* 

 

 وقت   بیمار برای دیباست، خواهر همان که جدید منش  

 .کندیم تعیی   

؟ اینجا هارچ ساعت تونیدیم دیگه دوهفته -  بعدش باشی  

  .تعطیله عید خاطر به مطب دیگه

 :گویدیم مرد

  .ممنون بله -

ین رود،یم که مرد ون اتاقش از شپ   .آیدیم بپ 

 نداریم؟ مریض امروز دیگه -

 پیش براش کار .میاد پنج تا گفت زد زنگ .داریم چرا -

 .اومده

م من پس باشه - ون مپ   .بپ 

ون چشیم از و داردبریم را موبایلش  .کندیم نگاه را بپ 
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 زندیم لبخندی .یابدیم خیابان به رو یپنجره راکنار شجاع

ون در از و  .رودیم بپ 

 .چرخاندیم رس فورا در صدای با شجاع

ت از عجب چه .دکپ   خانوم سالم به به -  اومدی دفپ 

ون  .بپ 

؟یم کار چ   اینجا .آقا سالم -  کت 

 .بودیم بعضیا دلتنگ -

 .دیگه بعضیا اون منم-

 .گفتم رو برق سیم رو گنجشکای نه -

ین به و ایستد یم کنارش شپ   .کوبدیم بازویش به ای رص 
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 .دیگه باریکال -

 .نباش   خسته .کردم شوچ   -

ه؟ پیش چطور کارا .مرش-  مپ 

  .خوب شکر خدارو -

 واسش االن از .عید وسط افتاد تا دو این عروش راست   -

 .رمدا ذوق

  .رسیدن هم به دوتا این که شکر خدارو -

 !شجاع -

  جونم؟ -

  بهم روز همون خوادیم دلم .میگم -
 

 تصمیمت که بیک

 قراره بدونم زودتر خوادیم دلم .عجولم من راستش .چیه

 .نه یا بمونیم باهم

 .کندیم تر زبان با را لبانش شجاع

 چیه؟ تصمیمم بگم بهت زودتر نداری دوست یعت   -

 بیشپ   حت   اگر .کنم صپ   که اینه منطقیش ویل .خوامیم -

 هوم؟ .قبوله بخوای زمان هم
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ه شجاع  همان چرا کندیم فکر او زیبای صورت در خپ 

 است؟ انتخابش او و کرده را فکرهایش نگوید لحطه

 .کندیم سکوت و رسدیم ذهنش به فکری بعد اما

  .میگم بهت مهراج عروش روز .باشه -

* 

 

یم دلش چقدر و کندیم مرتب رسش روی را نلش مهراج

 و جمعیت اما .بزند رسخ های لب آن به ایبوسه خواهد

 پشت داماد و عروس یبدرقه برای منتظر هایمهمان

 .اندایستاده رسشان

کوبش اگر کندیم حس .نبوسد را او آیدنیم دلش بازهم اما

ون تا نکند ارام را قلبش بلند های ت   قلب تاالر از بپ 

 .ایستدیم نوایش

 صدای و بنددیم آذین عشق از پر ایبوسه با را اشپیشات  

 .رودیم باال جمع یهلهله و هازن سوت و دست

 :کندیم زمزمه گوشش توی
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؟ تو آوردی کجا از رو خوشگیل همه این - یم حس دخپ 

 .زنهیم هوا رو قلبم کنم

دیم را او دست نازسلت     .گپ 

 .میشم آب خجالت از رمدا مهراج وای -

  .عشقیم حاللیم، زنیم، .بگردم دورت که نداره خجالت -

 .گزدیم لب نازسلت  

 را مانیل دست .ایستندیم جمع به رو و رودیم کنار مهراج

ندیم کرده تن به زیبا عروش لباس که  راهنمات   با و گپ 

یم خارج زیبا تاالر باغ آن از جمع مشایعت با بردارفیلم

  .ندشو 

 و سوت با دراز و باریک قرمزی فرش روی از تات   سه

فیلم قرمز فرش انتهای در .کنندیم عبور هامهمان شادی

ان کندیم اعالم بردار  .بشوند جمع هم کنار مجرد دخپ 

ین ان جمع میان در شپ   شجاع به و ایستدیم مجرد دخپ 

 هر از تر جذاب زغایل شلوار و کت آن در شب آن که

  .کندیم نگاه شده ریدیگ وقت
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 را دیگر جات   چشمانش و نیست او به حواسش شجاع اما

ش جواب شجاع بود قرار امشب .کنندیم نگاه  را صپ 

 از پر دیل چه با داندیم خدا .رودیم یا ماندیم .بدهد

 را او وار دیوانه .گذرانده لحظه آن تا را مجلس تشویش

 غپ   .باشد مثبت نظرش شجاع کندیم دعا و دارد دوست

 .شد خواهد خواب کارتن باز ندارد شک باشد این از

 

دیم سفت را گلش دسته نازسلت    .چرخدیم عقب به و گپ 

وع مردها خصوصا و هامهمان بعد  .کنندیم شمارش به رس 

 ...سه ...دو ...یک -

ین و اندازدیم آسمان به را گلدسته نازسلت    دست شپ 

ها مامت ناباوری با و کندیم بلند  و خایل را میدان دخپ 

 و او آغوش در درست گل دسته .دوندیم دیگری سمت

 .آیدیم فرود دستانش میان در

ها سمت از سوت و دست صدای یم باال جمعیت و دخپ 

ین .رود  :گویدیم شپ 

  من؟ دستای تو بیفته گل دسته ور اون رفتی    عمدا -
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 ای .شدم ترشیده فهمیدن همه آخ ":گوید یم خودش با

