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 خدا_نام_به

 .آزاد و بود رها

 .کردیم ثابت را ادعا نیا دلش ته از و مستانه یهاقهقهه

 یهاوانیل با ابان،یخ گرید سمت از که دید را شهراد یوقت 

 که معجون، بزرگ وانیل کی و ،یطالبآب مصرف بارکی

 که یامغازه از بودند وانیل یجا با ییمقوا یرو هرسه

  و دیخند دیقیب شد، خارج نه،یتامیو بود نوشته سردرش

 .فرستاد شیبرا هوا یرو یابوسه

 همان از راستش، سمت یگونه یرو چال آن با شهراد لبخند

 .کرد رو و ریز را دلش فاصله

 در را کوچکش تن اسی و دیپر نییپا و باال اسی بغل در

 .گفت و فشرد دست

 .ادیم داره عشقم، نیبب رو ییبابا_
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 بر را شیهادست ذوق با و ستادیا پا دو یرو و کرد صدا آرام

 .دیکوب هم

 .شد رد محتاطانه و کرد نگاه را ابانیخ سمت دو شهراد

 و شد خم اسی د،یرس که رنگش زرد اسپورت در دو نیماش به

 .کرد باز شیبرا را در

 شُل یقهی تا بود یکاف هم شدنش خم لحظه کی همان

 به که را اشنهیس دیسف یقفسه سخاوتمدانه ش،یمانتو

 نگاه شیپ را بود مشخص قرمزش شال رفتن کنار یواسطه

 .بگذارد شینما به شهراد یتشنه

 رنگ با قدرچه اسی که کرد فکر و داد فرو را دهانش آب

 .شودیم شهیهم از تریخواستن و دلرباتر قرمز

 خوابلباس در را او تن یراحت به توانستیم منحرفش ذهن

 .کند تصور یتور قرمز

 !ریحر یپارچه مترمین آن بدون یحت ای و
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 با فکرش، کردن منحرف یبرا و نشست تنش بر یفیخف لرز

 .دیکش نفس را تهران یآلوده یهوا وجود تمام

 شهراد بغل در یتِد و داد اسی دست به را هاوانیل و شد سوار

 .کرد ابراز او به را اشعالقه یکوچک پارس با و دیپر

 .دیخند شهراد

 ؟یارین رو توله نیا امروز شدینم_

 مزه را یطالب آب و برده فرو دهانش در که را ینِ اسی

 .کرد دراز دست یتد یبرا ضیغ با و آورد در کرد،یم

 .دخترکم خودم بغل ایب_

 جلو دست شهراد که کرد رها اسی آغوش در را خودش یتد

 .فشرد انگشتانش نیب را اسی ینیب و آورد

 .کوچولوم فندق رهخویبرم بهش زودم چه_
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 را معجونش کهیحال در شهراد و کرد نازک یچشم پشت اسی

 یبرا را اشچهره کرد،یم رو و ریز یکیپالست قاشق با

 .کرد زیآنال بار نیهزارم

 کوچکش ینیب شفافش، و دیسف پوست و گرد یصورت با اسی

 و تریقلم حاال ،ییبایز عمل یواسطهبه قبل، سال نیهم که

 و برجسته یهالب بود، باال به رو یمک فقط ،یکم

 هم ترشیب را اشیبرجستگ قرمز رژ حاال که آلودشگوشت

 فقط که اشیمشک پهن نسبتاً یابروها داد،یم نشان

 باًیتقر یدنباله و بود شده برداشته رشانیز از فیچندرد

 بعد نش،ینمک صورت عضو نیرتریگچشم اما داشت، یکوتاه

 .بود شیرایگ گرد و رشتد دوچشم ش،یهالب از

 .شیموها مثل درست شب، رنگ به ییهامردمک با

 صورت دوطرف و بود کرده بازشان فرق از که ییموها

 .بود گرفته قاب را دشیسف
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 .بود یشالق لَخت شهیهم شیموها

 صافشان گلت و نیکرات ای و مو یاتو یواسطه به کهنیا نه

 !نه باشد، کرده

 .بود گونهنیا یکودک همان از شیموها

 و شهراد اما بزند، موقت فر و برود بود زده سرش به یچندبار

 .بودند شده مانعش یسِپ

 .دیرسیم باسنش نییپا تا شیموها یبلند

 را قرمز رزگل طرح با یکش هم اشدنباله به و بودشان بافته

 .بود بسته

 قرمزش شال و یمشک یموها با پوستش، دیسف رنگ تضاد از

 ریز شهراد تابیب دل بودند، کرده جادیا را ییبایز یهارمون که

 .شد رو و



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
7 

 

 نیترپرتردد از یکی یهیحاش در ردینگ نظر در که قدرآن

 اندنشسته شده جمع سقفش که ینیماش در شهر، یهاابانیخ

 .ببوسد را اسی لب یگوشه و بکشد گردن و

 .دیچرخ سمتش آرام بعد و ماند حرکت یب یالحظه اسی

 و گرد یهاچشم دوختن و بود انداخته گل یکم صورتش

 .شهراد یخنده کیشل با شد مصادف او، صورت به درشتش

 دیشا چ،یه آمدینم که بدش یعنی آمد،ینم بدش هم اسی

 .ببرد هم لذت داشت دوست دوست

 محسنش بابا اعتماد از نیا از شیب دادینم اجازه وجدانش اما

 .کند استفادهسوء

 .بود دهیدر را قرمز خط و میحر و مرز یکل هم شیجانیهم تا

 از جدا گذشت،یم شانیدوست از که یماه شش نیا تمام در

 نشسته ذهنش کنج یوجدانعذاب شهراد، کنار شیهایسرخوش

 .بود
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 رونیب وانیل اتیمحتو انیم از قاشقش با را موز یاتکه شهراد

 .برد اسی دهان سمت و دیکش

 .کرد زبا دهان او محبت از ذوق با اسی

 .بود خمار شهراد نگاه

 لطافت که را اسی صورت یآرام به دستش، انگشتان پشت با

 و کرد نوازش بود، اسی یهابرگ به هیشب درست هم پوستش

 .زد لب

 ه؟یآتل میبر_

 .کرد شروع هم باز

 و باشد داشته سقف که یمکان در ،ییجا داشت اصرار شهیهم

 خلوت اسی با باشد، داشته قفل هم درش که پنجره، و در

 .کند

 .بود داده قلقلک را صورتش پوست شهراد داغ یهانفس
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 باال ابرو و دیخند طنتیش با و دیکش عقب یکم را خودش

 .انداخت

 !هانکن شروع باز شهراد نُچ،_

 .نبود یخوددار پسر اما، شهراد

 از سهمش ماه، شش نیا در و بود ادیز یکم شیهاطنتیش

 حاال و بوده اشگونه و یانشیپ یرو بوسه چند فقط اس،ی

 را لبش کنار و کرده یشکنقانون که بود داده کف از دل گرید

 .بود دهیبوس

 .دیپریم نییپا و باال و کردیم صدا و سر یتد

 .گرفت آغوشش در اسی

 .نییپا برو ا،ینکن شیج نیماش یتو_

 .دیپر نییپا یتد و کرد باز شیبرا را در
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 .کرد نگاهش یچپ چپ شهراد

 رو؟ یتد ای یدار دوست ترشیب منو من، جون یسای_

 .شد رهیخ یتد به عشق پر اسی

 ه؟یاسهیمقا چه نیا شهراد_

 !جورهی رو هرکدومتون

 حاال که را کوچکش یپشمالو یاقهوه آن واروانهید اسی

 دوست بود، کرده برتنش یصورت دارنیچ دامن با یراهنیپ

 .داشت

 .بود اشتجربه نیاول هم شهراد اما

 .بود َملَس یخاص طورکی او با بودن

 .شانیقرارها یبرا رفتیم یلیویلیق دلش

 .آخرشبشان یهاچت یبرا
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 خجالت که است درست نداشت، یسیرودروا که خودش با

 و شهراد هجده مثبت یهاجوک یحت اما د،یکشیم

 .داشت دوست هم را اشیمنشور یهایشوخ

 باال را تنش حرارت که بود یبیعج شکلکی شهراد یهانگاه

 .بردیم

 از پس اسی که بود یمذکر نیاول او محسنش، بابا از بعد

 کینزد اسیسالگ ستیب شروع در چندماه، و سالنوزده

 .داشت خودش

 را شهراد تر،قبل سالکی یعنی دانشگاه، اول یروزها همان از

 .بود دهید سلف و محوطه در یچندبار

 .ستیخرآ سال یدانشجوها از که دانستیم

 با پاره، و چسبان نیج یشلوارها ش،یهالباس مدل

 و شوخش رفتار جذب، و بودند دارگل اکثراً که ییهاراهنیپ

 .بود کرده جذبش ش،یرایگ یچهره
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 به یادیز یریگسخت دانشگاه حراست که داشت تعجب یجا

 .کردینم شیهالباس

 .بود کرده جلب خودش به را اسی توجه بود، که هرچه

 و زیر نسبتاً یهاچشم روشنش، ییخرما و پرپشت یاموه

 اندام و صورت او بود، خوب اما نبود، خاص رنگش یشیم

 .داشت یجذاب

 راستش یگونه یرو چال همان هم تشیجذاب خالص ریت

 .بود

 .نبودند کم هم شهراد اطراف و دور دختران

 قضا از که دانشگاه یاول سال دختر با آمدینم بدش هم او اما

 .شود یمیصم یکم بود، هم خودش یرشته هم

 .داشت دوست را بود حرکاتش در که یخاص ظرافت و ناز

 .بود یزبان و سر پر و طنتیپرش دختر

 .دیرقصیم چشمانش در هم یخاص یگوشیباز نوع کی
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 یکافه به خواست او از و رفت سمتش شهراد که یروز

 یهاگل طرح با یمشک یپشتکوله بروند، دانسگاه یروروبه

 .داشت را ستش کالج یهاکفش و دیسف و قرمز زیر

 یپا ساق و بود کوتاه یکم روشنش یآب نیج شلوار یپاچه

 .شدیم دهید پُرش

 به یکم را اشدخترانه یهایبرجستگ اش،یمشک یمانتو 

 .بود گذاشته شینما

 کرده یخواستن هم شیموها باز فرق و یمشک یمقنعه

 .بودش

 از گرید شهراد بودند، گذاشته مقابلشان که را یبستن ظرف دو

 .گفت صراحتاً و شد کالفه او یِعاد ییِبایز همه نیا

 بشم؟ آشنا باهات ترشیب شهیم-
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 که ماه شش از بعد حاال و بود راحت یادیز ییِآشنا او منظور

 نگاه او سرخ یهالب به حسرت با بود، گذشته شانیدوست از

 .گفت و کرد

  تو یگذاشت منو چندماهه ،یاسی روحت اون تو یا-

 و دیکش خودش داغ گردن به یدست شهراد و دیخند اسی

 .دیخند و کرد رها مهین را حرفش

 ؟یچ که باالخره کوفت،_

 .نشست اسی یپاها یرو و آمد نیماش داخل یتد

 .گفت خنده با و دیکش آه شهراد که دیبوس را صورتش اسی

 !بودم سگ کاش ،خدا آخ_

 به را دستش و زد انگشتش نوک یابوسه و زد قهقهه اسی

 .چسباند شهراد صورت

 شهراد نظر در هم قرمزش یخورده الک یهاناخن یحت

 .بود کننده وانهید
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 .زد چشمک و گفت یدارکش جـــــــونِ شهراد

 ه؟یآتل میبر_

 که دیخند و گرفت او یدهیورز یبازو از آرام یشگونین اسی

 .شد دهید اشیصدف و دستکی یهادندان

 .منتظره محسنم بابا که خونه برو مِستر، ریخ_

 .زد لبخند و داد باال را شیابرو یتا کی شهراد

 .یاسی ارمیب در جا هی اشوهمه یتالف روز هی که بترس_

 .دیکش پر او یبرا چرا و چون یب و صادقانه اس،ی دل و

 

 .بود سخت شیبرا شهراد از کندن دل

 را احساسش و حواس و هوش امتم بود توانسته خوب شهراد

 .بکند خود یبرا

 .بود آمده دستش اسی یخو و خلق زَِبرِ و ریز تمام
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 .بود یاحساسات یادیز اسی

 پِچ عاشقانه ینجوا گوشش ریز اگر که دانستیم هم شهراد

 .دهدیم کف از عنان اسی بزند،

 داشت، نگه هاآن یخانه از باالتر کوچه دو را نیماش یوقت

 انگشتانش سر و کند کنترل را دستش حرکت انستنتو گرید

 و گردن تا گوشش یالله یرو و رفت اسی باز شالِ ریز

 یکم به دستش حرکت کهنیا از قبل و سُراند اشسرشانه

 آب و خورد تکان هاگرفته برق به هیشب اسی برسد، ترنییپا

 .کرد زمزمه و دیکش عقب را خودش و داد فرو دهان

  شهراد -

 .گفت دارکش و آورد ترکینزد را سرش یکم شهراد

 .نفسم شهراد، جـــــون -

 .کرد تروانهید را شهراد لبخندش

 .داد فرو را دهانش آب و کرد ینینشعقب شهراد
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 !دلبرکم یخوشگل انقدر که روحت تو -

 شود، ادهیپ کهنیا از قبل و فشرد خودش به را یتد اسی

 .کرد باز را داشبور در و شد خم شهراد

 سمت و درآورد را یچوب نباتآب تا سه و لیپاست بسته دو

 .گرفت اسی

 هم باز و گرفت اشخنده او یخنده از شهراد و دیخند اسی

 .کرد ییخودنما اش،گونه یرو چال آن

 .تو یبرا نایا ام،جوجه ایب -

 .دیخند و گرفت دستش از اسی

 !هاخورمینم گول نایا با من یول عشقم یمرس -

 .ستمین اوناش از من

 یرو را یتد و شد ادهیپ اسی و کرد نگاهش رهیخ شهراد

 .گذاشت نیزم
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 .داد تکان شهراد یبرا دست

 .گفت و کوباند قلبش یرو یآرام به دوبار را مشتش شهراد

 .هستم جانیا من یبر تا -

 .افتاد راه و فرستاد او یبرا هوا یرو یابوسه اسی

 .بود مستقل

 گذاشته آزادش یکاف حد به که دبو فکرروشن یمرد پدرش

 .بود

 نانیاطم و اعتماد اشدانه کی یکی و دردانه دختر به یقدرآن

 .بگذارد کج پا یروز است محال کردیم فکر که داشت

 که بود دوستانه باهم یحد به هم شانیدختر و پدر یرابطه

 نیاول ببندد، یشخص به دل یروز اسشی اگر نداشت شک

 .اوست خود شود،یم خبردار که یکس

 .کردیم اشتباه انگار یول
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 که یپسر نیاول با دخترش یرابطه از بود ماه شش که چرا

 محسن و گذشتیم بود گذاشته اشیزندگ در پا یجد طوربه

 .نداشت خبر یزیچ از هم هنوز

 شده هواسربه اسشی که دیدیم زد،یم ییهاحدس که البته

 .باشد شده ابطهر وارد که کردینم هم را فکرش اما

 .باشد شده ساده حس کی ریدرگ دیشا کردیم فکر تنها

 سجاده یرو پدرش شد، خانه وارد و انداخت در به که را دیکل

 .دادیم را عشا نماز سالم و بود

 .دیگز لب

 با شدن چشم در چشم از  بعدش بود، شهراد با که ییهاوقت

 .داشت ابا پدرش

 .بود نتوانسته اما ندک باز را صحبت سر خواست یچندبار

 .دیدو اتاق سمت و دیپر نییپا بغلش از یتد
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 سبز حیتسب و شد خم یکم گفت، که را اکبراهلل نیآخر محسن

 .چرخاند سر زمانهم و برداشت را مقصودش شاه رنگ

 .آمد جلو اسی

 .جونممحسن سالم -

 حلقه گردنش دور پشت از اسی دستان که زد یلبخند محسن

 .شد

 باباجان؟ یبود کجا دخترم، مسال کیعل -

 .کرد باز را دستانش یحلقه اسی

 .انقالب بودم رفته میشم با من، زه،یچ -

 کتاب -.گفت ذکر لب ریز و کرد رد را حیتسب یدانه کی

 ؟یدینخر

 .بود شده دستپاچه اسی
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 زد،یم دو دو چشمانش و شدیم قراریب که شیهامردمک

 .دیگوینم راست که دیفهمیم محسن

 .نکند نگاه دخترش چشمان در داد حیترج

 .شود دروغ به مجبور خواستینم

 .داد جواب اسی

 .خواستیم کتاب میشم خواستم،ینم یزیچ من آخه نه -

 .کرد آشپزخانه به یااشاره محسن

 شام ،یبزن صورتت و دست به یآب هی تا بابا، عمر برو -

 .حاضره

 .دکر پرتاب پدرش یبرا هوا یرو یابوسه اسی

 پلو؟ ایلوب ا،یدن یبابا نیبهتر که عاشقتم -

 .دیخند محسن

 .یرازیش ساالد و یسبز با آره -
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 .کرد مشت را شیهادست اسی

 .هالکشم -

 یغذا ش،یهالباس کردن عوض از بعد و رفت اتاقش به

 آشپزخانه به خودش و ختیر ظرفش در را یتد مخصوص

 .رفت

 یداص که شست ییشوظرف نکیس در را شیهادست

 .درآمد محسن

 ؟یصلوات پدر نشور جانیا رو هاتدست نگفتم -

 .زد نیریش یچشمک و دیکش دستانش یرو را حوله اسی

 بدبختت یدانشحوها اون که من استاد، گهید نده ریگ -

 .یآورد در رو پدرشون ستمین

 !ییاونا با که باش نیا از بِه من با

 اسی ببشقا در و پر را ریکفگ و نشست زیم پشت محسن

 .کرد یخال
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 .کرد خوردن به شروع ولع با اسی

 اسی که بود شده باعث نیهم و بود یعال محسن پختدست

 .دهد انجام یآشپز گرفتن ادی یبرا یتالش نخواهد

 .آورده بار لوس را او یادیز کردیم فکر یگاه محسن

 .نبود خودش دست اما

 تولدش روز نیاول همان به هیشب را اسی اغلب، هم هنوز

 .دیدیم

 .شکننده و فیظر قدرهمان

 دوم سال یدانشجو و شده ساله ستیب او که انگار نه انگار

 .ست یعکاس

 اما ،باشد محدود دخترش خواستینم بود، گذاشته آزادش

 .نداشت یتمام شیهاترس وقتچیه

 .ستیاحساسات و شکننده یادیز اشدردانه دانستیم
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 .ردیبگ قرار راهش رس یگرگ جامعه نیا در که دیترسیم

 .نازخاتون کی و بود مانده شیبرا اسی کی ا،یدن تمام از

 هاآن به یبیآس نیترکوچک یطیشرا چیه تحت خواست،ینم

 .برسد

 

 بگذارد ییظرفشو نیماش در را هاظرف اسی کهنیا از قبل

 .گفت محسن

 .شورمیم خودم بابا، قشنگ کن ولش -

 .گهید بشقابه دوتا

 .زد لبخند اسی

 بخوابم؟ برم من -

 .داد تکان سر محسن

 .ریبخشبت عمرم برو -
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 را اشگونه محکم و کرد حلقه او گردن دور دست اسی

 .دیبوس

 .نیترخوشگل ریبخشبت -

 .شد اتاقش یراه

 و تور  بانمک نیتزئ آن با اشیچوب کوچک تخت در یتد

 .بود برده خوابش بود، اطرافش که یصورت یهاونیپاپ

 یموها یرو را دستش و رفت ضعف اشییبایز یبرا دلش

 .دیکش او یاقهوه و نرم

 یهاخرس طرح که را اشیگلبه گشاد و ینخ شلوارک و تاپ

 ست یهاییدمپا و کرد تن به را داشت شیرو کوچک

 .دیپوش  هم را شیپشمالو

 شیپاها هاییدمپا آن دنیپوش و بود خی انگشتانش سر شهیهم

 .کردیم گرم را
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 به و کرد وصل شارژر به را اشیگوش و دیپر تختش یرو

 .زد برق

 کوچک آباژور دیکل و کرد خاموش را المپ و کرد دراز دست

 .زد را تختش کنار  قلب طرح

 .کرد باز را یگوش قفل و دیخز پتو ریز

 و زد دل ته از یلبخند شهراد، از یافتیدر امیپ چند دنید با

 .شد او یصفحه وارد

 .برسد شیهانوسته به تا کرد رد را کرهایاست زده ذوق

 .بود بلد هم را کلمات با یباز شهراد

 .بود حفظ از را گفتن عاشقانه خوب اما گفتینم شعر

 .بود نوشته

 .بده امیپ یشد نیآنال بگردم، دورت -

 .خوشگله دلتنگتم -
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 .یبش خودم مال شهیم یک که آخ -

 م،کنیم بغلت کردنا، چت نیا یجابه هرشب وقتاون -

 و بوسمتیم

 .شدیم آب اسی دل در که بود قند

 .زدیم حرف شیبرا هرشب شهراد

 .بردیم را او دل که ییهاحرف

 .کردیم تصور او کنار را خودش و بستیم چشم

 نیا از وجدان عذاب حس شور، و یسرمست نیا یالالبه

 .کردیم ناراحتش محسن، از کردنش یمخف و رابطه

 به بزند، حرف شهراد با ترشیب بتواند هکنیا یبرا اواخر نیا

 داریب شب یهامهین تا و آمدیم اتاق به زودتر خواب یبهانه

 .بود

 .بود شده ترکم پدرش با خلوتش
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 فاصله محسن از یکم فقط ،یکم که کردیم حس

 .استگرفته

 یجاها به "یشیم من مال یک" از را بحث داشت شهراد

 .رساندیم کیبار

 اشیشانیپ کنار از عرق کیبار رد کهیحال در معذب اسی

 .کرد تمام را بحث کوتاه، "یریبخشب" با کرد،یم شره

 یبرا هنوز بود معتقد اسی و بود اسی طالب بیعج شهراد

 .است زود یادیز هاحرف نیا دنیکش شیپ

 آخر جمالت از را ذهنش کرد یسع و گذاشت هم یرو چشم

 .کند پاک شهراد

  اسی مقاومت نیا از کالفه شهراد

 .کرد پرتاب یاگوشه را آن و کرد خارج تنش از را اشیرکاب

 به که یزیچ نیاول و کرد باز را نستاگرامشیا اس،ی از دیناام

 .بود یسِپ از ویال خورد، چشمش
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 .کرد بازش و زد لشیپروفا یرو یاضربه

 از پر و کیتار ییفضا در ،یپولک یآب کوتاه یدکلته با یسِپ

 کردیم یخوانهم شاد آهنگ با بلند یصدا با صدا، و رنورقص

 .دیکش غیج یحالخوش با و دیرقصیم و

 !عشقا هیخال جاتون -

 .کرد پیتا و دییسا هم یرو دندان شهراد

 !خورتک یا -

 .داد جواب و زد قهقهه یسپ

 رو یاسی دست پاشو ه،یمهمون اول تازه بابا، هیچ خورتک -

 .ایب ریبگ

 .رفت فرو فکر به شهراد

 آمد؟یم اسی

 داد؟یم یجواب چه بروند یمهمان به باهم که گفتیم او به اگر
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 از یامیپ نه، ای دیبگو اسی به که بود ریدرگ که حالهمان در

 .آمد شیبرا رکتیدا در یسِپ

 جوره بساطمون ایب پاشو -

 .داد جواب شهراد

 هست؟ ایچ -

 .داد جواب خنده یموجیا یکل با بالفاصله یسپ

 چسب سنگ، منگ، بنگ، ملف، علف، -

 !هارفته دستت از یاین ،دهیم فاز ایب پاشو

 .کرده یولخرج یمان

 .داد اسی به یامیپ و شد زیخمین کاناپه یرو

 ؟یمهمون میبر یچونیبپ باباتو یاهیپا -
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 چرا اصالً کهنیا از مانیپش و شودینم یراض اسی دانستیم

 شیهالباس کمد سمت و تادهسیا داده او به را شنهادشیپ

 .رفت

 را دشیسف و نازک یهاراه راه با یکاربن یآب جذب راهنیپ

 .کرد اشپاره و یاسورمه نیج شلوار ست

 تافت یکم و ختشانیر طرفهکی و دیکش شیموها به را شانه

 .زد دستش مچ و گردن یهاکناره به را ادکلنش و زد شیرو

 .شد ریزسرا هاپله از و برداشت را چشییسو

 که ونیمحمدهما مَرمَر، سنگ یهاپله یرو شیپاها یصدا با

 صورت و دست به را حوله بود شده خارج یبهداشت سیسرو از

 .شد رهیخ او به و گرفت باال سر د،یکشیم سشیخ

 و دیبخش سرعت شیهاقدم به که شد حضورش متوجه شهراد

 .گفت صدا و سر پر حالهمان در و آمد جلو

 عمو حاج چاکر بَه، -
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 اششانه یرو را حوله و دیخند گلو در و مردانه ونیمحمدهما

 .گذاشت شهراد دست در دست و انداخت

 .اومدم تازه من یسالمت به کجا سالم، کیعل -

 .دیکش گردنش پشت دست شهراد

 .میبزن یدور هی میبر هابچه با -

 .زد طعنه خنده با و کرد او شلوار به یااشاره ونیمحمدهما

 رون؟یب یریم پاره شلوار با ستین زشت گمیم -

 .دیخند شهراد

 !یحاج الیخیب -

 .داد تکان سر خنده با هم ونیمحمدهما

 .سالمت به برو -
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 آلبالو شربت وانیل چند که یاینیس با لحظه همان در یمهر

 ته شربت شهد و بودند شناور آب یرو هاخی و بود آن در

 .شد خارج آشپزخانه از وان،یل

 وانیل کی و کرد دراز دست و رفت جلو دنشید با رادشه

 .چرخاند درش را قاشق و برداشت

 .گفت و رفت هامبل سمت نیمحمدهما

 .یدیکش زحمت داداش،زن دردنکنه دستت -

 .زد لبخند محجوبانه یمهر

 .کنمیم خواهش -

 .گرفت ونیمحمدهما مقابل را نقره ینیس

 .محمد حاج دییبفرما -

 در غرق یچهره به و برداشت وانیل کی و کرد دراز دست

 .شد رهیخ نورا خواب
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 بود ختهیر دشیسف صورت در رنگش ییخرما و لخت یموها

 .دادیم نشان تر معصوم یگرید زمان هر از را اشچهره و

 .داد یمهر دست به را وانیل شهراد

 .مامان یمرس -

 .زد لب یمهر

 .مادر ایب زود جان،نوش -

 .رفت رونیب سالن از و داد کانت هوا در دست شهراد

 و راند رونیب نهیس از آه کی به هیشب را نفسش ونیمحمدهما

 .گفت یمهر که رفت هاپله سمت نایش

 .اریب نورا یبرا بالشت و پتو هی ناجانیش -

 .داد جواب نایش

 االن، چشم -

 .داد ادامه ذوق با و
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 .نهیبب عمومحمد ارمیب رو دمیجد یهاطرح رمیم دارم -

 .سوختیم یخوابیب از شیهاچشم و بود خسته ونیحمدهمام

 .بود روحش جسمش، از ترخسته بود هامدت که هرچند

 هاحرف دنیشن یبرا بود شده گوش جانش تمام حالنیا با اما

 .نایش یهادهیا و

 ینماها و بود گرفته او مقابل را تابشلب ذوق با چنان نایش

 .بود آورده شوق سر هم را وا که دادیم نشانش را شده یطراح

 تواندیم که بود مشخص اما بود شده رشته نیا وارد تازه

 .کند عمل موفق

 نیاول با شام، صرف از بعد که بود رفته یقدرآن اشیانرژ

 .گفت که نایش یجمله

 یطفل بچه خوابه نوراام گه،ید بمون رو امشب محمد عمو -

 .شهیم بدخواب
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 و شد هاپله یروانه و انداخت نورا بدن ریز دست و کرد شُل پا

 .زد نایش به یچشمک

 ؟یدیشن تعارف خوش خاله -

 !عموش نوع از منتها همونم من

 در غرق ینورا هاپله یرو که او به را خودش و زد قهقهه نایش

 باالتر پله دو و رساند رفتیم باال و داشت آغوش در را خواب

 .ستادیا

 اندازه هم یبرا دیبا اما شت،دا یبلند قد هم خودش کهنیا با

 .کردیم بلند را شیپاها ونیمحمدهما با شدن

 .دیبوس را او یگونه محکم و ستادیا شیروروبه

 .بگردم اشفرشته نیا با تعارفم خوش عمو نیا دور -

 .گفت و انداخت باال یکم را نورا ونیمحمدهما

 .گلم دختر خدانکنه -
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 از شمیم هوشیب ارمد که برام بذار یراحت شلوار هی برو

 .یخستگ

 .رفت مهمان اتاق سمت و کرد تند پا نایش

 .گفت ستهیشا به خطاب کهیحال در یمهر

 .بخواب برو نکن، خسته رو خودت -

 ،یاهفته ونیهما که است خوب چه کرد فکر نیا به

 .ماندیم هاآن یخانه در را شب کی بار،کی یادوهفته

 .تداش دوست را نایش شوق و ذوق 

 .بود شده افسرده و مردهدل بود هاسال که خودش وگرنه

 ضیتعو بارکی یسال که کردیم فکر اشتباه هم ونیمحمدهما

 و حالخوش را یمهر تواندیم منزلشان یهیاثاث و اسباب

 .کند خارج حال آن از یکم

 لشانیوسا ضیتعو به وادار را یمهر ر،یاخ یهاسال یهمه در

 . کردیم
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 .کردینم حالشخوش یزیچ ،یمحمدعل تنرف بعد از

 .بودند نایش و شهراد دش،یام و یدلخوش تنها

 .بود هاآن نگران یادیز روزها، نیا که هرچند

 

 

 افکار و اهویه از پر داشت یسر اما بود ساکت اوقات اغلب

 !ینشدن تمام یهاآشوبهدل و مختلف

 .خوردیم را کسهمه و زیچهمه یغصه

 پا یکس مبادا دیترسیم د،یدیم هم سوسک کی اگر یحت او

 .کند لهش و شیرو بگذارد

 جانور نیا یخانواده نکند ،کردیم فکر و گرفتیم بغضش

 !شود مرگش مسبب او و باشند منتظرش
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 یدلسوز هم بود کرده مانیزا باغ کنار که یاگربه یبرا

 .داشت را شیهوا و کردیم

 .کردیم بغض و تگرفیم شورهدل شیهاناله یصدا با

 به اشک هممحله پاکبان یجارو خشخش یصدا ها،آخرشب

 !آوردیم چشمش

 .بود دلتنگ

 .یشویم نازکدل ،یباش که هم دلتنگ

 .نبود خودش دست

 .بود نیسنگ اشنهیس اما

 .شینایش یهاییتنها و شهراد یسرکشانه یرفتارها یغصه

 .نورا و ونیمحمدهما یهاغصه یغصه

 .بود شده نابود زود یادیز یمهر و بود رفته ودز یمحمدعل
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 تعداد هرروز اما بود، یسالگ ووپنج چهل یآستانه در او

 انیم دیسف یتارها و شیهاچشم کنار زیر یهاچروک

 .شدیم ترشیب شیموها

 .ماندیم زده ذوق طورنیا شهیهم نایش تا بود یمحمدعل کاش

 یسک مگر اما گذاشتیم تمام سنگ ونیمحمدهما

 رد؟یبگ را نبود که ییاو یجا توانستیم

 

  [2/10/20, 2:22 PM] 

  

 

 شش

 

 .شد ادهیپ و کرد پارک باغ در را نشیماش
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 دهیرس گوشش به یورود یابتدا همان از تند کیموز یصدا

 .بود

 پشت از را بودند خانه در که یافراد یهاهیسا و نور رقص

 .دیدیم شهیش

 در زمانهم مختلف یدودها و عطرها یبو و شد وارد

 .دیچیپ اشینیب

 .نبودند یمناسب تیوضع در پسرها و دختر اکثر

 !نبودند خودشان حال در درواقع یعنی

 .دید یاگوشه را یسِپ و چرخاند چشم

 .رفت سمتش

 اشچهره و دیسرکش نفسکی را السشیگ اتیمحتو یسپ

 عد دو و چپاند دهانش در هم پسیچ یمشت  شد هم در یکم

 .آمد شهراد سمت و خورد هم کوچک ارشوریخ
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 خورد سر هرزش نگاه و چرخاند دستش در را چییسو شهراد

 یکم تا نیج کوتاه شورت پوشش تنها که او بلند یپاها یرو

 .بود رانش وسط از باالتر

 .کرد نگاه او سرحال و خندان صورت به و گرفت باال سر

 .گذاشت شهراد دست در محکم و برد عقب دست یسپ

 پسر؟ یرچطو -

 کجاست؟ یاسی پس

 .کرد یپوف شهراد

 ؟یخوب تو -

 !ومدین

 .ستین یمهمون اهل که، یدونیم

 مشت به را مشتش و آمد کنارشان هم یمان لحظه همان در

 .کردند سالم هم به خودشان روش به و کوباند شهراد
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 .گفت و یمان سمت کرد دراز دست شهراد

 امیب یسگ فاز نیا از کمی خرابه، حالم که کن رو ؟یدار یچ -

 .رونیب

 .گفتیم کهیحال در یمان

 .خرابتو حال نمینب داداش؟ چته -

 شهراد سمت و کرد خارج بشیج از کوچک یبسته چند

 .گرفت

 .زد یچشمک

 ؟یکنیم حال ترشیب کدوم با -

 نیب و برداشت او دست کف از را کوچک یبسته دو شهراد

 .گرفت انگشتانش

 .گفت و کرد بار زیم به یااشاره یمان

 .باش راحت نکن، تعارف -
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 !بسازه بهت یزنیم یبیترک باشه، حواست فقط

 .زد لب آرام و آورد شهراد گوش کنار را سرش

 !هیخال باالام یهااتاق -

 .پوزخند صدادار شهراد

 .کوباند شیبازو به یمشت یمان

 دورت داف و در که کم ده،ینم پا یاسی کوفت، خب د -

 !ختهینر

 شد متوجه هم یسپ و گرفت نشانه را یسِپ چشمش یگوشه

 .کرد کنترل یسخت به را اشخنده اما اوردین خودش یرو وبه

 .بود اسی تن ینقطه به نقطه کردن فتح فکر به اما، شهراد

 او قدرچه و دادیم جوالن سرش در هامدت که بود یفکر نیا

 .شدیم کالفه دلش با اسی امدنین راه از
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 پشت را گرشید دست و گرفت شهراد سمت ار السیگ یسپ

 .گذاشت شهراد کمر

 .کرد منقبض را تنش شهراد

 .بود کرده نفوذ کمرش به راهنشیپ یرو از یسپ دست حرارت

 .زد لب

 .هیخال سالن یگوشه زیم اون -

 .بود نانیاطم یب خودش به شهراد

 کند سقوط نگاهش باز دیترسیم که نانیاطم یب یقدرآن

 .یسپ یبرهنه مهین تن یرو

 ساعدش یرو شده نوشته یسیانگل یهایخالکوب به دیترسیم

 .کند نگاه

 جذاب طرح هم دیشا و شیپا ساق کنار کوچک یخالکوب ای و

 !رانش یرو سبز و قرمز
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 .زد لب ناخواسته

 باشم؟ تنها شهیم ده،یسپ -

 .زد لبخند و برد باال را شیابرو یتا کی یسپ

 !نه که چرا پسر،گل آره -

 !شو سرحال فقط تو

 کوچک لونینا یمحتو بعد یقهیدق چند و داد سرتکان شهراد

 کینزد را اشینیب و کرد یخال مقابلش یاشهیش زیم یرو را

 .دیکش باال قیعم و برد

**** 

 .بود زده سرش بر یخوابیب

 دادنش، پاسخ از دیناام و داد شهراد به هم را امیپ نیازدهمی

 .افتاد شجان بر هم دلشوره حاال
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 که دیفهمیم را او حال یآشفتگ انگار و بود شده داریب یتد

 و بود کرده یجا اسی آغوش در را خودش ساکن و ساکت

 .کند آرام را اسی حضورش دادیم اجازه

 .دیلرزیم اسی دستان

 اضطراب و دلشوره دچار را او شهراد که نبود بارنیاول نیا

 .کردیم

 ساعت نیچند یبرا که بود ندهآ شیپ هم گرید یدفعهسه دو

 رفته راه هزار اسی دل و  نداده را اسی یهاامیپ و زنگ جواب

 .بود

 .دشیبوس و گذاشت یتد سر یرو را صورتش

 کنم؟ کاریچ ده،ینم جواب دخترکم، ینیبیم -

 نگاه را او اشیمشک گرد یهاچشم با گرفت باال سر یتد

 .کرد

 .کرد جمع یطدفکی را شیهالب اسی
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 بزنم؟ زنگ بهش یگیم توام -

 .داد صدا آرام و کرد نگاهش رهیخ طورهمان یتد

 .کرد لمس را شهراد نام و دیکش او سر یرو دست اسی

 !بار چهار بار، سه دوبار، بار،کی

 .دادینم جواب ،نه

 .کرد نگاه اتاقش یوارید ساعت به

 شهراد پاسخ انتظار چشم هنوز او و بود گذشته دو از ساعت

 .ودب

 قهر یمهمان به رفتن یبرا دعوتش رد بابت نکند که دیترسیم

 !باشد کرده

 نوع دو مصرف از بعد و یحالچه با شهراد دانستیم چه او

 ادی از را مکان و زمان و شده خودیب خود از مخدر، یماده

 !برده؟
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**** 

 شیهاپلک خورد،یم را بخششآرام یهاقرص که یمهر

 مغزش یطیهرشرا تحت که نبود شخود دست و شده نیسنگ

 .شدیم خواب میتسل

 بود نتوانسته هتوز فراوان، یخستگ وجود با ون،یمحمدهما اما

 .کرد زمزمه خودش با و بگذارد هم بر پلک

 !ادینم چرا بزنه، دور هی رهیم گفت بچه نیا -

 .بود شده چروک اشیطوس یاپارچه راهنیپ

 .کرد خارج تنش از ار آن و باز را شیهادکمه و بود گرمش

 .داشت تن بر دیسف یرکاب

 که یبالکن سمت بارکی قهیدق چند و رفتیم راه اتاق در

 .رفتیم بود اتاق سرتاسر طولش

 .بود شده کالفه هم او
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 یگرید یهاشب ،یمهر و نایش کنار در و بود جاآن او امشب

 یهامهین تا و گذاشتهیم تنها را خواهرش و مادر شهراد هم

 آمده؟ینم خانه به شب

 

  [2/10/20, 2:22 PM] 

 فکر و دیکش صورتش بر دست اش،یشگیهم عادت طبق

 .کند صحبت شهراد با دیبا حتماً کرد،

 !شده هواتر به سر بود، که هوا به سر

 .کرد ناله خواب در نورا

 خوامیم آب بابا -

 .گفت آرام ونیمحمدهما

 .دلم جان دمیم االن -

 به را آب وانیل آورد باال را سرش و شتگذا نورا سر ریز دست

 .چسباند شیهالب
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 .گفت یبدقلق با خواب در غرق طورهمان و خورد چندجرعه

 .زهیریم داره شمیج دارم، شیج -

 .گرفت آغوشش در ونیمحمدهما

 تا ستمیمیوا در پشت برمتیم من عمرم، نکن یبداخالق -

 باشه؟ یبکن رو کارت

 .کرد باز را شیهاپلک یال نورا

 .ترسمیم من ا،ینر باشه، -

 .خانوم خوشگل رمینم -

 و کردنبزرگ پس از بتواند که کردینم فکر وقتچیه

 .دیایبرب ییتنها به چهارساله دختر کی ینگهدار

 .بود گذرانده نورا کنار در هم را یترسخت یهاشب او اما

 !را تشنجش و تب یهاشب
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 شیها کردن ستفراغا و دیشد یهاتهوع و یقراریب یهاشب

 !را

 !را شیها دنیلرز برخود ترس از و ها یادرار شب

 !راشیها دنید کابوس و اندازه و حد یب یهایدلتنگ

 !نورا یطفل

 !ونیهما محمد یطفل

 !هردوشان چارهیب

 

  [2/10/20, 2:22 PM] 

 

 

 هفت
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 .بود برده خوابش که بود صبح یهادم دم

 که خورد یتکان شد، زده اتاقش در به که کوتاه یچندتقه با

 .کرد جاجابه اسی آغوشش  در را خودش یتد

 .زد لب آلودخواب و کرد باز را شیهاپلک

 .تو ایب ،ییبابا جونم -

 گرشید دست به را سامسونتش فیک و کرد باز را در محسن

 محسن یپا اطراف و دیپر نییپا تخت از دنشید با یتد و داد

 .دیچرخ

 .شد زیخمین اسی

 .بود کرده پف صورتش و متورم شچشمان

 .زد لب

 .ریبخصبح سالم -
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 د،یکشیم یتد سر یرو دست کهیدرحال و شد خم محسن

 .چرخاند اسی صورت یاجزا نیب را نگاهش

 بابا؟ یخوب دلم، جان سالم -

 ؟یدینخواب خوب

 و دیکش شبش رنگ به و یشمیابر یموها به یدست اسی

 .داد بدنش به یقوس و کش

 .عشقم خوبم چرا -

 .زد لبخند محسن

 .دانشگاه رمیم دارم زم،یعز خوردم من زه،یم یرو صبحونه -

 ؟یندار من با یکار

 را شیپشمالو یهاییدمپا و زد کنار بدنش یرو از را پتو اسی

 .رفت محسن سمت و کرد پا به
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 نیزم یرو را فشیک محسن و انداخت او آغوش در را خودش

 .کرد هحلق دخترش کمر دور دست و گذاشت

 بلند را شیپاها و انداخت او گردن دور را شیهادست هم اسی

 .چسباند پدرش صورت به را صورتش و کرد

 .بود کرده بغض

 رابطه، نیا در سردرگم و شهراد از یخبریب نیا از ناراحت

 دوست باشد، دهیترس که انگار و بود معلق دلش در یزیچ

 .تنتوانس اما دیبگو پدرش به را زیچهمه داشت

 بود توانسته محسن اما بود یعاد هادنیکش درآغوش نیا

 .ستین خودش یسرجا یزیچکی که بفهمد

 .نشاند اسی سر یرو یابوسه

 .دهد قرارش تیمعذور در خواستینم

 باشه؟ م،یزنیم حرف باهم یخواست که هروقت -

 .کردینم اصرار پدرش که بود خوب قدرچه
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 .تکان سر و گرفت آرام یکم

 .باشه -

 .برداشت را فشیک محسن

 .باش خودت مواظب -

 .دیکش نفس قیعم اسی

 و برداشت نیزم یرو از را طنتیش حال در یِتد و شد خم

 .رفت ییدستشو سمت

**** 

 را توجثهش نیماش یصدا که دیکش راهنشیپ یرو را اتو

 .کرد جلب

 پنجره از و رفت بالکن سمت و گذاشت اتو زیم کنار را آن

 .آمد داخل که دید را وا رنگ زرد نیماش

 .دییسا هم یرو دندان
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 .دینگو او به  یزیچ که کردیم کنترل را خودش دیبا یلیخ

 .کند دار حهیجر را جوان پسر غرور مبادا

 برق زیپر از را آن یدوشاخه و کرد اتو را راهنیپ نیآست هردو

 .کرد جدا

 سوت و دیآیم باال هاپله از که دیشن را شهراد یپا یصدا

 .زندیم

 .بود سبک نورا خواب

 .نشاند بورش یابروها نیب یاخم و زد غلت 

 .بست را در و رفت رونیب اتاق از آرام

 .کرد حس را نگاهش ینیسنگ شهراد و ستادیا نهیسبه دست

 .زد خشکش هاپله انیم و گرفت باال سر

 .دیترسیم هم دیبا
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 از رونیب ونِیمحمدهما به هیشب درست حاال ون،یمحمدهما

 .بود شده خانه نیا

 یگوشه کی با کارمحل و بازار در که بود شده یهمان

 .آمدیم همه دست کارحساب چشمش

 .زد یلبخند و کرد جمع را خودش شهراد

 ؟ییجانیا عمو،حاج عه -

 .داد باال را شیابرو یتاکی ونیمحمدهما

 ؟یدیند رو نمیماش -

 .داد فرو دهان آب

 .نبود حواسم -

 و دیکش شیهاشیر ته و صورت به یدست ونیمحمدهما

 کجاست؟ قاًیدق حواسش کرد، فکر و داد رونیب را نفسش

 ؟یکنیم مراقبت مادرت و خواهر از یجورنیا -
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 .میبزن دور میبر میخوایم یگفت

 خونه؟ یومدین االن تا که یزد دور یجورچه

 !پسرشاه صبحه هفت

 .بود شده دستپاچه شهراد

 .گفت حالنیا با

 .بودم هابچه از یکی خونه ال،یخیب عمواجح -

 .برود نیب از نشانیب یهاحرمت که خواستینم ونیمحمدهما

 .شود مانیپش گفتنش از بعداً که دیبگو یزیچ خواستینم

 .گفت فقط و داشت نگه را شیهاحرص

 مادر یهوا ترشیب که کنم خواهش ازت شهیم شهرادجان -

 ؟یباش داشته رو خواهرت و

 جلو هیقض کردن جمع و بحث نکردن دایپ کش یبرا دشهرا

 .گذاشت او یشانه یرو دست و رفت
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 .عموحاج چشم -

 به را نفسش و بست که را در و رفت اتاقش سمت فوراً و

 .کرد کیشل رونیب

 .نداشت دغدغه و الیخ و فکر کم ونیمحمدهما

 .شدیم اضافه آن به هم شهراد یبرا یدلواپس حاال

 و نیج شلوار همان با و کرد خارج تن از را راهنشیپ شهراد

 دست به را یگوش و دیکش دراز تخت یرو برهنه یتنه باال

 .گرفت

 فقط حاال بود، کرده یگذرانخوش یکم که یشب آن از بعد

 آمد،یم راه او با یکم اسی اگر درواقع داشت، کم را اسی

 .شدیم لیتکم ششیع

 .چسباند گوشش هب را یگوش و لغزاند اششماره یرو دست

 .شد بلند زنگش آهنگ یصدا و کرد سر بر را مقنعه اسی

 .آمد اسی سمت و گرفت دهان به را یگوش یتد
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 .شد خم اسی

 .بگردم دورت یمرس -

 یعصبان هم و رفت باال قلبش تپش شهراد یشماره دنید با 

 .شد حالخوش هم و

 که ماند رهیخ صفحه به ندادن، و دادن جواب نیب مردد قدرآن

 .شد قطع تماس

 .بود یذات یکرشمه و ناز سراسر اسی وجود

 .ردیبگ دست در را او احساس افسار طورچه دانستیم شهراد

 ندادن، پاسخ از مانیپش و شده قطع تماس از کالفه اسی

 .نشست چهارزانو آشپزخانه انیم جاهمان

 .خورد زنگ یگوش دوباره

 .آوردینم طاقت دلش نه،

 .نداشت دم و شاخ که یتنگدل
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 .یناگهان یآرامش شد شهراد یصدا و کرد برقرار را تماس

 !من یجوجو سالم -

 .گفت اما بود آمده شیهالب یرو لبخند

 .قهرم -

 یرو چال تا بست چشم اسی و دیخند شهراد

 

  [2/11/20, 1:51 AM] 

 .کند تصور را اشگونه

 .گفت دارکش

 .خوشگلم خرمیم نازتم -

 !نمیریش عسل یکن یآشت کنمیم یکار هی قهرکن،

 در خنده یهارگه که بود کرده کنترل را خودش یسخت به

 .نشود مشخص شیصدا
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 .نکرده الزم -

 !تو؟ یبود یک لوس ،عشقم جون -

 .داد جواب اسی

 .بابام -

 بابات؟ جزبه -

 !کسچیه -

 .دیخند شهراد

 نباش قهر! تو یاطوارها همه نیا یبرا رمیبم من خدا آخ -

 .گهید

 .شد رهیخ رنگارنگش یهاناخن به اسی

 .ناراحتم -

 ارم؟یب در دلت از یخوایم -

 .ادینم بدم هوم، -
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 .کجا میبر بگو خب -

 .داد جواب اسی

 .کافه -

 .زد لب و گرفت اشخنده هم خودش و کرد یفکر شهراد

 .نمایس اول -

 .دیپرس مشکوک اسی

 !ینبود نمایس اهل که تو -

 .زد قهقهه طنتیپرش شهراد

 .دارم دوست رو یکیتار یول -

 .دیگز لب اسی

 .یادبیب یلیخ -

 .خانومیاسی برات واقعاً متأسفم منحرف، یا یا -

 .دیخند اسی
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 !یزنینم حرف پهلو دو اصالً که تو ،منحرفم من آره -

 .گفت شهراد

 .دانشگاهم در یجلو سه ساعت -

 .منتظرم باشه -

 .عشقم بوسمتیم -

 .داشت یبهتر حس د،کر قطع که را یگوش

 !شدیم شهراد یوابسته داشت یادیز

 

  [2/11/20, 1:51 AM] 

﴿    ﷽﴾ 
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 هشت

 