 ".رفت آبروم خدا

 پر را نگاهش .بودند زدن دست مشغول همچنان جمعیت

  .بیندنیم را او ویل شجاع سمت دهدیم

 رفت؟ رسیده من به گل دسته فهمید تا یعت   رفت؟ کجا"

 و رس ت   .نخواست منو .آره .بوده همی    جوابش حتما

 " .نشم ناراحت من تا رفت صدا

 با ناگهان .اندازدیم زیر به رس .نشیندیم دلش به عالم غم

  .آیدیم خودش به شجاع صدای

ین -  خانوم؟ شپ 

 جلویش دارد که بیندیم را شجاع .چرخدیم رسش پشت به

 ناباوری با .دستش در مخمیل یحعبه یک با .زندیم زانو

یم باز را جعبه در وار جنتلمن چه که کندیم نگاه او به

 .کند

 

  

 277_قسمت#
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 عمرش تمام که خدا به .مانده باز دهانش شوق فرط از

 دارد دوستش عالم قد که مردی روز یک داشت آرزو

 شکل این نظرش به .کند خواستگاری او از همینطوری

 خواستگاری نوع ترین کالس با و شیک کردن خواستگاری

  .است

 .شوندیم ساکت جمعیت

 :گویدیم بلند تیپشخوش و جذاب شجاع  

 خانوما؟ خانوم ت  کیم ازدواج من با-

ها و پرسها  :زنندیم فریاد هماهنگ دخپ 

 .بله بگو یاال ...بله بگو ...بله بگو -

ین  و کشندیم هورا جمعیت و گویدیم بلند را بله شپ 

  .زنندیم سوت
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یک و دهدیم جای او انگشت در را انگشپ   شجاع  از هاتپ 

 .شودیم بلند کنار گوشه

 ...مبارک ...مبارکه-

ین  :گویدیم شپ 

   .بودم نشده غافلگپ   اینجوری عمرم تو خدات   -

؟ دوست حاال؟ دیدی -  .من جواب اینم داشت 

؟یم .مت   عشق -  دونست 

 .دهدیم فشار را دستش شجاع

ی - ین نکن دلپ   .داره خطر که خانوم شپ 

ین ین .خنددیم شپ   سمت را نگاهش .دل ته از و شپ 

 " .عاشقتم خدایا ".بردیم آسمان
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  مردم این شهر حسودند 

@shahregoftegoo 

 

 بدون هاآدم ما یهمه گویمیم شما به خاطر اطمینان با

 .انددسته دو حسود هایآدم این حاال .حسودیم استثناء

یم دیوار درو به آشکارا را خودشان آنقدر اول یدسته

ی آن تمام و خودشان و کنندیم حسادت و کوبند  که چپ  

 آخر دست که گذارندیم پا زیر را شود یم نامیده انسانیت

ی تنها نه شان چپ    با هم را دیگر نفر چند بلکه آید،نیم گپ 

 .کشانندیم فنا چاه قعر به خودشان

 حت   .ندهند بروز را حسادتشان کنندیم سیع دوم یدسته

 شوندیم منفجر زیاد حسادت از دارند وقت   قویل به

 که داندیم دوم یدسته  .راه آن به بزنند را خودشان

ل را آن خواهدیم اما است حسود   .کند کنپ 

 .هستند پالستییک حسودهای همان هااین هابعیص   قول به

 یدسته با هم حسادتشان یزمینه در حت   اول یدسته

 .دارند فرق دوم
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 داشته او باید چرا کنندیم فکر این به فقط اول یدسته

 جفت یک چپ    آن اگر حت   .باشم نداشته من و باشد

 .کند چالقش و بزند را ایشپ که باشد بدریخت کفش

 چپ    داشی    برای شودیم شانش کرس اما دوم ی دسته

یم سیع اما دسته این .بکند حسادت افتاده پا پیش های

د را حسادتش کند های داشی    سمت بپ    .خوب چپ  

 .خودشان نفع به برندیم سود هم حسادتشان از حت   اینها

 هر ما یقصه حسود هایآدم کنید دقت خوب اگر حاال

 .حسودند نویع به کدام

 اینکه .شودیم محسوب حسود آدم یک نویع به یارس

ش و زن به چپ نگاه کش ت بکند دخپ   .نیست غپ 

  .است حسادت

 اوردن دست به برای که شده حسود انقدر شیده اینکه

 نوع بدترین زند،یم هم قتل به دست رویاهایش مرد

 .است حسادت

ین حت    نوع یک کند،یم دتحسا شادی به که شپ 

  .است خودآزاری
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 که ایبچه خواستنیم شکور هااین یهمه از بدتر

 نازسلت   و مهراج بود، داده دست از و نداشت خودش

 بزرگ انتقایم حس به تبدیل حسادت این .باشند داشته

  که شد
 
 فرو هم از را ما یقصه گناهت   هایادم زندیک

 .پاشید

 تمام یریشه حسادت کنید دقت خوب اگر بینیدیم

  .است دیگر بزرگ گناهان

 که دارد حقیقت این و .حسودیم نویع به ما یهمه پس

 .حسودند شهر این مردم

  ":گویدیم که موراکایم هارویک قول به
 
 با کردن زندیک

 جهنم که ماندیم این مثل است؛ سخت خییل حسادت

ی طرف آن و طرف این خودت با یه را کوچکت  ".بپ 

های به .باشیم دوم یدسته حسودهای جزو بیایید   چپ  

 مثل اینکه .خوب های آدم به مثال .کنیم حسودی خوب

 حسادت ما به بشود پیدا ییک باشیم خوب آنقدر ها آن

 از پر بشود دنیا کند پیدا ادامه انقدر چرخه این بعد .بکند

 .خوب هایآدم
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 پایان

ی  (سها)نیلوفرقنپ 

 ۱۴۰۰ سال اسفند یازدهم

 شب ۲۲ تساع
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