 شیبرا رش،یگ سخت یادیز استاد آن با ،یعموم درس آن

 .بود کننده کسل

 که یا قهوه چرم بند با گردش صفحه یمچ ساعت به ینگاه

 یم دستش به مچش روشن پوست با اش یرنگ تضاد لیدل به

 .تانداخ آمد

 .بود مانده کالس انیپا تا ساعت مین

 یم حاضر دقتش تمام با یکالس هر در و شهیهم که ییاو

 شده کالفه هم خودش که بود فکر در غرق یقدر آن شد،

 .بود

 .کرد حس را میشم نگاه ینیسنگ

 .زد او یبازو به آرام را خودکارش سر میشم

 .کرد نگاهش و چرخاند سر
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 شده؟ یچ -

 لب آرام و دیکش جلو یکم را اش یمشک چادر ی لبه میشم

 .زد

  ؟یاسی یخوب ،یفکر تو ،یچیه -

 .زد لبخند اسی

 .مشغوله فکرم کمی فقط نشده، یزیچ نه خوبم، آره آره -

 .دیخند زیر میشم

 شدم؟ بهیغر من -

 .داد رونیب را نفسش و چرخاند دستش در را خودکارش اسی

 .شهرادم با ام طهراب ریدرگ کمی ،یدون یم که تو وونه،ید نه -

 .گفت تیجد با و شد او ی رهیخ اش یعسل چشمان با میشم
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 یم تیاذ رو خودت و یریم کلنجار خودت با یدار یاسی -

 کمکت بذار بگو بهش خب ،ینگفت بابات به چون فقط ،یکن

 .کنه

 ندیبب شهراد در یبیع پدرش که دیترس یم د،یترس یم اسی

 او بیمعا تمام یرو چشم داشت اصرار قوا تمام با اسی که

 .ببندد

 .انداخت باال شانه

 .مرددم کمی راستش یعنی دونم، ینم -

 دیخر با رابطه در میشم یها حرف و بود شده تمام کالسشان

 توجهش و پرت را او حواس توانست ینم رشیاخ یها کتاب

 .کند جلب را

 .داد یم تکان سر تنها او یها حرف جواب در حوصله یب

 محکم یا ضربه که رفتند یم سلف سمت و بودند محوطه در

 .نشست اسی ی شانه سر
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 گوشش به یسپ یصدا فورا و بست یا لحظه را چشمانش

 .دیرس

 .خانوم یاسی به -

 را او قد تمام که طور همان یسپ و کرد یآرام سالم میشم

 .زد لب کرد یم برانداز

 کیعل -

 .بود آمده سرحال یکم اسی حاال

 کنار بودن به را یسپ با کوتاه هرچند گذراندن وقت اواخر نیا

 حیترج بودند، یمیصم دوستان رستانیدب دوران از که میشم

 .داد یم

 .کرد یم تجربه را یدیجد یایدن یسپ با

 کی ای و یبستن جیهو آب خوردن م،یشم با حشانیتفر تینها

 زدن قدم هم دیشا و کتابخانه به رفتن و بود همبرگر چیساندو

 !انقالب یاه یکتابفروش مقابل



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
70 

 

 به را او توجه یحساب یسپ بودن طبع شوخ و تیشخص اما

 .بود کرده جلب خودش

 !نبوده کشینزد یدختر نیچن اش، یزندگ طول تمام در

 او، بودن آزاد و بودن دیالق نیا

 و کرد یم عوض رنگ زود به زود که کوتاهش یموها

 تیجذاب شیبرا خورد یم چشم به دستانش یرو که ییتتوها

 .داشت

 .بود یآخر سال یدانشجوها از شهراد مانند هم او

 نیا مدت تمام او و بودند یگرید شهر در اش خانواده

 .برد یم سر به خوابگاه در را چهارسال

 کار به مشغول شهراد ی هیآتل در که شد یم هم یچندماه

 .بود شده



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
71 

 

 لبخند بود، درآورده بال یسپ دنید با که اسی برعکس اما

 چرا دانست ینم هم خودش و دیماس شیها لب یرو میشم

 .کند یم منتقل وجودش به را یبد حس حد نیا تا او حضور

 چادرش، به یسپ ی پرطعنه نگاه و کوتاه سالم همان از بعد

 .گفت و کرد دراز اسی سمت دست

 ؟یاینم تو رم، یم من پس -

 .زد لبخند اسی

 .فعال جون میشم نه -

 سمت دیچرخ افتهی وسعت یلبخند با اسی افتاد، راه که میشم

 .گفت و یسپ

 جون؟ دهیسپ یخوب -

 باال را اش شده رنگ و حالت خوش یابروها یتا کی یسپ

 ها مکتین از یکی سمت و گذاشت او کمر پشت دست و داد

 .کرد تشیهدا
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 یومدین شبید چرا بچه شما، یها یپرس احوال از -

 ؟یمهمون

 .دیخند و کرد جا جابه دستش در را کالسورش اسی

 بابام باشم هم اهلش اگر واقع در یعنی ستم،ین اهلش -

 .زد قهقهه یسپ

 یدار بگو بهش داد ریگ اگه! یستین که بچه دختر، الیخ یب -

 .دوستت ی خونه یریم

 رممکنیغ شیبرا هم محسنش بابا به گفتن دروغ تصور یحت

 .بود

 .داد تکان سر

 .بگم دروغ بابام به تونم ینم من زم،یعز نه -

 .دیخند بلندتر بار نیا یسپ

 .شد دهیکش سمتشان یچندنفر نگاه که یطور
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 .دیگز را لبش ی گوشه شده معذب اسی

 .فشرد انگشتانش نیب را او ی گونه و آورد جلو دست یسپ

 تو انقدر داره حق شهراد تو، یملوس و گوگول چقد خدا یا -

 .کفته

 !جالب اما بود، بیغر و بیعج شیبرا او اتیادب

 .بود جالب اسی یبرا کردنش رفتار چهارچوب زا خارج نیهم

 یسپ که بود شیپ ی هفته نیهم اش، نمونه کی مثال

 صرف وقت و کتابخانه ای و کافه یجا به بود داده شنهادیپ

 دانشگاه با راه چهار کی که یا خانه قهوه به کردن، مطالعه

 رفت کلنجار خودش با هرچه اسی و بروند داشت فاصله

 .دکن قبول نتوانست

 .کند تجربه را ها نیاول یبعض که آمد ینم هم بدش اما
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 یکم فقط ،یکم شود یم چه مگر که کرد یم فکر خودش با

 نییتع شیبرا محسنش بابا که ییها مرز و حد و هنجارها از

 !کند؟ جا به جا را بود کرده

 میحر و حرمت کدام او دنیکش انیقل کی با شد؟ یم چه

 شد؟ یم گرفته دهیناد

 ی خانه در اما بود، داده عمل یآزاد او به پدرش که هرچند

 .بود طابو هم گاریس و انیقل از صحبت یحت ها آن

 .گذاشت او یزانو یرو دست یسپ کردند صحبت که یکم

 ؟یدخ یا کاره یچ امروز -

 .داد جواب اسی

 سه ساعت شهراد قراره اونم از بعد دارم، گهید کالس هی -

 دنبالم ادیب

 دراز او سمت دست و ستادیا دهیسپ نشده تمام هنوز حرفش

 باد را آدامسش کرد،
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  [2/11/20, 1:51 AM] 

 .گفت و ترکاند و کرد

 .خونه سفره میبر پاشو هست، وقت سه تا هنوز -

 .نبود تکلم به قادر اما و بودند شده پر اسی دهان در کلمات

 .کرد نگاهش رهیخ یکم

 .بود دوخته او دهان به چشم خنده با یسپ

 .گفت شده وله

 یعنی آخه من، نه، زه،یچ -

 بابام نه نه کالس، آخه گمیم نه شه،ینم

 .کرد نگاهش خنده با و کرد کج را سرش یسپ

 .یاسی نکن بابام بابام یه نباش، لوس انقدر -

 .شد بلندتر اش خنده
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 .انداخت باال شانه

 ؟یچ تهش کالس، الیخ یب خوشگله -

 .کرد جمع طرفه کی را شیها لب اسی

 آخه -

 از اسی و گرفت دستش در را او دست و زد یچشمک یسپ

 .شد بلند یصندل یرو

 .افتاد راه یسپ همراه به

 مستقل کند ثابت که آمد ینم بدش و بود کرده خطابش لوس

 !لوس نه است،

 

  [2/11/20, 1:51 AM] 

﴿    ﷽﴾ 
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 نه

 

 .نبود زدن جا مرد

 .بود شده سخت شیها شانه یرو یفشارها تحمل یکم فقط

 .دیتپ یم قرار یب اش نهیس اما آورد ینم ابرو به خم

 صورتش رنگ و بود گرفته راه اش یشانیپ یها کناره از عرق

 .زد یم یکبود به

 .بود خوددار هم حال نیا در اما

 او با نورا مهدکودک ریمد که بود شیپ ی قهیچنددق نیهم

 .بود گرفته تماس

 .شد یم حمله دچار دخترش که نبود بار نیاول
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 .بود نخواهد هم بار نیآخر قطعا اما

 .بود یحساس یادیز ی دختربچه

 یختگیر برهم و یآشفتگ نیا نورا، سکوت و ها حمله نیا

 !رفت او که شد شروع یزمان از همه ون،یمحمدهما

 را معادالتشان رفتنش با که بود شان یزندگ تمام "او" کی

 .بود زده هم بر را زیچ همه چ،یه که

 کینزد همان به را خودش زودتر هرچه تا اندر یم سرعت با

 .برساند مهدکودک به مارستانیب نیتر

 داخل را خودش و کرد پارک طور چه را نیماش که دینفهم

 .رساند

 دنید از تر دردناک شیبرا توانست ینم ایدن در زیچ چیه

 به یسرم با دخترکش خواب در غرق و دهیپر رنگ صورت

 !بود شده یلعنت یایدن نیا هب آمدنش باعث او که باشد دست

 .فشرد یم و گرفته مشت انیم را قلبش یکس انگار
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 .بود کرده تا بد شینورا با یکودک همان از رحم یب یایدن

 یموها به رهیخ و نشست کشینزد تخت کنار یصندل یرو

 .ماند دیسف بالشت یرو اش شده شانیپر

 .ببافدشان بود نتوانسته بود ها مدت او که ییموها

 که یکس به لعنت و بود نشسته شیها دست بر فیخف یلرز

 "کنه ینم هیگر مرد " گفت بار نیاول یبرا

 یم تلنبار قلبش یرو و نهیس در کی به کی را شیدردها

 .کرد

 .شکست یم دینبا

 !نورا خاطر به

 !یمحمدعل یها امانت خاطر به

 !شیها تیمسئول خاطر به

 .ماند یم سرپا دیبا
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 .چسباند نورا یشانیپ یرو را شیها لب و برد جلو را سرش

 را پدرش یبو کند، باز پلک که نیا بدون و خورد یتکان

 .شناخت

 .زد لب حال یب اش، کودکانه نیریش لحن و صدا همان با

 .شده تنگ دلم ییبابا -

 .دیفهم را منظورش خوب

 "دلتنگم منم "ندهد حواب که گرفت کام به را زبانش

 .داد پاسخ ربط یب شیجا به

 .یشهرباز میریم شب -

 .کرد باز چشم نورا

 بر چه دانست ینم و ختیر اشک مظلومانه و دیلرز اش چانه

 .آورد یم ونیمحمدهما دل سر

 .داد جواب
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 .خوام ینم یشهرباز من. خوام ینم -

 .بود دخترش ی شرمنده فشرد، هم یرو پلک

 .نداشت را او به دادنش ییتوانا که خواست یم را یزیچ

 .کرد سکوت

 .شد اش رهیخ پرعشق و دیکش نورا یموها یرو تدس

 .عاشقته بابا -

 .داد جواب لرزان یصدا و بغض همان با نورا

 .شده تنگ دلم من یول -

 .کرد یم داد یب ونیمحمدهما چشمان در عجز

**** 

 .گرفت هم گرید کام کی

 خطابش زهیپاستور و لوس که او مقابل حاال خواست ینم

 .اوردیب کم بود، کرده
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 .بود کرده مزه زبانش ریز هم بیدوس طعم چندهر

 .داد ردنیب سرفه با را دودش هم بار نیا

 .داشت جهیسرگ و تهوع

 فکر که داد دست او به دیشد حس نیا قدر آن یا لحظه در

 گند به را اند نشسته شیرو که یتخت است ممکن آن هر کرد

 .بکشد

 .زد قهقهه یسپ و رفت یاهیس چشمانش که ستادیا

 تو؟ چته خدا، یوا -

 .خوشگله برات نهیسنگ بیدوس اولته دفعه که گفتم

 جهیسرگ همان وجود با و گذاشت دهانش مقابل دست اسی

 .کرد پاتند ییدستشو سمت

 .کرد یم تشیاذ تهوع حالت اما اوردین باال یزیچ

 .نداشت یا دهیفا اما دیپاش صورتش به آب چندمشت
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 .رفت یسپ سمت آرام

 رونیب دستمال برگ دو و کرد باز ار اش کوله کوچک پیز

 .دیکش

 .نشست تخت ی لبه همان و کرد خشک را صورتش و دست 

 سمت را نبات یچا وانیل و داد رونیب دهانش از را دود یسپ

 .گرفت او

 .افتاده فشارت بخور -

 او دست از را داغ یچا وانیل و کرد تشکر رلبیز لبخند با

 .گرفت

 .داشت دوست را یسپ یها محبت قدر چه

 .بود نشسته دلش به دختر نیا مهر

 .دیپسند یم را اقشیس و سبک

 .باشد او مثل یکم آمد ینم بدش
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 یها تفاوت تمام به و دیکش یم سر را شیچا جرعه جرعه

 .کردیم فکر یسپ و خودش نیب

 .انداخت ساعتش به ینگاه

 .شده رمید من جون یسپ -

 .زد یچشمک یسپ

 .هیآتل برم دیبا منم .بگذره خوش خوشگله، یاسی برو -

 .نشاند او ی گونه یرو یا بوسه و برداشت را اش کوله یسپ

 فعال -

**** 

 سر ن،یماش در شان یمکان تیموقع به توجه یب هم باز شهراد

 اسی که گرفت دندان به و دیبوس را او ی گونه و کرد خم

 .گفت یآرام آخ و دیخند

 .دیخند شهراد
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 !بد دختر یدیم یونیقل یبو چه -

 .انداخت باال شانه و دیخند اسی

 بودم یسپ با -

 .داد تکان سر شهراد

 م؟یبر-

 .کرد نگاهش ذوق با اسی

 میبر -

 .زد استارت شهراد

 ه؟یآتل ای نمایس -

 .کرد نگاهش چپ چپ پرخنده اسی

 .گفت دار کش و افتاد راه

 .برات رمیبم من تا کن نگاه یجور اون فقط تو یلعنت جون -
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  [2/11/20, 1:51 AM] 

﴿    ﷽﴾ 

 

 

 

 ده

 

 .بودند نشسته ها یصندل یرو فیرد نیآخر

 .برد فرو دهانش در را یاول و برداشت پفک چند شهراد

 .بود شده لمیف یتماشا در غرق اسی

 دور دست و کرد او به تر کینزد را خودش یکم آرام شهراد

 .انداخت گردنش

 .زد لبخند و کرد نگاهش و برگشت اسی
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 .گفت آهسته

 !زشته د،شهرا نکن -

 .انداخت فیرد همان به ینگاه شهراد

 .مییجا نیا تو و من فقط -

 .نداره چشم سرشون پشت که ها ییجلو

 کردم؟ کار یچ مگه بعدم

 .گهید گردنت انداختم دست فقط

 نشانیب یصندل مشترک ی دسته یرو را آرنجش هم اسی

 .شد کینزد شهراد به کامال درواقع و گذاشت

 .بود کرده پر را مشامش اسی یموها یبو

 در حرکت به او یبازو یرو را دستش و دیکش نفس قیعم

 .آورد

 .ماند حرکت یب و داد فرو را دهانش آب اسی
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 .آمد یم خوشش یباز نیا از

 .شد یم معترض که بود نیا از ریغ اگر

 دستش حرکت به کرد، رد او یبازو ریز از را دستش شهراد

 .داد ادامه

 درهم حال در شهراد که باشد مدهآ خودش به تازه انگار اسی

 .زد لب و نشست راست است، شیقرمزها خط شکستن

 .شهرادجان لطفا -

 .کرد نگاه او به یعصب ،یناکام همه نیا از کالفه شهراد

 که یممکن حالت نیتر آرام با و چسباند گوش به را سرش

 دیایب قلقلک هم شال یرو از یحت گوشش ی الله شد باعث

 .گفت شود داغ و

 .فهممت ینم یاسی -

 ستین قرار ما مگه ؟یبش من یبرا ستین قرار مگه چرا؟

 !بابا بده وا ه؟یچ ایباز امل نیا پس م؟یکن ازدواج
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 حواسم هست، حواسم ا،یومدین راه باهام جوره چیه ماهه شش

 !یندار قبولم ارزن هی قد که هست

 .بود زیعز شیبرا شهراد

 .کند ناراحتش خواست ینم

 .دهد دستش از خواست ینم

 .زد یم دو دو شیها مردمک و بود شده مضطرب

 .بود دایهو شهراد صورت در یناراحت

 .داد جواب اسی

 ینم من کرده، اعتماد بهم بابام ،یدون یم خب یعنی نه، -

 .بشکنه باورش خوام

 خوام ینم

 .دیپر حرفش انیم ظیغل یاخم با شهراد
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 نیا زا من یکن یم فکر تو که نهیا مشکل زم،یعز نه -

 .ام یابونیخ یپسرها

 یم راه رو کارشون ازدواج قول و وعده چهارتا با که نایا از

 !میرفت که برو د گذشت پل از که خرشون و ندازن

 .یکن یم فکر اشتباه نه،

 یم یشگیهم. یآبک یدوست هی نه. ازدواجه تو با قصدم من

 .خوامت

 .یندار باورم که متاسفم

 .گفت و ستادیا

 .رونیب رم یم -

 خونه ینر رید که برسونمت ایب شد تموم لمیف

 .کرد اضافه تمسخر با و

 .بشه وارد خدشه بابات اعتماد به مبادا -
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 .بود بهت در هم هنوز اسی رفت، رونیب که در از

 .کرد یم تماشا را رفتنش ریمس باز مهین دهان با

 .بود محسن ی دانه کی یکی و دردانه زیعز او

 .ودب دهینشن تر نازک گل از

 .بود دهیند را رفتار مدل نیا

 .است شدن فشرده حال در قلبش کرد یم حس

 توانست طور چه جمله چند همان که دانست یم شهراد کاش

 .بکشد آتش به را او

 مورد حاال و بود زده گره شهراد به را قلبش چرا و چون یب او

 .بود گرفته قرار اش یمهر یب

 .کردند سیخ را صورتش آرام شیها اشک

 گوش در شهراد یصدا و نشست جا همان یا قهیچنددق

 .شد اکو شیها
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 .اوردیب تاب را شهراد یناراحت توانست ینم نه

 .رفت رونیب و برداشت را اش کوله و ستادیا

 را شیپاها و بود داده هیتک نشیماش به که طور همان شهراد

 و کرده قفل نهیس یرو را دستش کی بود، گذاشته هم مقابل

 کرده داشته نگه انگشتانش نیب را گاریس که یدست گاه هیتک

 .بود

 .داشت فرق محسنش بابا با یادیز او

 .دشید یم دنیکش گاریس حال در که بود بار نیاول

 یحت خود عمر طول تمام در پدرش که کرد یم فکر اسی و

 .نکرده لمس راهم گاریس ی لهیتیف

 کی ارهرب حاال و بوده محسن اش یزندگ مرد تنها حال به تا

 یم مشخص شیبرا شهراد حضور با مذکرها یایدن از یشگفت

 .شد
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 ی پاشنه و انداخت شیپا ریز را گاریس و کرد نگاهش شهراد

 .فشرد آن یرو را کالجش کفش

 قیعم شیابروها انیم خطوط و دید را اسی چشمان یسرخ

 .شد تر

 .آمد ینم جذابش و طنتیپرش ی چهره به اخم

 .رفت جلو اسی

 و برداشت نیزم یرو از را گاریس ته و شد خم او یپا مقابل

 آن و شد دور قدم چند و کرد شهراد به هیسف اندر عاقل ینگاه

 .انداخت زباله سطل در را

 ناخواسته که یا کرشمه و ناز و اش یمخمل یصدا آن از امان

 .بود شده نهینهاد شیرفتارها و حرکات تمام در

 و صبر یادیز او قتخل زمان در خدا دیشا داند، یم چه یکس

 !داده خرج به حوصله
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 هم با را ها ییبایز ی همه نفر کی که شود یم مگر آخر

 !باشد؟ داشته

 برده طلب تنوع شهراد از دل یدختر نیچن که است معلوم

 !بود

 دار حالت و فر یها مژه آن با هم یعاد حالت در چشمانش

 .کرد یم غوغا یخداداد

 مل،یر با شدنشان شیآرا ی واسطه به که حاال به دهیرس چه

 یدیسف بودن نمناک و یسرخ و آمد یم چشم به هم تر پر

 به بود، آورده وجود به اهشیس یها لهیت انیم که تضاد با اش

 دل جا همان بخواهد شهراد که بود کرده اش یخواستن یحد

 .ببوسد را چشمانش و کند فراموش را اش یخور

 هم ینیدلنش تیوممعص ،ییبایز آن تمام کنار در اش چهره

 .داشت
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 اش رفته کف دست از عنان و خودش به یلعنت دل در شهراد

 .زد لب اسی و فرستاد

 !یکش یم گاریس یبود نگفته -

 .انداخت باال شانه شهراد

 بوده؟ مهم -

 .داد تکان سر و گرفت حرصش اسی

 لطفا یول یزن یم بیآس بدنت به که ندارم نیا به یکار -

 آشغال

 

  [2/11/20, 1:51 AM] 

 

 

 ازدهی
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 .زینر ابونیخ یتو

 !یرسون یم ضرر هم هیبق به یجور نیا چون

 .ماند اش رهیخ شهراد

 !کتفتم به کال و ستمین مهم من که یگ یم یدار پس -

 منه از اتر بال برات ابونیخ کف آسفالت تیاهم و ارزش االن 

 آره؟ گه،ید

 .خواست یم را او محبت تمام اسی

 .کند رفتار او با سنمح مثل داشت انتظار

 .بکشد را نازش

 و ندازدیب او آغوش در را خودش داشت دوست هم حاال

 .کند راحت او به کانل نانیاطم داشتن از را الشیخ
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 هم از نگاه کدام چیه و گرفت دست در را دستش شهراد

 .نگرفتند

 .گفت اسی که یوقت

 دارم باورت من کن باور -

 حواسش تمام بلکه د،نکر توجه اش جمله یمعن به شهراد

 .بود او سرخ ی برجسته یها لب سمت

 .کرد اشاره نیماش به

 .شو سوار پس -

 .نشست و کرد باز را در و زد دور را نیماش اسی

 را اسی تیرضا توانسته باالخره که نیا از خوشحال شهراد

 .افتاد راه به کند جلب شیها خواسته از یبخش یبرا

 .داشت دلهره اسی
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 قرار یب شیها مردمک بود کرده قالب هم در را انگشتانش

 .بود

 .بود کرده نانیاطم او و خواست یم نانیاطم شهراد

 انداخت؟ یم چنگ جانش به که گرید بود چه دلهره نیا حاال

**** 

 .دیکش صورتش یرو دست یعصب ونیمحمدهما

 .افتاده کار از مغزش کرد یم حس

 .بود دهیترس یحساب یثالث

 .بود مانده او به رهیخ و ستادهیا فترد در کنار طور همان

 .دیبگو یزیچ دیترس یم

 دفتر وارد خنک آب یوانیل با و زد در به ضربه چند عموباقر

 .شد
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 مقابل که نکرد فراموش هم طیشرا آن در یحت ونیمحمدهما

 .شود زیخ مین رمردیپ

 .گذاشت زیم یرو را آب وانیل

 .باباجان نیبش -

. کنه یم آرومت ختمیر بمگال توش بخور، آب نیا از کمی

 .شه یم درست ،یحاج نزن جوش انقدر

 .زد لب

 .عموباقر دستت قربون -

 .گرفت نشانه را برگشته بخت یثالث زشیت نگاه و

 عمو؟ باشم آروم یطور چه آخه -

 نیا اومدم مارستانیب تخت یرو کردم ول رو معصومم طفل

 .کنم درست نارویا یها یکار گند جا

 !چهیباز شده بازار یتو نم اعتبار و آبرو
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 .گفت آرام یثالث

 رو چک گفتن شهراد آقا رم،یتقص یب من خدا به آقا حاج -

 رن یم بار لیتحو یبرا خودشون شونیا حساب به بخوابونم

 .گمرک

 .زد یم لب هم سر پشت و بود شده کبود صورتش

 باهات؟ کنم کار یچ شهراد، شهراد، شهراد، -

 .اوردین طاقت

 .ستادیا کمر به دست یثالث مقابل و دز دور را زیم

 .خودش یبرا بود یلی هم گونه همان

 که بود معلوم اش، برنده نگاه و ستادنیا لیاستا آن با حاال

 !شده ترسناک

 با ونیمحمدهما حال یبرا نگران و داد سرتکان باقر عمو

 احترام به بود دیمق که ونیمحمدهما و رفت ردنیب در از غصه
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 به حاال تر، بزرگ برابر در شیصدا بردنن باال و گذاشتن

 .دیتوپ و داد عمل یآزاد اش حنجره

 ؟یکن کار یچ گه یم تو به یک جا نیا ،یثالث نگاه، منو -

 .داد فرو دهان آب

 .آقا حاج شما شما، -

 شهراد حساب به چک تاحاال چندبار نمیبب بگو حاال خب -

 ده؟یخواب

 .برد جلوتر را سرش

 !دمینشن -

 .داد بجوا یثالث

 .آقا حاج بود بار نیاول -

 .ستادیا راست ونیمحمدهما

 .گفت اش یمنش به خطاب و کرد باز را اتاقش در
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 .بده جواب تا ریبگ انقد اشو، شماره ریبگ احمد -

 .داد سرتکان احمد

 .یحاج چشم -

 .داد تکان هوا در را دستش

 به که آوردم راه سر از رو اعتبارم من مگه ،یحساب مرد آخه -

 ریتاخ دوهفته با حداقل بارمو دیبا شما اشتباه نیا خاطر

  هوم؟! ؟یمشتر دست برسونم

 .انداخت نییپا سر

 .یحاج ام شرمنده -

 !هماهنگن شما با گفتن آقاشهراد

 .رود یم زیم سمت و چرخد یم

 غل شهراد -

 .خورد یم را حرفش
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 آب من ی اجازه بدون گهید ی دفعه یول یبر یتون یم -

 .یخور ینم هم

 یتو مونده من دست یجور نیا حاال که کارا نیا به برسه چه

 .گردو پوست

 .کرد آزاد نفس یثالث

 .اجازه با -

 .رفت اتاقش سمت و کرد قرض هم گرید یپا دو داشت پا دو

 .کرد اشاره اسی که بود هیآتل کینزد شهراد

 اش صفحه خوره یم زنگ داره که وقته یلیخ تیگوش -

 .شه یم خاموش روشن

 .کرد جمع را صورتش هرادش

 !کن ولش -

 .دیپر باال اسی یابروها
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 .داره باهات یمهم کار یکس دیشا-

 سمت کرد دراز دست و کرد نگاهش چشم ی گوشه با شهراد

 .یگوش

 .دیپر باال شیابروها شرکت ی شماره دنید با

 .چسباند گوشش به را یگوش و کرد برقرار را تماس

 الو -

 .دیشن را احمد یصدا

 دییبفرما یاجح -

 ونیمحمدهما دست به را یگوش که بود مشخص آن از بعد و

 .داد

  داشت یخونسرد حفظ در یسع شهراد

 .گفت که ونیمحمدهما خشک و یجد یصدا با اما 

 !یکرد یغلط چه نمیبب ایب نیزم بذار دستته آب -
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 !رفت وا

 

  [2/11/20, 1:52 AM] 

 خدا نام به

 

 

 

 دوازده

 

 رلبیز و دیکوب فرمان یرو محکم یاضربه دست کف با

 .کرد زمزمه

 !شانس نیا تو تف یا -

 .ماند رهیخ زدیم دور که او به متعحب اسی
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 شده؟ یچ شهراد -

 .داد تکان سر

 .برسونم خودمو عیسر گفت عموم حاج شرکت، میبر دیبا -

 همبن و بزند حرف نیچن او با ونیمحمدهما که نداشته سابقه

 و فاجعه عمق تا بود یکاف "!؟یکرد یغلط چه" گفت که

 .بفهمد را او تیعصبان

 .انداخت اسی به ینگاه چشم یگوشه با

 باهام؟ گهید یایم -

 .انداخت ساعتش به ینگاه و داد تکان سر اسی

 ،یاشتر خانم از یتد گرفتن لیتحو زمان تا یساعت دو

 به که شانینییپا ی،طبقهیپرحوصله و سالانیم یهیهمسا

 فرصت کرد،یم مراقبت یتد از اسی نبود در خودش شنهادیپ

 .داشت

 .امیم آره -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
107 

 

 و استرس توانستیم اسی و راندیم سرعت با شهراد

 در را داشت کردنش پنهان در یسع او که را یاینگران

 .ندیبب اشچهره

 .بود گفته شیعموحاج از شیهاحرف انیم حالتابه یچندبار

 را او از کوچک زنگ کی برابر در شهراد واکنش اسی که حاال

 .ندیبب را ابهت پر یعموحاج نیا تا بود شده مشتاق د،یدیم

 برآمده یشکم با ساله هفتاد شصت یمرد را او تصوراتش در 

 تصور رفته در بناگوش از ییهالیسب دیشا و مویب یسر و

 .کردیم

 .انداخت باال یاشانه

 را ششهراد که بدخلق ریپ آن داشت یربط چه او به اصالً

 دارد؟ یظاهر چه بود، کرده ناراحت

 و صورت یدهیپر رنگ و بود شهراد بابت اشینگران تنها

 .اشیشانیپ بر نشسته یها عرق
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 جرقه شهراد یعمو حاج از ینفرت دلش در اما بودش دهیند

 .شده زده

 و برداشت داشبورد یرو از یکاغذ دستمال برگ دو و شد خم

 یصدا همان با و دیشک گوشش یهاکناره و یشانیپ به

 .زد لب اشیمخمل

 شده؟ یزیچ شهرادجان -

 بکنم؟ بهت یکمک تونمیم من

 یروروبه  جاراهمان آن و نبرد نگیپارک در را نیماش شهراد

 .کرد پارک یتجار ساختمان

 .لغزاند اسی صورت یرو را دستش

 !کوچولوم فندوق زود امیم گرم،یج نه -

 دید را شهراد نیماش سوم یطبقه یپنجره از ونیمحمدهما

 دست حرکت از زشیت نگاه و شد پارک ساختمان یروروبه که

 !نماند دور اشیکنار دختر صورت یرو شهراد
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 هم را فکرش اما است، طنتیش اهل شهراد دانستیم

 بر سوار یدختر با که باشد ادیز یقدربه جسارتش که کردینم

 !دیایب شرکت سمت نش،یماش

 .نداشتند دشمن و دوست کم. بودند سرشناس

 در یحساب هم شهراد رنگ زرد درِ دو اسپورتِ آن ن،یا از جدا

 !بود چشم

 ران،یام عبداهللحاج ینوه تا کردیم یکار دینبا که بود معلوم

 حاج یبرادرزاده همه، از ترمهم حاال و رانیام یمحمدعل پسر

 ،یدختر کنار معروفش، نیماش آن با ران،یام ونیمحمدهما

 !بچرخد انیآشنا یهاچشم مقابل و یتجار ساختمان یحوال

 !گفتند؟یم چه مردم

 کرد فراموش یالحظه یبرا که شد یعصب و متعجب یحدبه

 نابود و ستین یهنگفت مبلغ چه و آورده باال یگند چه شهراد

 !شده
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 آمد نییپا نیماش از شهراد که یزمان تا نگرفت پنجره از نگاه

 .دیدو ساختمان سمت و

 نفس هم سر پشت و قیعم کند، آرام را خودش داشت قصد

 .دیسرکش نفس کی را آب وانیل و دیکشیم

 !جاهل و بود جوان بود، کرده که هم یهرکار شهراد

 .کردیم یخوددار دیبا ونیمحمدهما

 اتاق در به چندضربه کهنیا تا رفتیم راه اتاق در رو قدم

 .زد لب سرد ونیمحمدهما و خورد

 !تو ایب -

 .کرد لمس را در یرهیگدست و داد فرو را دهانش آب شهراد

 یاچهره و بلند قدِ ون،یمحمدهما یچهارشانه و درشت لیاستا

 اما زمخت بیترک و اشمردانه صورت نبود، مهربان چندان که

 .دیرسیم نظر به ترسناک یکم هم یعاد حالت در جذابش،
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 با و اخم پر و نهیس به دست که یالحظه حال به یوا

 .بود شهراد ورود منتظر در، به رهیخ نشسته، خون به یچشمان

 .کرد دراز دست و رفت جلو و شد داخل شهراد

 .عموحاج سالم -

 .داد دست او به آرام و داد رلبیز را پاسخش ونیمحمدهما

 .سالم کیعل -

 .ندازدیب راه قال و داد خواستینم

 !بود چموش شهراد

 ترس چ،یه شدینم درست هک یزیچ ادیفر و داد با

 و شود دهیدر شهراد نکند که بود نیا از تنها ونیمحمدهما

 .رود نیب از هاحرمت تا کند یرفتار

 انفجار، حال در و بود آتشفشان کوه کی ونیمحمدهما

 .بود سخت شیبرا تیموقع آن در یخوددار
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 یبرا شیادهایفر و داد و پورت و هارت بود، نیهم او اما

 !بود اشانوادهخ جز یافراد

 یقهیدق چند نیهم تا بود، آورده باال یکارخراب و گند شهراد

 شهراد آمدن با تا بود کرده فیرد ذهنش در جمله هزارتا قبل

 .بود یمحمدعل پسر تک او اما! ببنددش حرف به یرگبار

 از که یشهراد یبرا را شیصدا شدیم مگر توانست؟یم مگر

 که یشهراد بود، افتاده او دوش یرو تشیمسئول یسالگ پنج

 ببرد؟ باال بود، شده میتی یسالگ پنج همان از و بود امانت

 .خودش یبرا بود شده یمرد

 و عمو مثل درست کل،یهدرشت و ساله پنج و ستیب یپسر

 .پدرش

 که بود یاپسربچه همان هم هنوز ونیمحمدهما چشم به اما

 بود شستهن یاگوشه قبرستان در ،یمحمدعل نیتدف مراسم روز
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 سبزش یکیپالست پاشآب تفنگ و زده وق یچشمان با تنها و

 .بود ماجرا شاهد

 زانو مقابلش و رفت سمتش سرخ یچشمان با ونیمحمدهما

 .زد

 شهراد؟ یخوب -

 .بود نیهم تنها پاسخش

 مرد؟ امیمحمدعل بابا عمو، -

 

  [2/11/20, 1:52 AM] 

  زدهیس
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 شهرادِ یبعد یجمله و بود ختهیر اشک ونیمحمدهما

 .زد آتشش زده،شوک

 ؟یمونیم مواظبمون تو م،یندار بابا گهید نایش و من عمو -

 نیا اما داشت سن دوسال و ستیب تنها زمانآن ونیمحمدهما

 شانیرها ببندد عهد خودش با تا شد باعث شهراد یجمله

 .نکند

 .بود عاجز کلمه یواقع یمعنا به ونیمحمدهما حاال

 .نشست کارش دفتر وسط یاقهوه رمچ مبل یرو اما

 .کرد شهراد به یااشاره سر با

 .میبزن حرف نیبش -

 .نشست شیعمو مقابل و رفت جلو شهراد

 آن با اشیاقهوه ریج و کالج یهاکفش از ونیمحمدهما نگاه

 و یمشک نیج شلوار به دیرس ش،یرو زانیآو یمنگوله دو

 واقعاً نظرش در بود، ادیز یلیخ شیزانو سر یپارگ اش،پاره
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 تواندیم شلوار نیا زیچ چه که آمد، مضحک و مسخره

 !باشد؟ مد یرو و داشته تیجذاب

 و کوچک یهااسکلت طرح  با یمشک راهنیپ آن مثال ای

 یقفسه وسط تا هم شیهادکمه و بود جذب که دیسف بزرگ

 !باز اشنهیس

 بود، گردنش بر که بندش،دست  ست ییِطال و کلفت ریزنج

 .کردیم ییخودنما ستبرش ینهیس یرو

 !اند؟کرده یکوتاه تشیترب در نکند که گذشت ذهنش از

 .داد تکان سر

 .کرد جمع را اشآشفته فکر

 .بود کرده ترمضطرب را شهراد ونیمحمدهما سکوت

 شهراد جلف پوشش به کردن فکر یبرا یمناسب زمان حاال

 .نبود

 .کردیم صحبت او با یجد دیبا
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 .راند رونیب را نفسش

 .دیکش جلو مبل یرو را خودش

 شیهامردمک و گذاشت شیزانوها یرو را شیهادست ساعد

 .کرد تنگ را

 ه؟یچ هیقض نمیبب بگو پسر،شاه خب -

 .شود آزاد شهراد نفس تا بود یکاف گفتنش پسرشاه نیهم

 .داد تکان سر شهراد

 !عمو؟ حاج هیقض کدوم -

 .گفت بمش یصدا با و دیکش صورتش یرو یدست

 تو مگه بخوابونه، حسابت به یثالث یگفت که یچک یهیقض -

 !م؟یریبگ لیتحو گمرک از رو بارها دیبا امروز یدونستینم

 .فرستاد یمان و خودش بر یلعنت شهراد

 .گفت شده هول
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 !عموحاج حله فردا خب، نه زه،یچ -

 .داد تکان هوا در دست و دیپر باال ونیمحمدهما یابروها

 شهرادجان؟ یچ یعنی قاًیدق حله فردا -

 !نبود شهراد با زدن حرف یجد آدم او نه،

 .زد نمادندان یلبخند شهراد

 .شما حساب به ادیم فردا -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش و داد هیتک ونیمحمدهما

 ؟یداشت اجیاحت یچ یبرا رو پول اون شهراد، -

 .کرد جمع طرفهکی را شیهالب شهراد

 کرده قیتزر شهراد به یایآسودگ رفتارش اب ونیمحمدهما

 .دیبگو شد باعث که بود

 بدم؟ حیتوض دیبا حتماً  گه،ید نکن تیاذ یحاج -
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 کرده کالفه را ونیمحمدهما که شهراد ییپررو نیا از یوا یا

 !بود

 .کرد گرد را شیهاچشم

 نه و یخواست یزیچ تاحاال تو ،یبد حیتوض دیبا که معلومه -

 گفتم؟ بهت

 .یبنداز راه هارویباز نیا نبود الزم االنم

 .دادمیم بهت یدست دو خوامیم پول یگفتیم

 .داد تکان هوا در را اشاشاره انگشت

 .ادینم خوشم هایباز دره دو نیا از من شهراد -

  ؟یدینفهم رو نیا حاال تا. باش راست رو باهام

 شیهالپ و برد فرو پرپشتش یموها در یدست کالفه شهراد

 .فرستاد رونیب و کرد هوا از پر را

 خب؟ ال،یخیب من جون شه،ینم تکرار دیببخش عموحاج -
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 او سر بر تا برد فرو دهانش در را شیهالب ونیمحمدهما

 .نکشد ادیفر

 و دیایب شهراد دست کار حساب تا بود یکاف اشرهیخ نگاه

 .بدزدد نگاه

 کار؟حساب کدام اما

 .گفت یتخس با که بود اهحرفنیا از تر رودار پسر نیا

 شما حساب تو جنسا صیترخ پول یاندازه یعنی عموحاج -

 ست؟ین

 .رفت باال یکم ونیمحمدهما یصدا تن

 چرا اًیثان مربوطه، خودم به اونش نباشه، ای باشه که اوالً -

 !ستگهید زیچ من حرف یفهمینم

 چرا اجازه؟بدون چرا ؟یکاریمخف چرا شهراد؟ چرا گمیم دارم

 ؟یستین راست رو من با
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 یهاشکالت از عدد کی و کرد دراز دست سکوت در شهراد

 .برداشت را زیم یرو یخارج

 بودن خونهم به بود شده ریزنج و غل مغزش و دل که فیح

 .بودنش امانت و

 .داشت جانش در مغزاستخوان تا را مهرش که فیح

 زدیم کاکائو به گاز که ییاو صورت وسط سر با وگرنه

 .دیکوبیم

 .دیخند شهراد

 .حسابت به ادیم فردا گفتم یحاج -

 .زد خودش یگونه یرو دست

 .نده ریگ رهیبم تن نیا -

 و فشرد دستش کف به را دردناکش یشانیپ ونیمحمدهما

 .زد لب شهراد واکنش از مبهوت و بود نییپا سرش کهیدرحال
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 .شهراد برو پاشو -

 یرو از را مدلش نیآخر یگوش و ستادیا خواسته خدا از شهراد

 .برداشت مبل چرم یدسته

 .اجازه با پس -

 حکم شیصدا و کرد سربلند ونیمحمدهما خروجش از قبل

 .داد شهراد به ستیا

 یباز مونیخونوادگ تیثیح با لطفاً  دختره،نیا درمورد یراست -

 حرف باهم تا ما یخونه ایب شب ازدواجه قصدت اگر نکن،

 .ذارمیم ونیم در داداشزن با رو هیقض خودم. میبزن

 .زد قهقهه بارنیا شهراد

 یکرد فکر که یدید من از یچ ازدواج؟ ،یحاج الیخیب -

 مرغا؟ یقاط برم خوامیم

 که نداشت امکان یعنی توانست،ینم نیا از شیب

 .کند وانهید را ونیمحمدهما
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 .کرد نگاهش رهیخ و دییسا هم یرو دندان

 .ببند سرت پشت درو برو -

 چ،یه که نبود یخبر هم شهراد یدلهره و استرس آن از گرید

 قول به ای ونیمحمدهما  کردن سر به دست یحالخوش از

 .نبود بند هم شیپاها یرو چاندش،یپ خودش،

 

  [2/11/20, 1:52 AM] 

 چهارده

 

 

 

 رفتن از پس چندلحظه و اوردین طاقت ونیمحمدهما دل

 .رفت ردنیب در از و برداشت را کتش شهراد،
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 را خودش دیبا. بود گذاشته شیتنها او و نبود خوب نورا حال

 .رساندیم دخترش به

 .شد نشیماش سوار و گذاشت نگیپارک به پا

 که دید را شهراد نیماش رفت، باال که را نگیپارک یبیسراش

 .بود شرکت مقابل جاهمان هم هنوز

 یدختر یبایز رخمین شد، رد او نیماش کنار از که یالحظه در

 دست حرکت شیهاچشم کوتاه، یلحظه همان در و دید ار

 .دییسا هم بر دندان و گرفت نشانه را دختر ران یرو شهراد

 یرو پا ونیمحمدهما و نشدند او متوجه اسی نه و شهراد نه

 .کرد حرکت مارستانیب سمت و گذاشت گاز

 .زد سمتش یزیر چشمک شهراد و دیگز لب اسی

 .ایکنیم مقاومت یالک یردا که یدونیم خودتم نیبب -

 .نشست اسی جان به دلهره آن باز و افتاد راه

 .دیپرس
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  بود؟ ومدهین شیپ یمشکل یگفت پس -

 .داد تکان دست شهراد -

 .رهیگ یلیخ عموم حاج نیا ،یمشکل چه بابا، ن -

 .دیپرس کنجکاو اسی

 ره؟یپ -

 .دیخند شهراد

 .ستدهیپوس یلیخ دشیعقا یول ستین ریپ -

 .دیچرخ شهراد سمت یکم و شد ترشیب اسی یکنجکاو

 ؟یجورچه یعنی -

 .انداخت باال شانه شهراد

 .داره کار یچهمه به کالً گه،ید رهیگ -

 کف ذارهیم که یپول قرون هی تا گرفته دنیپوش لباس از

 هی م،یکن یغلط چه باهاش میخوایم بدونه دیبا رو دستمون
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 عمره هی ما یبابا ارث سهم انگار نه انگار کنهیم رفتار یجور

 .دستشه ریز

 .کرد جمع را صورتش اسی

 .یدار یترسناک یعمو چه بد، چه پس اوه -

 .گذاشت او یپا یرو را دستش دوباره شهراد

 .عشقه خودمونو بابا، الیخیب رو یحاج -

 نیماش کف شیپا با و کرد قالب هم در را انگشتانش اسی

 .بود گرفته ضرب

 یوقت او که دانستینم چندماه گذشت از بعد هم هنوز شهراد

 در را انگشتانش و ردیگیم ضرب شیپا با شودیم مضطرب

 .دیسایم هم بر دست و کندیم قالب هم

 .شد ادهیپ کرد، پارک که هیآتل مقابل

 .کرد رد را بزرگ یجو و آمد نییپا یدل دو با اسی
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 هانیترمعروف از یکی بود، صاحبش شهراد که یلوکس یهیآتل

 .ودب

 .رفتند داخل و کردند باز را در

 نفس بود، نشسته هاوتریکامپ  از یکی پشت که یسپ دنید با

 .شد آزاد اسی

 .دادند دست او به و رفتند جلو هردو

 .دیکش اسی کمر بر دست یسپ

 خوشگله؟ گذشت خوش -

 .داد پاسخ لبخند با اسی

 .یخال جات بود خوب آره -

 بود صفحه یرو که ینوزاد عکس به و کرد خم را سرش

 .زد لب ذوق با و شد رهیخ

 کنم؟ کمکت یخوایم -
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 هم باز شهراد یجمله با بدهد، را پاسخش یسپ کهنیا از قبل

 .افتاد جانش بر لرز

 م؟یدار یرزرو -

 .انداخت باال شانه یسپ

 .آره گهید ساعت دو -

 .خلوته سرم فعالً

 .گفت شهراد

 .هستم خودم امروز برو -

 به معنادار یلبخند  و کرد جاجابه هاآن نیب را نگاهش یسپ

 .زد هردوشان

 .گفت لبخند همان حفظ با و داد باال را شیابرو یتاکی

 رم؟یبگ چقد ،یاک -

 .دیپر باال شهراد یابروها
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 ؟یچ -

 بر را دستش و ترکاند دهانش در را آدامسش و زد قهقهه یسپ

 .گفت و کوباند شهراد کمر

 .گهید اهیس نخود -

 .زدند خنده ریز هردو اسی و ادشهر

 و برداشت سالن یگوشه زیآو یرو از را او زرد یکوله شهراد

 .داد دستش به

 .بود شده طاقتیب

 .گفت کالفه

 .گهید برو -

 .گذاشت اسی یشانه یرو دست و زد دور را زیم یسپ

 .هامیاکارهنیا خودمون ما پرروها، بچه -

 .گفت دارکش شهراد
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 !برو -

 یابوسه و شد دور هم یسپ و دیبوس را یسپ رتصو اسی

 .رفت رونیب یچوب در از و فرستاد شیبرا هوا یرو

 .کرد قفل را آن و رفت در سمت شهراد

 هم اسی یهالباس یرو از یحت که بود داغ یقدرآن نگاهش

 .سوزاندیم را تنش

 چشمان در مندانهسخاوت را اشگونه یرو چال لبخندش

 .بردیم فرو اسی

 .بود اسی مقابل درست االح

 نیا در کرده یخوددار هرچه ستیکاف کرد فکر خودش با

 .ییکذا ماه شش

 .کرد هاپله به یااشاره و گرفت دستش در را اسی دست

 .نییپا میبر -
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 .بود کرده گم را کلمات اسی

 .موافقت نه و کند اعتراض توانستیم نه

 .شد دهیکش او دنبال به

 یعکاس یاصل مکان که نییپا یطبقه به و کردند رد را پله ده

 .رفتند بود

 .کرد یزرشک چرم یکاناپه به یااشاره شهراد

 .جااون ایب -

 .دیکوبیم دهانش در اسی قلب انگار

 یشهراد با ساده یباز عشق کی یتجربه از که است معلوم

 .آمدینم بدش داشت دوستش که

 .دیترسیم اما

 با ،کیتارمهین و بزرگ سالن نیا در که نکند دیترسیم

 عمق تا شیهانگاه و زدیم رونیب تنش از حرارت که یشهراد
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 است، احساس وجودش تمام که یاسی با کند،یم نفوذ او وجود

 از کار شده، قفل یدرها با ،یزرشک چرم یکاناپه کی یرو

 .برسد کیبار یجاها به دن،یکش آغوش در و بوسه کی

 .بست پلک ستاده،یا جاهمان دید که را او شهراد

 .فندقم یکن اعنماد بهم شد قرار -

 .زد لبخند اسی

 شهراد سمت و انداخت نییپا شیهاشانه یرو از را اشکوله

 .بود نشسته کاناپه یرو که رفت

 ران یرو یاضربه شهراد که ندیبنش کنارش خواستیم

 .زد خودش

 .جانیا -

 .نشست او یپا یرو اما شد معذب اسی

 .آورد در سرش از را مقنعه و نشست اشچانه ریز شهراد دست
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 .برد سرش از هوش اسی لخت یموها

 .زد لب جاهمان و چسباند اسی گردن به را اشینیب

 .وونتمید -

 

  [2/11/20, 1:53 AM] 

 پانزده

 

  

 

 .بست چشم اسی

 .آورد باال را صورتش شهراد

 .شد دهیکش شیهالب سمت اسی مخمور چشمان از نگاهش
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 گوش یالله و گردن یرو بر شیهادست وارنوازش حرکت

 .بود کنندهکالفه اس،ی

 نیاول یبرا و ببندد چشم هم اسی که کننده کالفه یقدربه

 .شود دهیبوس و ببوسد بار

 .بودند رفته فرو نیریش یاخلسه در

 کهنیا بدون و بود ختهیآم هم در قلبشان یهاتپش یصدا

 یدکمه نیاول سمت ادشهر دست رند،یبگ فاصله بخواهند

 .کرد بازش و رفت اسی یمانتو

 شهراد و برد فرو شهراد یموها یالالبه را دستانش اسی

 .کرد باز را دکمه نیدوم

 یهالب حرکت حاال و بود شدن دهیبر حال در اسی نفس

 باز با زمانهم و بود گرفته یباز به را گردنش پوست شهراد

 نیطن فضا در اسی لیموبا زنگ یصدا دکمه، نیسوم شدن

 حال به بود، کرده فراموش را موان و زمان که اسی و انداخت
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 شهراد مست چشمان و مانتو یقهی به ینگاه و شد پرتاب

 .کرد

 .گرفت بغضش

 .زد لب و گذاشت او گردن پشت دست شهراد

 .یاسی ایب -

 تکرار کیریستیه و داد تکان سر زدهوحشت و ستادیا اسی

 .کرد

 .نکن نه، نه، لطفا، نه شهراد، نه-

 .بابام شهراد م؟یکرد کاریچ ما شهراد

 .ستمین یبد دختر خدابه من من، شهراد

 .دیشنینم را او یهاحرف از کیچیه انگار اما شهراد

 .بود شده یعصب
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 لرزان ییپاها با و شد بلند دوباره اش یگوش زنگ یصدا

 .رفت اشکوله سمت

 را گردنش وار،ید یرو بر شده نصب بزرگ و گرد ینهییآ در

 هق و دید را شده کبکد کوچک یسکه کی یاندازه به که

 .زد

 .ستمین یبد دختر من خدابه -

 .کرد زمزمه خودش با گو

 .دیببخش محسن بابا دیببخش -

 .گفت که دادش با و کردیم نگاه او به حرص پر شهراد

 و دیپر باال اسی رفت، سرم رو مرده صاحب اون بده جواب -

 .کرد نگاهش هوتمب

 

  [2/11/20, 1:53 AM] 

 شانزده
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 گاز پدال سر بر را حرصش تمام ،یناکام نیا از کالفه شهراد

 .کرد یخال نشیماش

 که کردیم ینیبشیپ و بود دهیچسب یصندل به ترس از اسی

 .شود چپ نیماش است ممکن هرلحظه در

 .بود نداختهین سمتش هم ینگاهمین نیترکوچک یحت شهراد

 و ییاعتنایب خواستیم ایدن در اسی که یزیچ نیآخر

 .بود شده بشینص حاال که بود شهراد جانب از یتوجهیب

 .بود دهیترس یکم فقط او

 .کردیم عمل یاحرفه یادیز شهراد و بود نابلد یکم فقط

 .زدیم چنگ جانش تمام بر نه، که شیگلو بر بغض
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 به رو به رهیخ و ردک متوقف هاآن ابانیخ سر را نیماش شهراد

 حرص پر و گذاشته نیماش در یلبه را چپش دست آرنج رو،

 .دیکش شیهالب یرو را انگشتانش پشت

 طورآن که یوقت اسی قلب تمام بر زد آتش لحنش، بودن خی

 .گفت خشک

 .سالمت به -

 .زد پوزخند شهراد و کرد نگاهش مبهوت یالحظه اسی

 بهتره ،یندار تماداع بهم یوقت نکن، نگام یجوراون -

 .بشه تموم نمونیب زیچهمه

 .خورد تکان ناباور اسی یهالب

 .امدین رونیب اشحنجره از ییصدا اما

 و لحن در ینرمش نیترکوچک بدون و دیچرخ سمتش شهراد

 .گفت رفتارش
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 یزود به گفتم ازدواجه، قصدمون ما گفتم بهت ،یاسی نیبب -

 در امخانواده با رو مسئله خوامیم ت،یخواستگار امیب خوامیم

 .بذارم ونیم

 رو رفتار اون امونیباز عشق وسط درست تو یوقت اما

 .یاعتماد یب بهم که یگیم یدار علناً ،یکنیم

 .یندار باور رو من تو یاسی

 .گرفت دندان به را نشیریز لب اسی

 .داد تکان راست و چپ به آرام را سرش

 .ستین یطورنیا کن باور شهراد، نه نه، -

 و کرد در به یااشاره کند، تمام را اشجمله نداد اجازه شهراد

 .گفت طعنه پر

 .نشده نگران محسنت بابا تا برو ،یاسی برو -
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 پسرا یهیبق مثل من تا یدیرس باور نیا به که هروقت و برو

 یزندگ عمر هی یبرا خوامت،یم گمیم اگه من که ستم،ین

 .برگرد بعد خوامت،یم

 .دیلرز اسی یچانه

 .آوردینم طاقت اششکننده حساسِ و کوچک قلب

 و دیکش را رهیدستگ و بود افتاده لرز به فشیظر یهادست

 .شد ادهیپ

 .افتاد راه به مکث بدون شهراد رفتنش، نییپا محض به

 رد را ابانیخ شد،یم ترنیسنگ لحظه هر که یبغض با اسی

 .رساند خانه به را خودش یسخت به شد، که کوچه وارد و کرد

 .زدیبر اشک و ندیبنش یاگوشه هاساعت داشت دوست

 .داست دوست را شهراد او

 .وجودش تمام با
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 .بود سخت شیبرا شدن، او یهاخواسته میتسل یطرف از

 !نه نخواهد، خودش که نیا نه

 اما کند، تجربه شهراد با را شیهانیاول داشت دوست او اتفاقاً

 .بستیم نقش شیهاچشم مقابل محسن ریتصو

 .داشت نانیاطم شهراد به

 خواهمتیم گفتیم شهراد که نیا کرد، فکر خودش با اسی

 !عمر کی یبرا خواستشیم حتما عمر، کی یبرا

 .بود کرده باور وجود تمام با را او اسی

 .کردیم یانصافیب شهراد

 کلماتش رحمانهیب طورنیا که نداشت خبر او یعالقه از مگر

 بود؟ کرده کیشل او قلب به را

 خودش که اسمش یچوب یبایز و کوچک زیآو آن با دشیکل

 .آورد رونیب فشیک از را بود کرده درست
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 .داشت هنرها یهمه در یدست اسی

 دلش که یحد به مهربان پراحساس، و فیلط نیچن یدختر

 باال طاقت که است معلوم! یحت دیتپیم واناتیح تمام یبرا

 !داشتن را شهرادش یصدا رفتن

 ینازپرورده تک ،یباش عاشق پراحساسِ مهربانِ هنرمندِ

 طاقت را رفتار و اتیادب مدل نیا یبتوان و یباش محسن

 ؟یاوریب

 مقابل و دیکش هاپله یرو را جانشیب یپاها آسانسور یجابه

 .ستادیا یاشتر خانم یخانه در

 .دیشن را یتد کوچک پارس یصدا و زد در به چندتقه

 یرو و دیپر رونیب عیسر یتد و کرد باز را در یاشتر خانم

 .کرد بغل را اسی یپاها و ستادیا کوچکش یدوپا

 یاشتر خانم به رو و زد یلبخند ،یتد حرکت از زدهذوق اسی

 .کرد
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 یرو یتد زحمت خوامیم معذرت ،یاشتر خانم سالم -

 .افتاده شما دوش

 .نشاند شیابروها انیم ینیدلنش اخم انسالیم زن

 دخترم؟ هیحرف چه نیا -

 .نداره من به یکار که یوونکیح نیا

 .ارهیم در ییتنها از منم

 .دیکش آغوش در را او و شد خم اسی

 بود، نشسته شیپشمالو یاقهوه بدن یرو که زرد راهنیپ

 .بود کرده ترش یداشتن دوست

 .بود بسته هم پوشک او به یاشتر خانم

 داًیجد و کند یکارخراب شیفرش،ها یرو یتد دیترسیم

 .کردیم را کار نیا

 .دیپرس یاشتر خانم و دیکش اسی صورت به را زبانش
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 جان؟ یاسی خوبه حالت -

 .داد پاسخ یسرسر اسی

 .خوبم بله ممنونم، -

 .گفت نگران

 .شده گچ مثل رنگت آخه -

 داخل را اشیمشک یمقنعه از زده رونیب لخت یموها اسی

 .فرستاد

 .اجازه با زحماتتون، تباب ممنونم بازم خوبم، نه -

 سمت دهد، یجواب یاشتر خانم کهنیا از قبل و گفت را نیا

 .کرد تند پا هاپله

 .دیبوس و فشرد خودش به محکم را یتد

 و است ناراحت بود دهیفهم که شناختیم را اسی خوب هم او

 .گرفت آرام آغوشش در
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 باز در بچرخاندش، کهنیا از قبل و انداخت قفل در را دیکل

 .شد

 و کرده دم را برنج بود، دهیشن را او یپا یصدا که محسن

 .آمد در سمت

 .زد لبخند

 .ینباش خسته بابا، اسی سالم -

 .گذاشت نیزم یرو را یتد و درآورد را شیهاکفش اسی

 پشت را شیهادست و انداخت پدرش آغوش در را خودش

 .کرد حلقه او گردن

 .دیبوس را سرش محسن

 اسم؟ی یخوب -

 

  [2/11/20, 1:53 AM] 
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 هفده

 

  

 

 .داد تکان سر اسی

 ؟یبخشیم منو دارم، دوستت یلیخ بابا -

 یعاد صدا، در لرزش نیا ،یحالشانیپر نیا رفتارها، نیا نه،

 .نبود

 .کرد جدا خودش از را او محسن

 .دیدزد نگاه اسی

 .گرفت شیهادست انیم در را او یبازوها محسن

 .بود آرام شیصدا

 دخترم؟ شده یچ بابا، اسِی -
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 یرو اسی یهااشک تا بود یکاف کوتاه یجمله نیهم

 .شوند روان صورتش

 .گذاشت او یچانه ریز دست لطافت با محسن

 کرده؟ تتیاذ یکس زدلم،یعز -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش اسی

 اگه اگه، دیببخش فقط فقط، کس،چیه نه، نه، ،ییبابا نه -

 .دیبگو یزیچ توانستینم

 به توانستیم حاالها حاال که یقدرآن بود، خوددار حسنم

 .کند باز زبان خودش لیم با تا دهد فرصت اسی

 .دیبوس را او یشانیپ

 تو به من ،یطیشرا هر تحت عاشقته، داره، دوستت بابا -

 که هست ماه و تک یانقدر من دختر دخترگلم، دارم مانیا

 .باشه داشته نانیاطم بهش جورههمه باباش
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 !گفتینم طورنیا اشک

 .کرد ناراحت ترشیب را اسی شیهاحرف نیا

 .کردیم راحت را خودش و گفتیم را زیچ همه کاش

 .دینچرخ دهانش در زبان اما

 که داندیم خدا فقط و رفت اتاقش سمت یجواب چیه بدون

 به یمتالطم یایدر چه محسن آرام یچهره و صدا آن پشت

 .بود افتاده راه

 .کرد مهزمز لب ریز

 .کن کمک دخترم و من به ایخدا -

 .خواند مرتبه چند و

 القلوب تطمئن بذکراهلل، اال -

**** 

 .دوخت هانیک دهان به چشم ونیمحمدهما
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 یجسم نورا، مشکل گفتم، بهت هم قبالً محمدجان، حاج -

 .ستین

 .کرد یااشاره بود، زشیم یرو که شیآزما یهابرگه به

 .نیبب خودت ایب -

. بخون رو هاششیآزما جواب. نداره یمشکل چیه بچه نیا

 .سالم سالمِ

 !هیروح مشکلش

 .یدونیم من از بهتر که خودت

 !ارهیم درش پا از داره اضطراب

 قالب هم در را انگشتانش و دیکش جلو زیم یرو را خودش

 .کرد

 .یبکن یکار هی دیبا خودت ،یحاج -
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 دست انگشت نیدوم یرو یساده یحلقه به ونیمحمدهما

 شیهالب یرو سرد و جانیب یلبخند و ماند رهیخ چپش

 .نشست

 شیموها انیم پنجه و گذاشت شیزانوها یرو را شیهاآرنج

 .برد فرو

 هان؟یک کنم کاریچ یگیم -

 شیآت و آب به رو خودم قدرچه که یدونیم تو ندونه یک هر

 از خورد سر یماه هی مثل بنونه، که نخواست نموند، زدم،

 .دستم

 .بود شده یعصب

 .بود آورده کم نفس

 .گفت و ستادیا

 ده بعد نتونستم هنوز که بودم عاشقش انقدر من کن، نگاه -

 .ارمیب در دستم از رو اشحلقه ماه
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 .برد فرو شلوارش یهابیج در دست و رفت پنجره سمت

 اما هان،یک زد شمیآت بد رفت، و گذاشت بد باهام، کرد تا بد -

 .برگرده تا بکنم یهرکار حاضرم ه،شاهد سر باال یخدا

 شهینم صاف باهاش استیدن ایدن تا که خودم صاحابیب دل

 .داره اجیاحت نینگ به نورا درک، به

 .رهیم نیب از داره امبچه

 شدن آب تا بذارم دست یرو دست تونمینم نگرانشم، من

 .نمیبب رو امبچه

 .شهیم االنش از ترداغون فردا پس فردا بچه نیا

 .دیکشیم ریت قلبش

 را نورا یهایقراریب کنار، به خودش یهایدلخور و یدلتنگ

 .آوردینم تاب

 .بود خورده نیسهمگ یاضربه کوچکش دختر
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 .دیکش آه نشست، اششانه یرو که هانیک دست

 کنم؟ کار یچ یگیم -

 .انداخت باال شانه هانیک

 دور زبندا بکن اشو،بچه و تو نخواست که یلق دندون اون -

 صدمه ترشیب معصوم طفل نیا تا ریبگ زن برو من، برادر

 .دهیند

 براش که خانوم یمهر و مهدکودک یمرب خواد،یم مادر نیا

 .شنینم مادر

 .بود برنده و زیت ونیمحمدهما نگاه

 .زد لب هانیک

 یب یلیخ من انگار یکنیم نگاهم یجورهی چرا محمد؟ هیچ -

 دردم؟ و عار

 داشت؟ درد تو یبرا فقط رزوهاشآ یِپ نینگ رفتن
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 .زد پوزخند ونیمحمدهما

 درد من یاندازه به کسچیه یبرا کن قبول یول نه، -

 .نداشت

 .داد فرو را دهانش آب

 وسط بود یچ یسونام نیا هوی هان،یک میبود خوشبخت ما -

 مون؟یزندگ

 .گفت و آورد در تنش از را دیسف روپوش هانیک

 .نداشت اقتیل نینگ -

 .رو نورا یبرا بودن مادر اقتیل نه رو، بودن تو زن اقتیل نه

 اون هم یزیچ هر از قبل ره،یبم برات که کن تب یکس یبرا

 .اریب در دستت از رو مزخرف یحلقه

 .زد پوزخند ونیمحمدهما

 ؟یگفت که نهیهم نینگ درمورد نظرت واقعاً -
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 .انداخت باال شانه هانیک

 یجورچه دمید ستم،ین هک کور یول ره،یم در براش جونمم -

 .رفت و زیچ همه یرو گذاشت پا

 .ستادیا نهیس به دست ونیمحمدهما مقابل

 شد حاضر ،اشیزندگ دنبال رفت اون منو، نیبب محمد، حاج -

 خاطربه خودت، خاطربه نه توام بگذره، اشبچه و شوهر از

 .بکن یفکر هی زودتر نورا،

 هی شرکته؟ و کارخونه و بازار یبرا اتکبکبه و دبدبه و ابهت

 .کن حفظ احمق نینگ اون یجلو رو غرورت ذره

 .کرد آزاد را نفسش ونیمحمدهما

 کن باور ام،خانواده لیذل من یدونیم که تو -

 .دیتوپ یعصب و دیبر را حرفش هانیک

 ؟یحاج خانواده کدوم ات،شناسنامه تو خورده طالقش مهر -

 .شهینم محسوب تو یخانواده جزء گهید اون
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 یقفسه یرو دستش و دیکش ریت قتیحق یتلخ از قلبش

 .شد قفل اشنهیس

 .زد لب آرام

 .برگرده دیشا -

 .بست را شیهاچشم و دیخند تلخ هانیک

 .گردهیبرنم -

 .کرد زمزمه و

 دست از رو یک دینفهم که من اقتیل یب خواهر سر بر خاک -

 !داد

 

  [2/11/20, 1:53 AM] 

 هجده
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 .بود نمانده یباق کیبار اریش دو جز به یزیچ شیهاچشم از

 یلعنت بغض نیا گذشت،یم قهرشان از که یشب نیهفتم در

 یاشک گرید که بود دهیبار قدرآن و بود داده دستش کار

 .کردیم هق هق فقط و نداشت

 .کرد نگاه را ساعت

 .بود شب نصفه سه

 یسپ از را او حال فقط و بودش دهیند هم دانشگاه در یحت

 .بود دهیرسپ

 .بود کرده اشکالفه یدلتنگ

 .بود محسن محبت از شده اشباع عمرش تمام در او

 .بود مادر نبود لیدل به بود، اگر هم یکمبود
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 بتواند که بود یمیصم دخترش با یقدرآن محسن که هرچند

 .کند پر هم مادر یخال یجا شیبرا

 شش تنها که یپسر به او، حد از شیب یوابستگ نیا حاال و

 یکم شده، دایپ او یزندگ در اشکله و سر شدیم یماه هفت

 .بود بیعج

 دل در بود توانسته که بود یمذکر نیاول که لیدل نیا به دیشا

 .کند باز جا او

 انیم را او یدخترانه احساسات بود بلد خوب چون دیشا ای و

 !رد؟یبگ یباز به کلماتش

 !دهش شهراد خواهان انقدر چرا دانستینم هم خودش

 !بود نیهم گفتند،یم که یعشق دیشا

 .برداشت را اشیگوش

 .بود قبل ربع کی یبرا شهراد یاستور نیآخر
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 پا ریز را غرورش کار نیا با دیشا نبود مهم شیبرا یحت

 .کند دایپ خاتمه مزخرف حس نیا خواستیم فقط او بگذارد،

 .نوشت شیبرا

 ؟یداریب عشقم، شهراد -

 و باال را نستاگرامیا مختلف یهاصفحه که یحال در شهراد

 ،یگوش یصفحه یباال اسی نام دنید با کرد،یم نییپا

 .زد برق چشمانش

 که حاال و بوده یکاف اسی یبرا هیتنب هفته کی نیا کرد فکر

 .است بهتر بدهد خوش زبان با را جوابش داده، امیپ

 .نوشت

 .دارمیب ام،جوجه آره -

 .شد باز اسی نفس از گره

 .بدهد را پاسخش شهراد کردینم فکر
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 یصفحه و کرد پاک را شیهااشک دست پشت با عیسر

 .کرد لمس را شهراد نام و باز را تماس

 .کرد برقرار را تماس و دیخند شهراد

 .کرده ما از یادی ها،شهرقصه خوشگل عجب چه -

 یصدا حاال و بود گذاشته ریتأث اسی یصدا یرو هیگر

 .بود گرفته یکم اشیمخمل

 و ییروروبه اتاق به شیصدا تا کند صحبت آرام کردیم یعس

 .نرسد محسن گوش

 شهراد -

 .شیهایباززبان و مردانه یهااستیس و بود شهراد

 یگینم معرفت،یب خوشگلم، ام،یبرف دیسف شهراد جون -

 ست؟هفته هی شده تنگ برات دلم

 .کرد بغض و دیورچ لب اسی
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 که یگفت خودت ،خودت -

 .کرد قطع را رفشح شهراد

 بگو یکرد باورم هروقت ،یکرد اعتماد بهم هروقت گفتم -

 .برگردم که

 و یکرد روابطمون درمورد رو فکرهات که دونمیم هم االن

 .عشقم یبرداشت یباز امل از دست

 خودش با بود نتوانسته و بود کرده شیب و کم را شیفکرها

 .دیایب کنار

 .زد لب و اوردیب نه او فحر یرو نتوانست هن لحظه آن در اما

 .دارم اعتماد تو، به من آره، -

 .دیخند شهراد

 هم روابط نیا پس ازدواجه، قصدمون که ما شد، حاال -

 .نداره یرادیا
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 و هاختنیر زبان ش،یهاهیتوج اش،یبعد جمالت و کلمات و

 .کرد مدهوش و مست را اسی ش،یهاصدقه قربان

 اسی یهاپلک هک کرد زمزمه گوشش در قدرآن شهراد

 .بخوابد آسوده یالیخ با توانست هفته کی از بعد و شد نیسنگ

**** 

 و بود ونیمحمدهما دست در ،یخانگ کورنپاپ بزرگ ظرف

 آمدیم کاسه سمت نورا و نایش دست بار،کی یلحظه هرچند

 قرار راستش کتف یرو نایش سر و چپش یپا یرو نورا سر

 .داشت

 طنز لمیف آن از یزیچ نه اما دیخندیم هاآن یخنده با

 .بود شانیهاصحبت به حواسش نه و دیفهمیم

 و ریاخ ماه سه یهاکتاب و حساب نیب ذکرش و فکر تمام

 بودشان گذشته پاسخیب نینگ که ییهاتماس و نورا حال

 .دیچرخیم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
161 

 

 کمد در اشسجاده کنار را آن و بست را حیمفات یمهر

 .گذاشت

 .رفت هاآن متس و شد ریسراز هاپله از

 ونیمحمدهما یموها انیم دیسف یتارها که دید سر پشت از

 .شده ترشیب

 بکند یکار بتواند داشت دوست و بود زیعز شیبرا برادر مثل

 و خود یزندگ یبرا او یهامحبت از یبخش اما کم، هرچند تا

 .کند جبران را شیهابچه

 .نگفتن و گفتن نیب بود مردد

 و گرفت ستهیشا دست از را یچا ینیس و رفت آشپزخانه به

 .زد لبخند

 .کن آماده رو شام شما برم،یم خودم -

 شروع کجا از که کردیم فکر نیا به و رفتیم هاآن سمت

 .کند
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 .شد خم یکم ونیمحمدهما و گذاشت زیم یرو را یچا

 .اهلل ای -

 .زد جانکم یلبخند فروغش یب چشمان با یمهر

 .محمد حاج دیباش راحت -

 .کرد نایش به یااشاره یرمه

 گلخونه یتو یعشقا مرغ یداد نشون نورا به مادر، نایش -

 !گذاشتن؟ تخم

 .شد بلند ینارضابت با نایش

 .زد یتصنع یلبخند

 نورا ایب -

 .گذاشت نایش دست در را دستش و ستادیا نورا
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 از یکی و کرد دراز دست ونیمحمدهما رفتند، که هاآن

 بودد اشیکنار ظرف در که یرطب با را داغ یچا یهااستکان

 .برداشت

 .داد سرتکان

 .داداشزن درخدمتم -

 .دیکش جلوتر یکم را اشزده رهیگ یروسر یمهر

 .بود روضه یصادق یآقا یخونه امروز  -

 یمهر به میمستق کهنیا بدون و دینوش را شیچا از یاجرعه

 .گفت کند نگاه

 .باشه قبول -

 .دیباش سالمت -

 .بود هم یصادق یآقا یبزرگه ردخت راستش
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 کارخونه یحادثه یتو شوهرش شیپ دوسال که همون

 .شد مرحوم

 .شد متوجه را منظورش ونیمحمدهما

 .زد یلبخند

 .دیهست من فکر به که دونمیم داداشزن -

 .ندارم رو دوباره شروع هی یحوصله و توان واقعاً یول

 

  [2/11/20, 1:53 AM] 

 .تانداخ نییپا سر یمهر

 نداره، بچه خودش خدا یبنده نیا بگم، طورچه آقا،حاج آخه -

 .کنه یمادر معصوم طفل یفرشته نیا یبرا تونهیم

 .دیکش صورتش به یدست ونیمحمدهما

 .واال بگم یچ -
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 .داد جواب یمهر

 م،یکن صحبت باهاشون میبر جلسه هی د،یخواست اگه حاال -

 .انشناخته هدید. انیخوب یخانواده خانواده، نیا

 فرو فکر به را ونیمحمدهما شیهاحرف گفت،ینم هم راهیب

 .برد

 به کهیحال در و گذاشت زیم یرو را یچا یخال استکان

 .زد لب بود رهیخ ونیزیتلو یصفحه

 انیجر در باهاشون که دمیم خبر بهتون گهید روز چند تا -

 .نه ای دیبذار

 و ستادیا و دییسا هم یرو دندان حرف، نیا از شوکه خودش و

 .زد صدا

 .خونه میبر دیبا بابا گلِ ایب نورا  -

 

  [2/11/20, 1:53 AM] 
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 نوزده

 

 

 

 که یحال در یسپ و کرد تنش هم را یتد لباس نیآخر

 را بود گرفته که ییهاعکس و داشت دست به یعکاس نیدورب

 .دیخند کرد،یم نگاه

 .شده خوشمل چه زرده راهنیپ نیا با عکسش -

 را اشیشانیپ یرو عرق ،یتد یهاطنتیش از خسته اسی

 .کرد پاک

 .ادیم بهش راهناشیپ هیبق از ترشیب نیا آره -

 شد؟ طورچه االن جون،یسپ نشیبب

 .کرد رها بود، انداخته گردنش به که را نیدورب یسپ
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 .کرد بغل را یتد و نیزم یرو شد خم و زد قهقهه

 .ادیم بهش ترشیب دیسف تاپ و یلشلوار شد عوض نظرم نه -

 .ایرنگ مداد ماکت کنار ارشیب

 .گذاشت سرش یرو هم را یتد یونیپاپ هِد اسی 

 .دیچرخ خودش دور زدهذوق و درآورد را زبانش یتد

 .بود هد آن عاشق

 مداد ماکت همان با یتد و گرفتند هم عکسش نیآخر

 .شد یباز مشغول ها،یرنگ

 .داد رونیب را نفسش و نشست یچوب یصندل یرو اسی

 .طونیش یدختره شدم، خسته اوف -

 دیکش جلو یگریدیصندل و گذاشت یاگوشه را نیدورب یسپ

 آن به را شکمش کمرش، یجابه و نشست شیرو برعکس و

 .داد هیتک
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 یلبخند و کرد جاجابه اسی صورت یاجزا نیب را نگاهش

 .زد برق دندانش، یرو نِینگ و زد نمادندان

 .دیشک جلو را خودش اسی

 ؟یخندیم یچ به -

 و آورد در شرتشیسو بیج از را گارشیس پاکت یسپ

 .گفت دیکشیم رونیب آن از یگاریس کهیدرحال

 ؟یکن فر موهاتو که یبود کرده لهیپ ادتهی -

 .انداخت پا یرو پا اسی

 .اوهوم -

 رییتغ یخوایم اگه خب یول ادیم بهت یلیخ لخت یموها -

 .کن رنگ موهاتو ،یکن

 .رفت فرو فکر به اسی

 .آمدیم صورتش به اشیمشک یموها
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 .آمدینم بدش رییتغ یکم از اما

 .گرفت گارشیس ریز را فندک یسپ

 .نداره حرف کارش دارم، شگریآرا دوست هی -

 موهات اون رو یبذار نانازم رنگ هی ،یهست که جذاب

 .برات نگم که شهیم یگریج

 .گرفت دستش در را اشیگوش و دیخند اسی

 .بگم بابامحسنم به اول پس خب -

 .کرد اخم یسپ

 !دختر تو یلوس قدرچه یاسی -

 بزرگ گه،ید نهیبیم یریم یکنیم رنگ ست،هیپا که بابات

 .که یستین بچه ،یشد

 باشه؟ یرنگچه تو یموها داره یفرقچه بابات یبرا اصالً

 .داد رونیب را گارشیس ظیغل دود
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 .زد لب اسی

 بابام آخه ،یعنی خب، نه -

 نگاه و گذاشت یصندل طرف کی را شیپاها از هرکدام یسپ

 شلوار کوتاه ساق و جذابش و بنددار یهایکتان به اسی

 .دیرس اشیارتش

 دماغتم تو کهنیا قبل ،یاسی یدرآورد شورشو گهید تو -

 !یکنیم مشورت بابات با ،یکن دست

 ریز دست بدهد، را او یهیکنا جواب کهنیا بدون اسی

 یسپ یپا ساق یرو شده حک یتتو به رهیخ و زد اشهچان

 دیرسیم نظر به هم باتریز پابندش نازک ریزنج ریز از که

 .گفت

 .دارم دوست یلیخ تتو ،یسپ -

 .گفت و ستادیا یسپ
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 دشیجد یطرحا المصب کنم،یم هماهنگ برات یبخوا -

 !نگو که خوبه انقدر

 . بزنم امنهیس یقفسه یرو یکی برم خوامیم من

 ختهیر یموها طنازانه اش،یذات یکرشمه و ناز همان با اسی

 .زد لب ارادهیب و زد گوشش پشت را صورتش در

 بابام به اول -

 ریز هردو مکث، یکم با و خورد را حرفش یسپ زیت نگاه با

 .زدند خنده

 .نه نگو ،یکرد عادت گمیم نیبب -

 .دیکش اسی یسمشک یموها به را دستش و آمد جلو

 یتیالیها هی میبر پاشو فعالً اما رم،یگیم وقت تتو یراب -

 .میاریب در دلبرا نیا یرو یزیچ

 حرف برابر در تواندینم چرا دانستینم اما بود، دل دو اسی

 .دیبگو نه یسپ
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 انجام از قبل نبود الزم گرید و گفتیم راست یسپ دیشا

 .ردیبگ اجازه محسن از یهرکار

 .کرد سکوت خواستیم تنوع هم خودش دل چون دیشا ای و

 را تنش یموها کهیحال در او و دیپر اسی یپاها یرو یتد

 .گفت یسپ به خطاب کردیم نوازش

 .رونیب میبر شهراد با قراره که امروز -

 .ریبگ شگاهیآرا وقت فردا یبرا یول

 در را یتد یهاعکس یهمه و کرد باز یدیجد لیفا یسپ

 .کرد یکپ جاآن

 لب و داد نشان اسی به موافقت ینشانه به را شستش انگشت

 .زد

 .حله ،یاک -
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 کهیطوربه کوباند زیم یرو را دستش یناگهان یالحظه در و

 قلبش یرو دست ،زده وق یچشمان با و دیپر جا از اسی

 .گذاشت

 ؟یسپ چته -

 .گفت و زد خنده ریز اس،ی دنیترس از یسپ

 .بگم خواستمیم نویا ،یراست -

 .کرد گاهشن یچپ چپ اسی

 و؟یچ -

 .تولدمه بعد یهفته یپنجشنبه که، خدمتت به عرضم خب -

 .داد تکان اسی مقابل دواریتهد را انگشتش

 نه یعنی گوِشته، بزرگت کهیت ،یاین خودم، جون به یاسی -

 !تو نه من،
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 برگزار چگونه است ممکن یسپ تولد یمهمان دانستیم او

 .شود

 قرار تیمعذور در را او تیجد با طورنیا یسپ کاش ،نه

 .دادینم

 .گفتیم یزیچ دیبا

 .بود ینشدن شیبرا گرید یکی نیا

 مگر اما بکشد یگرید یسو و سمت به را حرف خواستیم

 داد؟یم او به را اجازه نیا یسپ یرهیخ و منتظر نگاه

 .گفت کالفه

 بابام آخه ،یسپ -

 .درآورد را او یادا و کرد جمع را صورتش یسپ

 !بابام بابام، م،بابا -
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 ،یاُمُل تو که انقدر ببندم شرط حاضرم چون خدا،به یاوونهید

 !ستین بابات

 سن به یدختر د،یگویم راست یسپ کرد، فکر خودش با اسی

 .داشت اشیزندگ در تنوع و حیتفر به ازین او سال و

 .کند رییتغ یکم گرفت میتصم و بود متفاوت که بود او دیشا

 

  [2/11/20, 1:54 AM] 

 ستیب

 

 

 

 .برد باال را شیصدا و کرد ترشیب را سرعتش شهراد
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 حاال که، شهیم فیرد زود یگفت تو الدنگ، آخه خب -

 گه؟ید ماه سه تا یگیم

 .شد بلند خط طرف آن از یمان یصدا

 مجبور که نبود کِنِس و سیخس انقدر شما یِحاج اگه -

 .میریبگ پس پولو زود میشدینم

 سیر و راست زودتر کارامون روش، اومدیم توپول سود هی

 .شدیم

 دندان شده ترکالفه حاال اتوبان، در کیتراف دنید با شهراد

 .گفت و دییسا هم یرو

 کنم؟ کاریچ یگیم حاال -

 !کهیمرت کن یکار هی توام خب

 .کندیم ینچ یمان

 ترشیب وسعم گهید وسط گذاشتم داشتم یهرچ من داداش -

 .رسهینم
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 .دیخند

 !اینشست گنج یرو قاًیدق تو پسر -

 .زد پوزخند و کرد یط آرام را روان کیتراف

 که ستین و هست یهرچ! خوشه دلت بابا گنج کدوم -

 .زده چنبره روش مونیحاج

 ازش؟ یِبکَن کمی یتونینم یعنی -

 تو کوبنیم رو شده صاحابیب نیماش نیا بزنم حرف تا من -

 .سرم

 .کردیم یانصافیب یادیز شهراد

 شده فراهم شیبرا فوراً بود، خواسته یزیهرچ که یزمان هر او

 نگذاشته سرش بر یمنت ن،یا بابت یکس هم وقتچیه و بود

 .بود

 .برد باال را شیصدا یمان ناگهان
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 .احمق بفروش نتویماش خب -

 .کرد یمکث شهراد

 .نه فعالً -

 .نه ای بردارم کارخونه حساب از کمی باز تونمیم نمیبب بذار

 .گفت یمان

 .پولم لنگ کردم دایپ آدمشو بده، خبر بهم باشه -

 .فعالً حله، -

**** 

 .دیآیم دنبالش به که بود گفته اسی به 

 .زد اشیگوش به یزنگ تک و ستادیا هیآتل مقابل

 .داد جواب اسی

 عشقم؟ ییکجا -

 .اندازهیب شیفکرها و بود کالفه
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 چون نشود خصمش شیصدا در یکالفگ نیا اثر کرد یسع اما

 شکراب انشانیم دوباره نداشت دوست و داشت ازین اسی به

 .شود

 .ایب بدو امهیآتل یجلو -

 .دیبوس را یسپ صورت و کرد بغل را یتد زدهذوق اسی

 .رفتم من اومده، شهراد -

 .زد لب یسپ

 بگذره خوش -

 .نشست لبش کنج چرا پوزخند آن دینفهم هم خودش اما

 .آمد شهیهم از تربجذا اس،ی چشم به شهراد

 هم در عضالت تمام اش،یمشک کوتاه نیآست و جذب راهنیپ

 باز یهادکمه و بود گذاشته شینما به را دستانش یدهیچیپ

 اشنهیس یرو که شیطال میضخ ریزنج درخشش و راهنشیپ

 .برد را اسی دل بود، نشسته
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 را اشیخردل کوتاه ساق جذب و کتان شلوار رفت که جلوتر

 .دید هم

 به یچشمک و زد شیموها یرو را اشیآفتاب نکیع شهراد

 .زد اسی

 کار بشم وونهید نزن زل بهم یجوراون ،خوشگله جون -

 .هادستت دمیم

 دلشته از و مستانه یهاخنده آن هم باز و بود او کنار اسی

 .بود نشسته شیهالبیرو

 آغوش در را خودش که بود شده شهراد دلتنگ هم یتد انگار

 .دییسا او یپا به را سرش و انداخت وا

 دستش در را اسی دست بعد و کرد نوازشش یکم شهراد

 .گرفت

 باز فرق از لخت یموها و کرد خم یطرفکی را گردنش اسی

 .پوشاندند را صورتش طرف کی و ختندیر نییپا اش،شده
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 را خودش توانستیم طورچه ،دهینرس آب به یتشنه شهرادِ

 رژلب کی با اشکرده غنچه آلودگوشت یهالب برابر در

 کند؟ کنترل ،یمخمل یزرشک

 .زد لب اسی

 ؟یخوب -

 .افتاد راه به داشت دست در را او دست کهیحال در شهراد

 !بد هم خوبم هم یباش شمیپ که تو -

 یکرشمه با و افتیدر دوپهلو یجمله آن از را منظورش اسی

 .زد قهقهه و گذاشت دهانش مقابل دست اشیذات

 کرد، رد که را چهارراه نیاول و شناختیم را اطراف آن شهراد

 تنها هم و بود بستبن هم که دیرس یاکوچه نیپنجم به

 یحت که بود خلوت قدرآن و داشت قرار شیانتها در خانهکی

 .زدینم پر جاآن در هم پرنده
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 مقابل و نیماش کف را یتد و بود خوانده را او دست اسی

 .گذاشت نیزم یرو مقابلش را توپش و تگذاش شیپاها

 شدیم خم سمتش که شهراد به و زد کنار را یدودل و شک

 .برد جلو سر هم خودش و کرد نگاه

 به شهراد یهادست و  شد قالب هم در که بود شانیهالب

 .درآمدند حرکت به او بدن یرو یآرام

 .شد خارج دستشان از زمان

 .بودند آورده کم نفس

 دهیفهم او اما و دندیکشیم ادیفر شهراد یمردانه الیام تمام

 .برود شیپ آرام آرام دیبا اسی به دنیرس یبرا بود

 .کردیم یباز کوچکش توپ با نشسته جا همان یتد

 آتش یگاریس و داد هیتک آن به و رفت نییپا نیماش از شهراد

 .زد
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 مرطوبش یهالب یرو و داد هیتک یصندل به را سرش اسی

 عذاب ای است لذت یلعنت حس نیا دانستینم و دیکش دست

 ای دهدیم سوق شهراد سمت به را او که است عشق وجدان؟

 !هوس دیشا

 .شد ارسال اشیگوش به یامیپ لحظه همان در

 .خورد چشمش به صفحه یباال میشم نام

 .یشد حذف یصفو استاد درس کالس از خانوما، خانوم -

 ؟ییکجا هست معلوم

 و بود نیهم شیبرا موضوع نیتر تیهمایب لحظه آن در

 .کرد پیتا ربطیب کامالً

 بابام به خوامیم یول خونه رمینم شام یبرا من جونمیشم -

 باهات وقت هی اگه لطفا باش هماهنگ باهام توام، با که بگم

 .شتمیپ یبگ گرفت تماس

 .نوشت جوابش در میشم
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 به یتونیم شهینم باورم ؟یکنیم کاریچ یدار یاسی -

 .یبگ دروغ بابات

 .یخواهر بگم دروغ یکس به تونمینم من

 که انداخت داشبورد یرو را یگوش و کرد جمع را صورتش

 .کرد یکوچک پارس و دیترس یتد

 .گفت و شد نیماش سوار شهراد

 دربند؟ میبر -

 

  [2/11/20, 1:54 AM] 

 لب رژ تا کردیم دراز دست کهیدرحال و دیخند نمادندان اسی

 .داد جواب کند پاک شهراد نیریز لب یگوشه از را یکزرش

 .میبر -
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  [2/11/20, 1:54 AM] 

 کی_و_ستیب

 

 

 

 را دستش کی که طورهمان اسی و شدندیم رد را ییسرباال

 دست یشده سرخ یهاانگشت بود، دهیچیپ شهراد یبازو دور

 نگاهش خنده با شهراد و برد فرو دهانش در ولع با را گرشید

 .کرد

 .بود شهراد آغوش در ساکت مدت تمام در یتد

 .شد رهیخ شهراد دست در آلوچه یشده یخال ظرف به اسی

 .کرد جمع را شیهالب
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 یشهراد -

 .چسباند اشقهیشق به یابوسه شهراد

 .خوشگله برات خرمیم -

 .زد برق اسی یهاچشم

 یهالواشک و هایترش انواع از بود پر که یامغازه سمت

 .فتندر مختلف

 و چندطعم با لواشک از پر و بزرگ ینیس کی با بعد یقیدقا

 یکیپالست ینیس در گل شکل به هرکدام که متفاوت رنگ

 هم یتد و نشستند هم کنار یایصندل یرو بود، شده دهیچ

 .کردیم یباز هازهیر سنگ با نیزم یرو مقابلشان

 و کردیم تست را اشهرتکه جات،یترش عاشق اسِی

 .کردیم جمع را صورتش و بستیم لذت با را شیهاچشم
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 ترشیب هرلحظه شهراد دهان بزاق که خوردیم ولع با قدرآن

 در لواشک یاتکه جات،یترش به لشیم رغمیعل و شدیم

 .گذاشت دهانش

 .گفت و داد قورتش یسخت به

 قهیهرد تو نایا هیچ آخه رهیم ضعف آدم دل یاسی -

 ؟یخوریم

 کاکائو، و لیپاست بر عالوه او گفت،یم راست د،یخند اسی

 لواشک وسط را آلو یکم بارنیا و. بود هم لواشک عاشق

 . زد گازش لقمه کی به هیشب و دیپاش نمک شیرو و ختیر

 .گفت و انداخت او گردن دور دست شهراد

 .رستوران میبر بخور نمیا -

 .یکن غش ترسمیم
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 ران یرو روانوازش را دستش اطراف یشلوغ به توجهیب و

 سکوت از او و زد خشکش اسی که کرد نییپا و باال اسی یپا

 .کرد وارد پُرش یپا به هم یفشار  و کرد سواستفاده اسی

 .زد لب یآرام به و رفت اسی نفس یالحظه یبرا

 شهراد یوا -

 .زد پچ آرام و برداشت را دستش شهراد

 یدار دوست نارویا یجورچه تو یدید ،یزندگ شهراد جون -

 .بخورمت یجورنیهم دارم دوست قاًیدق ؟یخوریم و

 !بزنم گازت اصالً! بدم قورتت درسته

 .گرفت ُگر اسی

 آرام مدت نیا در شهراد که کند اعتراف خودش به توانستیم

 فعال حد از شیب را اشزنانه یهاهورمون بود توانسته آرام

 یارهارفت مدل نیا برابر در بتواند که نبود مطمئن گرید و کند
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 او یخواسته میتسل روزها نیهم یحت دیشا و اوردیب تاب او

 !شدیم

 به ژنیاکس یاذره دیشا گرفت فاصله یکم فقط ،یکم اسی

 .برسد بدنش

 و دیخند شد، دگرگون یالحظه که او حالِ دنِید با شهراد

 .ستادیا

 یتد کوچک یقالده به که یریزنج و رفت جلوتر چندقدم

 .تگرف دست در را بود

 یپاها به کوچکش دستان با و ستادیا شیپاها یرو یتد

 .زد ضربه شخراد

 .داد تکان او مقابل را اشاشاره انگشت شهراد

 .یایب راه خودت دیبا شدم خسته ،یتد نه نه -

 .گذاشت نیزم یرو را شیهادست عانهیمط یتد

 .کرد اسی به رو شهراد
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 .هست خوب رستوران هی طرف اون میبر پاشو -

 مکان کی در که یکیزیف تماس نیا شوک در هنوز اسی

 که یدرحال و دیبلع را دهانش آب بود، افتاده اتفاق رمعقولیغ

 .ستادیا بود نشسته تنش بر نامحسوس یلرز

 که یخنک باد و رفتیم یسرد به رو مهر، اواخر یهوا

 التهاب از یکم توانست خورد،یم صورتش به و دیوزیم

 .کند کم را اشیدرون

 یفضا تمام و داشت قرار هیکوهپا در که یرستوران ابلمق

 بود شده روشن یرنگ یهاچراغ با یخاص سبک به اطرافش

 .ستادندیا

 هم ترخنک هوا داشت، قرار جاآن که یینماآب یواهسطه به

 .بود

 و کردیم گِز گِز اسی یپا یرو شهراد دست یجا هم هنوز

 .سوختیم
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 .کرد اشاره شهراد

 .داخل میبر -

 پا بودند دهیچ اشیرونیب یفضا در که ییهاتخت سمت اسی

 .کرد تند

 !م؟ینیبش رونیب شهیم -

 که دیفهم را نیا شهراد و آمدیم باال سخت نفسش

 .زد لبخند روزمندانهیپ

 .فندوقم یبگ تو یهرچ باشه -

 تخت یرو هردو و درآوردند پا از تخت نییپا را شانیهاکفش

 را زبانش و دیپر باال خودش نت،طیش با هم یتد و نشستند

 .درآورد دهانش از اسی مقابل

 یتد و درآورد فشیک داخل از را آبش یبطر و دشیبوس اسی

 .خورد آب ین از مهارت با
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 فوراً شده هول اسی که شد بلند اشیگوش زنگ یصدا

 .برداشت را یگوش

 .دیگز لب و بود خط پشت پدرش

 بابامه -

 .کرد اشاره شهراد

 .بده بجوا خب -

 .کرد برقرار را تماس

 .کرد قیتزر وجودش تمام به را وجدان عذاب محسن یصدا

 عمرم؟ ییکجا بابا، گلِ -

 کرد شروع و داشت نگه گوشش و شانه انیم را یگوش اسی

 .انگشتانش قلنج شکستن کی به کی به

 .رونیب میاومد م،یشم با که، دادم امیپ ،ییبابا سالم -

 .کرد یمکث
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 .امیم بخورم شام -

 .بود یادیز یهاحرف محسن سکوت پشت

 مکث با طورنیا یوقت بداند که شناختیم را اسشی یقدرآن

 .دیگوینم راست کند،یم ادا را جمالتش

 .بشکند را دخترش میحر خواستینم

 خودش رغبت و لیم با اسی تا کند سکوت خواستیم

 .بگذارد انیجر در او با را هست که یزیهرچ

 .زد لب فقط

 نه؟ مگه ،یهست خودت مواظب -

 گذاشتندیم کج پا که یاحساسات مراقب نبود، خودش مراقب

 .نبود

 اما و نبود شهراد به اشیجنس کشش و رغبت کنترل مراقب

 .داد جواب
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 .تخت تختِ التیخ جونممحسن بله -

 منو شهراد و کرد قطع را تلفن یکوتاه یخداحافظ با محسن

 .داد دستش به را

 م؟یشم شدم من نکنهدرد دستت -

 .زد لبخند اسی

 

  [2/11/20, 1:55 AM] 

 دو_و_ستیب

 

  

 

 !رونیب اومدم یک با بگم شدینم که دیببخش -
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 پرسش کی که چنجه کباب پرس سه شد شانیانتخاب یغذا

 هیپا کی سفارش شهراد غذا خوردن از بعد و بود یتد سهم

 .داد انیقل

 که نگاهش رد به اسی نگاه و داد رونیب را انیقل دود شهراد

 .کرد رشیغافلگ بود، ترسمت آن یکم جوان دختر چند به

 .دیپرس یعصب اسی

 ؟یزد زل یچ به شهراد -

 .انداخت باال شانه تفاوت یب شهراد

 یادانشکده هم از هیطوس مانتو دختر اون کردم فکر ،یچیه -

 .هامونه

 را خودش ذهن تا کند باور را او حرف داد حیترج اسی

 !مشغول
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 بود، حالخوش یتد و شهراد کنار بودن از که قدرهمان 

 سمت دائم فکرش و داشت هم را زمان گذشتن یدلشوره

 .دیکشیم پر محسن

 و دوازده ساعت یخلوت از شهراد و دیرس شانکوچه سر یوقت

 .گفت گرفت شیهالب از یکام و کرد استفاده شب مین

 .شهراد ممنونم -

 .زد یچشمک شهراد

 .ترشیب ما -

 اواسط که شانخانه مقابل تا شهراد داشت انتظار و شد ادهیپ و

 .گفت او تصورش، برخالف اما کند اشیهمراه بود کوچه

 .هستم جانیا یبر تا خوشگلم، برو -

 .افتاد راه به و شد ادهیپ

 ریز و مبل یرو نشسته را پدرش چرخاند، قفل در که را دیکل

 .دید هاهالوژن رنگ ینارنج نور
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 به اشعالقه ابراز ینشانه به یکوچک پارس آلودخواب یتد

 به کردن نگاه از داشت یسع کهیحال در اسی و کرد محسن

 .زد لب زدهشتاب کند فرار محسن

 .شد رید دیببخش ،ییبابا سالم -

 .ستادیا و داد تکان سر محسن

 .سالم کیعل -

 .بود راحت المیخ ،یهست میشم با یگفت نداره، یرادیا

 گه؟ید یبود میشم اب

 یدگیپر که کردیم تجربه را شیهاگفتن دروغ نیاول اسی

 مشخص همخانه کیتار مهین یفضا در یحت صورتش رنگ

 .بود

 !خدابه بود میشم با گهید آره خب آره، یعنی ؟یچ -

 قسم به دهیرس جه دیبگو دروغ که بود نشده تیترب یطور

 !خوردن دروغ
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 .زد یتصنع یبخندل و دیکش ریت ونیمحمدهما سر

 .خوششبت بابا، عمر بخواب برو -

 هم بر پلک صبح تا نتوانست و رفت اتاقش سمت خودش و

 .بگذارد

 **** 

 .دیتوپ ونیمحمدهما

 قول من امروز، یبرا بوده، یدیس یآقا سفارش هامبل نیا -

 .فردا نه دادم رو امروز

 .داد سرتکان کارخانه سرپرست

 .دیرس رید بار د،یانیجر در بنده از بهتر که خودتون آقاحاج -

 ام،شرمنده من دستمون به دیرس ریتأخ روز هی با مبال یپارچه

 تمومش یکار اضافه بمونن گمیم چشمام، جفت رو چشم

 .کنن
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 .داد تکان را سرش ونیمحمدهما

 شرکت حساب کردن یخال و شهراد لطف به هم ریتأخ نیا

 بود

 سفارش نیا فقط ده،ب عوضت خدا برادر، دردنکنه دستت -

 بهش پس! بشه دوتا حرفم خوامینم من اد،یدرب کی درجه

 .باشن جانیا شب نه ساعت هاونیکام گمیم

 فاصله "داداشزن" نام دنید با و خورد زنگ اشیگوش

 .کرد برقرار را تماس و گرفت

 .داداشزن سالم -

 .داد جواب اشیشگیهم یمحجوبانه و آرام لحن با یمهر

 .محمد حاج سالم -

 د؟یهست خوب

 خوبن؟ نایش و شهراد د؟یخوب شما الحمدهلل، -
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 .خدمتم در دییبفرما

 .گفت و کرد من و من یکم یمهر

 من مزاحمت، از غرض راستش بوسن،دست خداروشکر، -

 .زدم حرف ،یصادق خانوم با امروز

 یمنف هاآن جواب که کرد خدا خدا دلش در ونیمحمدهما

 شدن ختهیر مثل درست یمهر یبعد یجمله و باشد بوده

 .بود بدنش یرو سرد آب سطل کی

 میبر جلسه هی گذاشتم قرار آخرهفته یبرا شما یاجازه با -

 هم یکل د،ییشما مقصود دنیفهم یوقت اتفاقاً منزلشون،

 !کردن استقبال

 !گرید روز سه درست یعنی آخرهفته کرد، حساب خودش با

 عادت به ونیمحمدهما

 .کرد زمزمه و دیکش صورتش یرو ستد اشیشگیهم 

 .وقع ما یف رةیالخ د،یدیکش زحمت داداشزن باشه -
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 نیب دست و داد رونیب را نفسش و کرد قطع را تماس

 نینگ گرو در دل هنوز یوقت دانستینم. برد فرو شیموها

 !نه ای ستیدرست کار اشیزندگ به گرید یزن کردن وارد دارد،

 

  [2/11/20, 1:55 AM] 

 سه_و_ستیب

 

 

 

 .انداخت ساعتش به ینگاه و شد تمام کالسشان

 به رو و داد جا اشیمشک یکوله در را شیهالهیوس عیسر

 .کرد میشم

 .رمیم دارم من جونمیشم -
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 .دیپر باال میشم یابروها

 !؟یاسی یریم کجا -

 !میدار گهید کالس تا سه

 را شیخودکارها و جزوه کهیحال در و ستادیا هم او

 پوست و بود کرده سکوت که اسی به کرد رو داشتیرمب

 .دیجویم را لبش

 ؟یزد حرف شهراد درمورد بابات با خبر؟چه یاسی -

 .داد تکان سر یکالفگ با اسی

 !کنم باز رو حرف سر یجورچه دونمینم هنوز، نه -

 .انداخت ساعتش به ینگاه دوباره

 .دیخند محجوبانه و زیر میشم

 ؟یدار قرار شهراد با -
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 چک را اشیگوش یهاامیپ که یحال در حواسیب اسی

 .داد جواب کردیم

 !ییجا برم یسپ با قراره نه -

 .گذاشت او یسرشانه را دستش میشم

 بگم؟ بهت یزیچ هی تونمیم یخواهر -

 او شفاف و یعسل یهاچسم در و گرفت باال را سرش اسی

 .شد رهیخ

 جونم؟ -

 .دنشان شیهالب یرو یلبخند اسی

 فکر اما ندارم، رو اتیزندگ یتو دخالت قصد واقعاً من -

 بگم؟ طورچه راستش که، یکنینم

 .بود مانده او به رهیخ طورهمان اسی

 میشم بگو -
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 .کرد پا آن و پا نیا میشم

 .باشه یمناسب دوست تونهینم دهیسپ -

 .زد پوزخند اسی

 ستهدر نظرت به ،یدار یشناس غمبریپ خدا یادعا که ییتو -

 کرد؟ قضاوت رو یکس ظاهر یرو از که

 .داد ادامه آرامش همان حفظ با میشم

 خوب خودت ست،ین ظاهر یرو از قضاوت بحث زم،یعز نه -

 !هیچ منظورم یدونیم

 کنج پوزخند به هم قیعم یاخم و انداخت را اشکوله اسی

 .کرد اضافه فرمشخوش یهالب

 !خداحافظ ،اتدوستانه ییراهنما از شدم ضیمستف خب -

 به مات حاال و دهیند او از را رفتار مدل نیا حالتابه میشم

 .بود شده رهیخ رفتنش
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 .کرد برقرار را تماس اسی

 .شد بلند یسپ یصدا

 منو؟ یکاشت ؟یعوض خوشگل ییکجا -

 .دیخند اسی

 .امیم االن بفرست شنیلوک -

 

 ورق را هاطرح آلبوم کهیحال در بعد یقهیدق پنج و چهل

 طرفه کی را شیهالب و گذاشت اشچانه ریز دست دند،زیم

 .کرد جمع

 !خب ادهیز تنوعش! بهتره کدوم دونمینم -

 بود، نشسته یراحت یهامبل یرو که یحالت همان با یسپ

 شیزانوها یرو را شیهادست و کرد تر باز را شیپاها

 .گذاشت
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 چشیپ درچیپ و کیبار یساقه با گل فیظر طرح به یااشاره

 .ردک

 اتنهیس یباال یبرا ده،یسف پوستتم ها،خوبه نیا یاسی -

 .شهیم قشنگ

 .کردم براندازش یکم اسی

 .بود خوب

 .آمد سمتشان جوان دختر

 د؟یکرد انتخاب -

 .زد لب اسی

 بله -

*** 

 و کتف انیم ییجا حاال و بود شده کم تتو یحسیب اثر

 .سوختیم اشنهیس
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 .زد لب یسپ

 م؟یرب امروز شگاهویآرا -

 .داد تکان سر اسی

 .میبر کردم کنسل رو هامکالس امروز آره -

 

 .انداخت شیبایز صورت به ینگاه شگریآرا

 یادیز هم پوستت چون اد،یم بهت یلیخ که یمشک خب -

 .شهینم جالب روشن بلوند ده،یسف

 .کنهیم روحیب رو صورتت درواقع

 .زد لبخند و دیکش اسی پرپشت یموها به یدست

 .شهیم سینا یلیخ یکارامل رنگ هی یول -

 .انداخت یسپ به ینگاه اسی
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 نظر، به که یشگریآرا کمر پشت دست و زد یچشمک یسپ

 .کوباند دیرسیم ساله شش پنج و یس

 اد،یم بهت یکارامل گهیم یوقت نداره، حرف کارش افسانه -

 .راحت التیخ اد،یم حتماً

 طول به ترشیب کردیم را تصورش که یزیچ از کارش

 .دیانجام

 .بود یراض جهینت از اما

 .شد رهیخ نهییآ در خودش ریتصو به لذت با

 .دیخند یسپ

 !شهراد شه کوفتش دختر، تو یهست یگریج چه -

 .کرد درست رنگ یکوچک ظرف در افسانه

 بذارم ابروهات یرو خوشگلم رنگ هی خانوم، یاسی نیبش -

 .تمومه
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 کهنیا از گرفت ورهدلش یالحظه اما بود یراض راتشییتغ از

 !باشد؟ داشته تواندیم یالعملعکس چه محسن

** 

 طورهمان صدا،یب و آرام ر،یاخ چندماه نیا مثل درست نورا

 به نهیس به دست ونیمحمدهما و بود ستادهیا کمدش مقابل

 .کردیم نگاهش و داده هیتک اتاقش وارید

 وردم نیا در شیهاجنسهم درصد نود مثل چهارساله، ینورا

 .کردیم عمل

 .داشت لبخندش کردن پنهان در یسع ونیمحمدهما

 و چپ به را سرش و گذاشت اشیشانیپ یرو دست نورا

 .داد تکان راست

 !بپوشم کدومو دونمینم ،ییبابا -

 .نشست زانو یرو مقابلش و جلورفت ونیمحمدهما
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 صورتش فیلط پوست و زد گوشش پشت را روشنش یموها

 .کرد نوازش را

 کنم؟ انتخاب من یخوایم -

 .داد تکان سر نورا

 .بله -

 یشلوار جوراب همراه به را اشیآب راهنیپ ونیمحمدهما

 .گذاشت تختش یرو

 .منتظرمونن یمهر عموزن بپوش، نارویا بابا، ایب -

 سمت اما نبود یراض پدر انتخاب از هم چندان نورا

 .رفت شیهالباس

 کت سراغ به بعد و کرد تن به را یطوس راهنیپ ونیمحمدهما

 .رفت اشیمداد نوک شلوار و

 .گذاشت دردناکش یشانیپ یرو دست
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 .بود گذشته مسکن از کارش

 .داشت دیترد

 .غلط ای است درست کارش دانستینم

 .بود دلش ته بیعج یترس

 .انداخت دست به هم را انگشترش و ساعت

 .بودند حاضر

 .بودند حاضر یخواستگار به رفتن یبرا دخترش هم و او هم

 .بودند ساکت هردو ریمس طول تمام در

 آمدن به قرار اگر کاش اما گذشته، که خودش از کرد، فکر

 .شود خوب نورا حال یکم تا دیایب یکس است،

 طنتشیش اوج در دیبا که یکودک یبرا ازسکوت حجم نیا

 .دیرسیم نظر به ترسناک ،یزیهرچ از شیب بود،یم
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  [2/11/20, 1:55 AM] 

 چهار_و_ستیب

 

 

 

 بار، نیچندم یبرا نورا، یهاسکوت نیا تمام مبادا دیترسیم او

 .بگذارند اشیسالمت یرو اثر

 .بود پدر

 .بود خانواده یبرده خودش قول به

 .بود بند نفسش به نورا جان

 داشت؟ یتمام شیهاینگراندل عمر آخر تا مگر

 از هنگا کهنیا بدون و بود نشسته یپشت یهایصندل یرو نورا

 .زد لب رد،یبگ راست سمت یهانیماش
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 م؟یبر کجا قراره یگینم بهم چرا ،ییبابا -

 .امیب نداشتم دوست اصالً ندارم، دوست یمهمون من

 .باشم ناجونیش و یمهر عموزن شیپ دارم دوست فقط من

 .ادیم بدم هیبق از

 .انداخت او به ینگاه نهیآ از ونیمحمدهما

 .کن یهمکار ییبابا با ،شهیم تموم زود نوراجان، -

 .کرد سکوت و کرد بغل را شیهادست

 داد یتخس با  گرید کودکان مثل کاش کرد،یم اعتراض کاش

 طورنیا کاش و انداختیم راه به هیگر و یلجباز و دادیب و

 .دیکشینم آتش به را ونیمحمدهما دل

 .شدیم اضافه اشقهیشق کنار دیسف یتارها به هرروز

 .بود اشیزندگ یجاکی یغصه تارها، نآ از هرکدام

**** 
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 .بود گرم استقابلشان

 را کنارش از خوردن تکان قصد ونیمحمدهما به دهیچسب نورا

 .نداشت

 تجارت و کار محور هول یصادق یآقا با شانیهاحرف

 .دیچرخیم

 .بود گرم یصادق خانم با سرش هم یمهر

 یرچاد با آزاده که خورد تکان یوقت نورا یهاشاخک

 از دستانش، در یچا ینیس کی و با،یز یهاگل با یاروزهیف

 .شد خارج آشپزخانه

 و ستادندیا احترامش به هردو ونیمحمدهما و یمهر

  سمش و نداختین او صورت به ینگاهمین یحت ونیمحمدهما

 .برداشت را یچا فنجان و کرد دراز دست

 ممنونم -

 .بود آرام هم آزاده یصدا
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 .کنمیم خواهش -

 ناخواسته اما برود نینگ سمت فکرش دوباره خواستینم

 .بست نقش ذهنش در یزیچ

 .است آزاده مقابل ینقطه نینگ کهنیا

 .کردیم دییتأ را هیقض نیا که پوششان تفاوت حداقل

 .چسباند شیهالب به را داغ فنجان و فرستاد خودش به یلعنت

 !نینگ ن،ینگ ن،ینگ

 کردیم تمام تداش که نینگ نیا شود تمام کاش

 ! را ونیمحمدهما

 ردوستانهیغ و خصمانه نگاهش که بود برده بو را ییزهایچ نورا

 .بود

 

  [2/11/20, 1:56 AM] 
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 چهار_و_ستیب

 

 

 

 متوجه کوچک، موجود و گرفت لیتحو یاشتر خانم از را یتد

 را صورتش و کردیم پارس که بود شده اسی یظاهر راتییتغ

 .دییسایم او صورت به

 .دشیبوس دل ته از و قیعم سای

 .انداخت در به دیکل و رفت باال

 .نبود خانه در و  داشت کالس عصر تا روز آن پدرش

 .رفت حمام به یتد همراه به و آورد در را شیهالباس

 .نداشت را جاآن از کندندل قصد و بود یبازآب عاشق یتد
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 تن به را اشیسرخاب پوشتن یحوله اسی و آمدند که رونیب

 بلند اشیگوش زنگ یصدا کرد، خشک را یتد بدن و کرد

 .شد

 .شکفت گلش از گل شهراد نام دنید با

 .کرد برقرار را تماس

 سالم -

 خوشگلم، فندوق من، یجوجو سالم ،شهراد عشق سالم -

 .یدبرفیسف

 ؟یبفرست عکس نبود قرار

 .دیخند اسی

 .رونیب میاومد ستقهید دو حموم رفتم یتد با اومدم -

 .دیکش آه شهراد
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 بودم، یتد یجا کاش بودم، سگ کاش که معتقدم هنوزم -

 .شانسخوش یتوله حالشبهخوش

 .زد قهقهه بارنیا اسی

 .کرد اشحواله یدارکش "جـــــــونِ" شهراد

 تنته؟ حوله نمیبب بگو. من لوندِ بخند فقط تو -

 تنش یموها یرو را یتد مخصوش برس کهیدرحال اسی

 .داد جواب دیکشیم

 طور؟چه آره -

 .برام بفرست عکس هی االن نیهم -

 .گهید فرستمیم بعداً شهراد، عه -

 .گفت سماجت با او اما

 .یشد یشکلچه نمیبب خوامیم عشقم بفرست -

 .فرستمیم االن کن قطع پس، باشه -
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 ریز از طنتیش با یتد و رساندحوله باز یقهی به را دستش

 پارس سرهم پشت و دیدو ونیزیلوت سمت کرده فرار دستش

 .کرد

 .خواستیم را اشعالقه مورد شنیمیان دلش

 اشیِکارامل نمناک یموها و داد عقب را حوله کاله اسی

 در و عکس چند و گرفت قاب را شیبایز صورت دوطرف

 .فرستاد شهراد یبرا و انداخت خودش از مختلف یایزوا

 .داد سای دست به و گرفت دهانش در را کنترل یتد

 اشوانهید شهراد یهاصدقه قربان لیس قهیدق کی از ترکم

 .کرد

 ییهاسیو و گرفتیم وسعت هرلحظه لبخندش که قدرآن

 را هرکدام و کردیم باز کی به کی را فرستادیم شهراد که

 .دادیم گوش ذوق و شوق با چندبار،

 .بود گرفته شیپ را معمولش طبق یهیرو شهراد
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 به را بحث ش،یموها شدن رنگخوش و تصور ییبایز از

 !دینبا که رساندیم ییجاها

 نجوا اسی گوش در هاراحرف نیا مرور به و کمکم قدرآن اما

 و کردینم عوض رنگ اسی صورت گرید حاال که بود کرده

 .بود شده باز شیرو یکم اما شهراد مثل

**** 

 گرید حاال و کرد رد را حشیتسب یدانه کی که یصادق یآقا

 .گفت ونیمحمدهما به رو رفتند،یم مطلب اصل سر دیبا

 .بگم یچ دونمینم ،یبزرگ خودت شما جان،یحاج خب -

 .میدونیم رو هم طیشرا خانواده هردو

 . دیکن صحبت آزاده با دیببر فیتشر دیخوایم اگر

 به داشت دست در که را یایکاغذ دستمال ونیمحمدهما

 و شک  بلکه خجالت، از هن که اشیشانیپ یرو یهاعرق

 .کرد پاک را کردیم شره یدودل
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 .کرد بلند شیپاها یرو از را نورا ونیمحمدهما ستادیا که آزاده

 رلبیز و گذاشت اشنهیس یرو دست یصادق یآقا به رو 

 .گفت یا"بااجازه"

 .گفت و داد نشان را اتاق دستش با آزاده

 .دییبفرما -

 خودش بعد و شد وارد آزاده ابتدا تا کرد توقف ونیمحمدهما

 .او سر پشت هم

 سمت به شیبایز و سرخ یهالب یمنحن و کرده بغض نورا

 .بود آمده کش نییپا

 و برداشت قدم بود او به حواسش دنگ شش که یمهر سمت

 .نشست او یپا یرو

 .چسباند یمهر گوش به را لبش

 خانومه اون از. ادیم بدم جانیا از یلیخ من یمهر عموزن -

 .اتاق یتو رفت من ییبابا با که ادین بدم هم
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 .زد نورا یواشکی یهاپچپچ به یلبخند آزاده مادر

 .کرد نوازش را دشیسف صورت و دیگز لب یمهر

 .نایش شیپ میبر زود که دمیم قول زدلم،یعز -

 یهاحسرت تمام و گذاشت یمهر یشانه یرو را سرش

 به مدوخت را نگاهش و نشست چشمانش در اشیچهارسالگ

 .کرد یط اتاق تا پدرش که یریمس همان

 .بود کوچک ییرایپذ سالن کی واقع در آزاده اتاق

  نفرهکی مبل عدد دو و ونیزیتلو هم و بود بزرگ هم که چرا

 .بود جاآن رشیتحر زیم و خانهکتاب بر عالوه

 .کرد اشاره هامبل از یکی به رو

 آقاحاج دییبفرما -

 آزاده و گفت "ااهللی" نشستیم که رطوهمان ونیمحمدهما

 .نشست مقابلش مبل یرو هم
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 هم کوتاه نگاه همان اما افتاد آزاده صورت به نگاهش کوتاه

 .دارد یایمعمول ییبایز بفهمد تا بود یکاف

 .داشت یمتوسط اندام و بود بلند هم شیباال و قد

 اشیزندگ یتجربه نیاول هم ونیمحمدهما و نبود یخجالت

 رنگ ساله هجده دختران مانند ای و شود هول بخواهد هک نبود

 .شود رنگ به

 و بود دوخته فرش یشکالت یهاگل به نگاه ونیمحمدهما

 در شد غرق قدرآن یالحظه در! نبود اتاق آن در انگار اصالً

 .شد حالش نیا متوجه هم آزاده که افکارش

 .شکست را سکوت

 ؟میکن صحبت شهیم آقاحاج -

 اول باشد شده پرت گرید عالم به یعالم از انگار نویمحمدهما

 .زد یلبخند شرمسار بعد و گرفت باال سر جیگ

 .خدمتم در بنده دییبفرما البته بله خوام،یم معذرت -
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 .زد کوتاه یلبخند آزاده

 .کنمیم خواهش -

 .میکن صحبت باهم ینیچ مقدمه و تعارفیب که بهتره خب

 انگشت به دوخت چشم و نشست شیهالب یرو تلخ یلبخند

 از نگاه رد و لبخند نیا و چپش دست یحلقه از یخال

 ونیمحمدهما یهاچشم

 

  [2/11/20, 1:56 AM] 

 پنج_و_ستیب

 

 

 

 .نماند دور
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 دییجانیا االن که نیا از چنددرصد دونمینم من قتشیحق -

 تا دیهست دخترتون یبرا مادر کی دنبال ترشیب که نهیا یبرا

 !دتونخو یبرا همسر

 .خورد جا ونیمحمدهما

 .داد ادامه آزاده

 جانیا بودنتون لیدل صددرصد کنم عرض صادقانه خب یول -

 رو مادرم و پدر الیخ خوامیم که هست نیا من، جانب از

 .بکنم راحت

 .دوخت چشم ونیمحمدهما یهاچشم به میمستق و دیکش آه

 دست از رو همسرم که یسالکی نیا بگم تونمیم جرأت به -

 .دنیکش عذاب من از ترشیب هااون دادم

 ..انداخت باال شانه

 به که سالهکی اما دارم، یمال استقالل ،معلمم من -

 .موندم جانیا و کردم قفل رو امخونه در خواستشون
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 سال ستیب و صد اشونهیسا که انشااهلل ناراحته، الشونیخ

 تا کن ازدواج که نهیا هرروزشون یزمزمه اما باشه سرم یباال

 باشه یکی اتیریپ زمان که ،ینمون تنها ما از بعد فرداپس

 .بده دستت به آب وانیل کی

 .او از ترتلخ یحت خندد،یم ونیمحمدهما

 .دیگفت درست بله خب -

 .نورام یبرا کنه یمادر که امیکس دنبال من

 .دهید بیآس یلیخ مادرش رفتن از بعد من دختر

 .گنگم هنوز من که رفت شیپ عیسر زیچهمه انقدر و

 .زد لبخند آزاده

 .من مثل درست -

 .زد لب ونیمحمدهما و کردند سکوت یلَخت هردو

 م؟یکن یریگجهینت خب، -
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 .دیدزد آبش پر یهامردمک حاال آزاده

 مثبت کی بلکه ،یدل مثبت کی نه اما مثبته، من جواب -

 .یعقل

 رو شما یلیخ پدرم چون که گمیم رک پس میباش رک گفتم

 .طورنیهم هم مادرم دارن، قبول

 محلنیا مردم دهن از محمد حاج و رانیام یخانواده اصالً

 .افتهینم

 .نباشه مادرم و پدر چشم یتو گهید اشک نم نیا خوامیم من

 .برسن اشونخواسته به که خوامیم

 .بخرم زمان و بکنم ناز بخوام که گذشته من از کنمیم فکر

 مادر به صراحتاً که دیاریب فیتشر خواستمینم اگر درواقع خب

 .بدن یمنف جواب خانوم یمهر به تا گفتمیم
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 و نماز و غمبریپ و خدا اهل و دارمردم دونمیم که ییجا تا

 وجودبه یاعالقه بعدترها یلیخ دیشا. دیحروم و حالل و روزه

 حاال اما ادیب

 دادنهادام دیفهم و دیکش ششیرته به یدست ونیمحمدهما

 .است سخت شیبرا

 .منت دهید به خانوم،آزاده قبوله -

 نورا یبرا دیکنیم یمادر کهنیا بابت رو من الیخ شما حاال

 د؟یکنیم راحت

 .زد لبخند آزاده

 .بود یواقع و قیعم بارشنیا لبخند 

 .دخترها خصوصاً هاام،بچه عاشق من -

 .زد لب ونیمحمدهما

 به که میکنیم اعالم رون،یب میریم که در نیا از پس -

 .میدیرس تفاهم
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 رفتنشیپ ییهوی یادیز نیا و شیهایدلواپس تمام انیم در

 مراسم نیا که بود حالخوش بابت نیا از حداقل ز،یچهمه

 خارج او ینداشته یحوصله از کارها نیا که چرا دیآینم کش

 .بود

 .بود آمده خوشش هم آزاده درک از

 .اندهیشب گریدکی به یادیز یفکر نظر از که کرد حس

 

  [2/11/20, 1:56 AM] 

 شش_و_ستیب

 

 

 

 .دیخند مستانه و داد شیموها به یتاب
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 ناراحت دمیترسیم شده؟ خوب ؟یگیم راست واقعاً ییبابا -

 نگفت بهت قبلش که یبش

 .دیکش اسی یشمیابر یموها یرو دست و زد لبخند محسن

 .دادیم نشان ترمعصوم را اشچهره اشیمشک یموها

 .امر نیا بابت نبود یراض هم چندان

 .بود اوردهین شیابرو به هم خم یحت اما

 .بابا دلِ جانِ آره -

 بزرگ من یکوچولو دختر نداره، یرادیا. شده خوب که معلومه

 .دونهیم بهتر رو خودش کار صالح. شده

 .دیخند

 .گلم اسی ندارم رشته سر مو رنگ درمورد که من هم، بعد -

 پدرش سر به را سرش و انداخت او گردن دور دست سای

 .چسباند
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 .جونم محسن یماه انقدر که بگردم دورت -

 .دیبوس را اشگونه محسن

 .عسلم نکنه خدا -

 یبوق بوق عروسک یبرا ذوق با که یتد به رو اسی

 .گفت دادیم تکان دم کوچکش

 .بغلم ایب خودتم اریب منو یگوش یدختر -

 اسی یپا یرو و دیدو و گرفته انده به را یگوش یتد

 .نشست

 .گرفت مقابلشان را آن و کرد باز را یگوش نیدورب اسی

 .بزن لبخند جونممحسن -

 کنار در یلبخند و کرد حلقه اسی یشانه دور دست محسن

 نشاند لب یرو کردیم دادیب دلش در که ییهاینگران یهمه

 .شد ثبت قاب در شاننفرهسه عکس و
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 ماه هفت یهاشب نیا تمام مثل هرشب، مثل ل،معمو طبق

 .بود دهیچپ اتاق در نخورده و خورده را شامش گذشته،

 یحت که بود بیعج و شده تلنبار هم یرو شیهادرس

 .نداشت هم را استرسشان

 آن از پس و شدیم خالصه شهراد در ذکرش و فکر تمام

 .یسپ

 .بود کرده باز او با را حرف سر یسپ

 .بودند رفته کافه به باهم شگاهیآرا از پس که زرو همان درست

 که یزمان بزند رونیب حدقه از اسی یهاچشم بود مانده کم

 .گفت و انداخت باال شانه و ختیر اشقهوه در شکر یسپ

 .آزادم روابطم یتو من خب، آره -

 به و کننیم ازین احساس یدوست یتو هردوطرف که یوقت

 نکنن؟ برقرار هرابط باهم چرا دارن، عالقه هم
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 .داد فرو را دهانش آب اسی

 تو یگیم یعنی ،یعنی ،یسپ -

 .گرفت گارشیس ریز یفندک و زد قهقهه دهیسپ

 داره؟ یرادیا چه مگه آره -

 .داشتم یادیز یپسرها دوست من

 تنشون به سرشون که ییاونا با یول نه، که همشون با خب

 !آره دهیارزیم

 .کرد جمع را صورتش

 مضحک دیعقا و هاحرف مدل نیا یدوره گهید نظرم به -

 .گذشته

 یراض خودش از جورههمه دیبا بخواد، رو طرفش اگه آدم

 .داره نگهش

 .گفت و بود کرده خی اسی تن
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 بعد دوران یبرا ترشیب یگیم که نیا جون،یسپ خب یول -

 که قبلش نه ازدواجه، از

 مبازه و تکاند یگاریس ریز در را گارشیس خاکستر یسپ

 زیم چندپسر توجه کهیطوربه بلندتر، بارنیا زد قهقهه

 یگرید به که هاآن از یکی یصدا و کرد جلب را شانیکنار

 .گفتیم

 دختره نیا هیداف چه -

 .دیرس گوششان به

 .کرد جور و جمع را خودش شده معذب اسی

 .زد اسی به یچشمک یسپ

 .گفتمیم داشتم خب بابا، الیخیب -

 گه؟ید هیچ ازدواج -

 .نیهم یعنی عشق کرد، عوض شهینم رو مرد ذات
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 .رسهیم نیهم به تهش

 .االن تا حوا و آدم زمان از

 .ما جون کن ول مهمه؟ انقدر هیآ دوخط اون نم،یبب اصال

 .دله مهم خرافاته، همش نایا

 ؟یدیند رو ایخارج نیا

 دتشون؟یبلع کرده باز دهن نیزم

! کدومش؟ هوم! شده؟ نازل سرشون رو سوزخانمون یبال ای

 .شم قانع من بگو یزیچ هی

 یخواستگار هی آوردن ایدن به که بچه چهارتا سه ذارنیم اونا

 . رنیگیم ازدواجم جشن هی تازه بعد و کننیم

 گفته؟ نویا یک کارن؟گناه کافرن؟

 انقدر روز به روز چرا پس کرده ولشون اگه کرده؟ ولشون خدا

 کنن؟یم شرفتیپ
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 .بود گرفته یباز به را او ذهن تمام یسپ یهاحرف

 را اشدهیکش یبایز یهاچشم و دیکش جلو را خودش یسپ

 .کرد تنگ

 ؟یدینخواب شهراد با تاحاال که نگو ،یاسی نمیبب -

 دست بکشد، نیه اسی که بود پروایب یقدرآن اشگفته

 بارهکی بدنش خون تمام کند حس و بگذارد دهانش مقابل

 .دهیدو صورتش پوست ریز

  یچندبار فقط ما ما، خب نه، که معلومه یسپ یوا -

 .داد تکان او یبرا تأسف ینشانه به را سرش یسپ

 باشه؟ یباک نباشه یپارتنرش که تو با -

 خوب؟ دختر دارنیم نگه گرم رو رابطه هی یجورنیا

 .خورد چرخ اسی ذهن در سؤال کی

 باشد؟ تیالو یجنس روابط دیبا حتماً مگر کهنیا
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 است؟ کار یکجا قاًیدق عشق پس

 شود؟یم چه محبت

 بدهد، را یسپ اشتباه فکر طرز پاسخِ کند، باز لب خواستیم

 .باشد هم شکن دندان اتفاقاً که دیبگو یزیچ

 .بود شده ادهیپ او یرو محسن یتیترب حیصح اصول باالخره

 .شدیم واقع کارساز دیبا

 .کرد غلبه او بر ترس نیهم و دیترس اما

 الیخ یسپ که نیا از ترس کند، خطابش امل که نیا زا ترس

 !یواقع یسوم جهان کی و است مانده عقب او کند

 .نخواندش متجدد که نیا از ترس

 بلد یلیخ دیشا داشت ادعا که ینید و دیعقا از بود نتوانسته

 .کند دفاع داشت، قبولش اما نباشدش،

 .ابلهانه و جایب سکوت کی بود، کرده سکوت
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 یبرا دیشا و یسپ یهاحرف ریتأث دیشا بود، که هرچه حاال و

 جواب در نخورند، مشکل و قهر به شهراد با بازهم کهنیا

 .بود نوشته که شهراد

 گه؟ید یایم ،یِسپ تولد فرداشب -

 .داد پاسخ تعلل بدون

 .امیم عشقم آره -

 .نبود آسوده وجدانش

 .نبود حالخوش هم یمهمان به رفتن از

 .دبو آشفته فکرش

 

  [2/11/20, 1:56 AM] 

 هردو که است نیا سالم، یرابطه کی یبرقرار اول شرط

 .باشند داشته تیامن و آرامش احساس
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 .بود شده ترشیب که بود هامدت اسی یهایمشغولدل اما

 .زدیم قهقهه د،یخندیم بود که شهراد با

 آب از غلط شیچهارتاها تا دو دو تمام خودش، خلوت در اما

 .آمدیم در

 وجدانش بگذارد انیدرم محسن با را موضوع اگر دانستیم

 .ردیگیم آرام

 .بود معذب یکم اما

 .آمدیم چشمش به اشک هاوقت طورنیا

 .بود نرفته مادرش کاش

 .بود کنارش در مادرش کاش

 بازهم کند، یراحت احساس پدرش با که هم قدرهرچه دختر

 .باشد کنارش در یزن که دارد ازین
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 جانش یرهیش دوسال و کرده حملش شکم در ماه نه که یزن

 برهم پلک شیهایداریبشب یپا به پا و داده او به را

 .نگذاشته

 بخواند تیهاچشم از و کند نگاهت تا باشد مادر است الزم

 .را دردت

 فتانه، یخال یجا اما نبود، یشک محسن بودن رینظیب در

 .بود ریانکارناپذ

 در ستیاسی نورا دیشا ای و تربزرگ عاداب در ستیینورا اسی

 .ترکوچک ابعاد

 .دارند هم به هیشب زیچ کی هاآن

 .مشترک درد کی

 

 

  [2/11/20, 1:56 AM] 
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 هفت_و_ستیب

 

 

 

 .دلداده یدخترک بود الیخخوش چه

 .یاشتباه آدم کی به دلداده

 از قبل زدیم ادیفر اسی گوش در را قتیحق یکس کاش

 .شود رید کهنیا

 .گذاشت شهراد یشانه یرو دست یمان

 !نشه؟ درست برات گور و ریگ -

 .کرد دود را گارشیس شهراد

 .دارم وکالت داداش نه -

 .دستم ادیم یخوب پول بفروشم رو هیآتل
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 نه؟ ای میریبگ خونه هی وراون میبتون دیبا باالخره

 .دیخند یمان

 .کنمایم جبران ییخدا گرم، دمت -

 .امیدرم اتیشرمندگ از بشه راهروبه وناوضاعم کمی جااون

 .ستادیا شهراد

 .شد ظهر پاشو حاال، خب -

 .شگاهینما برم گفته عموئه

 .ادیدرب صداش خوامینم اما ندارم اشمحوصله

 بساطو و بند کن جمع

 گه؟ید یهست یسپ تولد امشب

 شیهالب به را شهیش سر و گرفت پیپا ریز را فندکش یمان

 .رساند

 .نباش خر ازش، ریبگ پول کمی روزا نیا پرش دَم وبر بابا -
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 .هانخِته تو یلیخ ،یسپ ،ِیدخ نیا یراست هستم، آره  تولدو

 .دیخند کج شهراد

 .داده ییچراغا هی آره -

 .بزنم رو یاسی مخ فعالً

 .کرد پرت او یبرا برسرت خاک یمعنا به را دستش یمان

 اون به یدیچسب تو بده، پا بهت خوادیم دل و جون با یسپ -

 .!بسته؟ گوش و چشم اسکلِ دختر

 تن تا بست چشم و دیکش سر را وُدکا از یاجرعه شهراد

 .کند تصور را اسی یبلور

 !دهیم حال ترشیب کهیفابر و بسته گوش و چشم که نیهم -

**** 

 در بود، کرده انتخاب وسواس با که را دهیسپ یکادو اسی

 .گذاشت اشیفانتز و کوچک یجعبه
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 جا اشکوله در را شیهالباس و لیوسا تمام و کادو یجعبه

 .داد

 .داشت پا به را نشیج شلوار

 سرش یرو را شالش و دیپوش را جلوباز یخردل یمانتو

 .انداخت

 .گرفت آغوش در را یتد و کرد یمختصر شیآرا

 .دید اخبار یتماشا حال در را محسن و رفت اتاق از رونیب

 .بود شده احتر شیبرا گفتن دروغ کمکم

 .دارد نگه ثابت را شیهامردمک توانستیم حاال که یآنقدر

 .دیپرس و کرد نگاهش محسن

 بابا؟ جانِ یریم کجا -

 .دیبوس را او صورت و رفت جلو اسی

 .میشم شیپ رمیم من ییبابا -
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 .گردمیبرم شب

 .داد رونیب را نفسش و کرد جمع را شیهالب محسن

 .دنبالت امیم خودم زنب زنگ قشنگم، اسی باشه -

 .داد جواب عیسر اسی

 و مامان با میشم فقط ،تهیمأمور باباش آخه باباجونم، نه نه، -

 .انخونه خواهرش

 نداره؟ یرادیا بمونم شب اگر

 .شناختندیم را هم خانواده هردو که بود هاسال

 دارد؟ یرادیا چه کرد فکر محسن

 .زد لبخند

 .نه ای یمونیم که بگو بزن زنگ بهم فقط دخترم، باشه -

 گه؟ید یهست خودت مراقب
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 بدون باشد یمهمان یانتها تا تواندیم کهنیا از زدهذوق اسی

 .داد تکان سر کند، توجه محسن حرف یمعنا به کهنیا

 .یماه انقدر که یمرس عاشقتم، بابامحسنم یوا یوا آره، -

 شیموها یرو دست محسن و دیپر محسن یپا یرو یتد

 .دیکش

 .باش اسی مواظب خوشگل، یهاپو برو -

 یشوق و شور چه با دینفهم زد، رونیب خانه از که اسی

 .گرفت را شهراد یشماره

 سالم عشقم الو -

 فاصله بود ستادهیا ونیمحمدهما که ییجا از یکم شهراد

 .گرفت

 .خودم خوشگل خانوم سالم -

 ؟ییکجا یشهراد -
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 طور؟چه شگاه،ینما اومدم من -

 .دیخند اسی

 .کرد صادر رو نرم خونه شب کهنیا مجوز بابام -

 .بزند لبخند روزمندانهیپ شهراد شد باعث حرفش نیا

 .میباهم پس -

 .بود ترسش اندک آن از ترشیب یلیخ داشت که یشوق

 قدرچه یدونینم توام، کنار شهینم باورم یوا شهراد، آره -

 .حالمخوش

 .زد لب شهراد

 .امیبرف دیسف حالمخوش منم -

 .زد شیصدا ونیمحمدهما

 .بوسهیم رو خودت دست فاکتورها نیا عمو، شهراد -

 .کرد لب ریز ینچ شهراد
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 .داد فاصله گوشش از را یگوش

 .امیم االن چشمم رو عمو،حاج چشم -

 .زد شیصدا اسی

 شهراد -

 رمیمیم من یکنیم صدام یجوراون آخه شهراد، جون -

 .که برات

 .مایزندگ خدانکنه عه -

 شگاه؟ینما امیب من گمایم

 .انداخت ونیمحمدهما به ینگاه شهراد

 عموم حاج آخه -

 .زد لب اسی

 به بعدهم نه؟ ای ننیبب رو من دیبا ؟یچ که باالخره خب -

 ام،یم یمشتر عنوان
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 .داد ادامه و دیخند

 باشه؟ ران،یام ی،خونوادهیآسنده عروس نه -

 .داد جواب شهراد

 .یمهمون میریم بعد دارم کار کمی منم ایب زمیعز باشه -

 میشم به یامیپ فوراً و داد تکان دست یتاکس نیاول یبرا اسی

 .داد

 شبم شما، یخونه امیم دارم گفتم بابام به من جونمیشم -

 .مونمیم شتیپ

 با اناًیاح اگر یول بشه نگران ذارمینم زنمیم زنگ بهش خودم

 .شتمیپ که کن راحت رو الشیخ گرفت تماس تو

 .خورد زنگ اشیگوش شده، ارسال امشیپ که نبود قهیدق کی

 خودش کنار ،یصندل یرو را یتد کالفه میشم نام دنید با

 .نشاند
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 .کرد نگاهش نهییآ از راننده مرد

 .یصندل رو نذارش نجسه سگ خانوم -

 تعصبش و شود قطع نبود قرار که میشم تماس از یعصب اسی

 با و گرفت سمتش یسکناسا راننده، حرف نیا و یتد یرو

 .گفت تیعصبان

 .شمیم ادهیپ من د،یدار نگه جانیهم لطفاً -

 .گفتیم رلبیز که یدرحال هم راننده

 .خورهیم بر بهشون زودم چه -

 .گفت شدن ادهیپ نیح در اسی و ستادیا ابانیخ کنار

 .فهیکث واقعاً هاآدم از یلیخ افکار اما ست،ین نجس سگ -

 .آقا تفکرتون طرز یبرا متأسفم

 .داد تکان هوا در را دستش و دیخند اسی تمسخر قصد به مرد

 بابا برو -
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 و دیکوب هم بر را در اسی

 

  [2/11/20, 1:56 AM] 

 .خورد زنگ اشیگوش دوباره که ستادیا ابانیخ کنار

 .دیچیپ یگوش در میشم نگران یصدا و کرد وصل را تماس

 یخواهر ،یاسی -

 .چرخاند چشمانش یکاسه رد را شیهامردمک اسی

 جانم -

  فتاده؟ین که یاتفاق زمیعز -

 .داد جواب او یهادخالت از نیسرسنگ اسی

 زنگ بابام گفتم درضمن ،یبکن خواستم ازت کار هی میشم -

 .کردم هماهنگ باهات اطیاحت محض فقط زنه،ینم

 .داد جواب آرامش با میشم
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  رونیب شب اهل اهل، تو آخه شم، فدات جان،یاسی -

 .دیبر را حرفش اسی

 ابونمیخ یتو من ات،ینگران بابت ممنونم جانمیشم -

 .کنم صحبت تونمینم

 خدافظ

 بدهد میشم به را گرید یاکلمه گفتن مجال کهنیا بدون

 و گذاشت نیزم یرو را یتد و بود کرده قطع را تماس

 .گرفت دست به را رشیزنج

 شده؟ عاشق وا که داندیم چه میشم کرد فکر خودش با

 .کرد زمزمه رلبیز و زد پوزخند

 !ه؟یچ عشق دونهیم چه اون اصالً -

 

  [2/11/20, 1:57 AM] 
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 هشت_و_ستیب

 

 

 

 .کرد یمهر به رو و بست را کتابش نایش

. موردهیب اتینگران خدابه مامانم، من بشم فدات آخه -

 .رهیم و ادیم شهیهم مثل خوبه، حالش که داداش

 را وجودش بود یمدت که یوحشتانک یقراریب نهما با یمهر

 به دست بود، کرده برپا یتالطم درونش و بود گرفته یباز به

 دهیند خودش به را رنگ بود هاسال که اشیجوگندم یموها

 .زد لب و دیکش بود،

 .شناسمیم رو امبچه من -

 من رو دوتا شما. نداره قرار و آروم که خونمیم نگاهش از من

 .ردمک بزرگ
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 .دیکش خسته یآه

 .کنهیم پنهون ازمون رو یزیچ هی داره انگار مادر، نایش -

 .انداخت باال شانه نایش

 .کنه پنهون رو یچ آخه داداشم، یطفل -

 .زد یبرق چشمانش ناگهان

 .شده عاشق نکنه مامان -

 .رفت هاپله سمت و ستادیا یمهر

 .باشه ریخ فقط هست یهرچ که انشااهلل مادر، واال بگم یچ -

 .کنم دارشیب بزنم نورا به یسر هی برم

 . داروهاشه ساعت معصوم طفل

 .دیپرس نایش برود باال را هاپله یمهر کهنیا از شیپ و

 ؟یصادق یآقا یخونه میبر قراره یک مامان، یراست -

 .میبذار رو عقد قرار میبر هفته آخر احتماالً مادر دونمینم -
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 .گفت و برداشت زیم یرو یتجاشکال داخل از یشکالت نایش

 باورم من کنه؟ ازدواج خوادیم عموحاج یجد یجد یعنی

 .باشه داشته دوست رو یکس بتونه نینگ از بعد شهینم

 دیچرخ نایش سمت یمهر

 مینیبیم رو نورا شدن آب چشم به میدار که تو و من -

 .ناجانیش

 .ادیبرم پسش از کردیم فکر محمدحاج

 .ومدیبرن نشد، اما

 .ختهیر هم به هم خودش یروح تیوضع

 یکار هی دیبا گفت و گرفت تماس باهام وانیک آقا یوقت

 .دینرس ذهنم به یاگهید راه بکنم،

 باال شانه و گذاشت دهانش در کرده باز را شکالت نایش

 .انداخت
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 .کنه خوشبختش بتونه یصادق یآقا دختر خداکنه -

 شانس اما ،ههما خودش انقدر رو، عموم حاج بگردم یاله

 .نداره

 .داد تکان سر و کرد جمع را شیهالب یمهر

 .هیخوب خانومِ آزاده، خدا، دیام به -

**** 

 و داشت نگه اششانه و گوش انیم را یگوش ونیمحمدهما

 .زد قهقهه وانیک که دیکش را سرش مسح

 .خودت یزندگ به ینزن گند حاال میگفت یزیچ هی ما یحاج -

 هم را شیپا مسح و بود شده خم کهیحال در ونیمحمدهما

 .دیخند دیکشیم

 .یبود گفته زنداداشم به تو پس ،یصلوات پدر یا -
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 دلش ته از و گذاشت زیم یرو را اشیپزشک یگوش وانیک

 .بود حالخوش ونیمحمدهما یبرا

 قمیرف نیبهتر شدن آب نیا از ترشیب تونستمینم برادر، بله -

 .بذارم دست یرو دست و نمیبب رو اشبچه و

 تعداد حاال که ییموها انیم را سشیخ یپنجه ونیمحمدهما

 تلخ و دیکش خوردیم چشم به ترشیب انشیم دیسف یتارها

 .دیخند

 قت؟یرف یبچه یگیم ات؟خواهرزاده یگینم چرا -

 .داد را جوابش قاطع وانیک

 .دهییزا رو بچه اون فقط خواهرم آره، خب خواهرزاده؟ -

 .دیندخ ونیمحمدهما

 .داد ادامه وانیک

 کردن یمادر نکرد، یمادر نبود، مادر ،یحاج ستین مادر اما -

 .نبود بلد رو
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 بود بلد اگه که

 .دیبر را حرفش ونیمحمدهما

 و من نخواسته که یلق دندون یگفت بهم وان،یک شد تموم -

 .انداختم و دور بندازم رو نورام

 .اشخواسته دنبال رفت نینگ

 .انداخت اشحلقه از یخال انگشت به ینگاه

 .بامعرفت نباش ما نگران کنم،یم فراموشش دارم -

 .دیخند وانیک

 .دربست مییشما مخلص ما -

 پزشک کی به هیشب اصالً یگاه او که کرد فکر ونیمحمدهما

 دوست بودن یخاک نیا از یلبخند و کندینم صحبت

 .شد شیهالب مهمان اشیمیصم
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 کن، حساب من یرو بود یامر محمد، حاج که خالصه -

 .نهیالکاتبکرام با کارت ینکن دعوتم عقدتم یبرا

 شاهد که باشم دیبا من جان،یحاج نتیآست تو کنمیم چوب

 .بشم

 و کرد پهن دفتر یگوشه همان را اشسجاده ونیمحمدهما

 .داد جواب

 .پسر چشمم یرو -

 اشسجاده سر کرد، قطع که را تماس یخداحافظ از پس

 یرو از را کوچکش یبیج قرآن و کرد دراز تدس و نشست

 .برداشت زیم

 .رفتیم شیپ هم آرام بود، آرام زیچهمه

 .بود معلق دلش در یزیچ اما

 خواند را ولعصر یسوره دور کیکند باز را قرآن کهآن از شیپ

 .را قرآن از حزب کی بعد و
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 قامت و ستادیا و گذاشت اشیشانیپ یرو و دیبوس را آن

 .بست

 .بود نگذاشته کم یزیچ او خلقت در خدا

 یسالگچهل یآستانه در انصافاً  اما بود یمعمول اشچهره

 .بود جذاب

 هم دامن خاصش تِیجذاب نیا بر شیهایجوگندم مخصوصاً

 .زدیم

 .بود اندام درشت و قامت و قد خوش

 و نینگ رفتن لیدل به که بود بوکس ورزشش یمتوال یهاسال

 جز به حاال و بود شده غافل آن از دبو هامدت شیهامشغله

 .داشت یمناسب کامالً اندام اش،برآمده شکم اندک آن

 .نداشت هم یاخالق نقص ونیمحمدهما

 .دارمردم و بود مانیا با

 .مهربان و یمنطق
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 چندماه جزبه وقتچیه مشترکشان، یزندگ یهاسال طول در

 نینگ نرفتن و رفتن سر به جدل، و دعوا در دائم که آخر

 .بود نبرده باال او یبرا را شیصدا داشتند،

 دوستش که یزن جانب از شدنزده پس نیا که داشت حق و

 .شود تمام نیسنگ شیبرا داشت

**** 

 از را اسی یکوله و داد باال را هیآتل یبرق یکرکره شهراد

 .گرفت دستش

 .یآورد لیبند و بار که قدرمچه -

 .داد وابج بودند یچراغان که یچشمان با اسی

 حاضر که من. توشه شیآرا لوازم و کفش و لباس خب -

 .نشدم

 یاشهیش در شهراد
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  [2/11/20, 1:57 AM] 

 نه_و_ستیب

 

  

 

 .کرد باز دیکل با را

 .کنمیم حاضرت خودم پس خب جون -

 نییپا را کرکره و کرد قفل را در مجدد شهراد شدند که وارد

 .دیکش

 .کرد تشیهدا داشت رقرا مبل چند که هیآتل گرید سمت

 به کردیم پارس یحالخوش با کهیدرحال و دیپر نییپا یتد

 .رفت کودک یهیآتل قسمت

 .زد شیصدا اسی
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 .شهیم ناراحت ییبابا هایزینر هم به رو یزیچ خوشگلم -

 .دیگنجینم خودش پوست در شهراد

 .دیکش یکم و گرفت را اسی دست و نشست مبل یرو

 در و کرد نگاهش کوتاه شهراد تنشس او یپاها یرو اسی

 .کرد شکار را او یهالب هیثان از یکسر

 .نبود وجدانعذاب و خجالت آن از یخبر گرید هم اسی در

 .را شیهاحس دادن قلقلک نیا داشت دوست

 .بود آمده خوشش تنش، با شهراد یهادست یباز از

 .بود طاقتیب شهراد

 .بود افتاده نفس نفس به

 .است زود بازهم الحا دانستیم اما

 اسی که دانستیم شانسخوش را خودش هم شیجانیهم تا

 .بود کرده اشیهمراه
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 .ستادیا و کرد بلند شیپاها یرو از را اسی

 .کرد نگاهش ازین پر اسی

 .دیکش خجالت یالحظه

 ....از هم و شهراد از هم خودش، از هم

 انشدگید مقابل محسن ریتصو تا کرد را اشیسع تمام نه، نه

 .نبندد نقش

 نام با ذهنش در که یدختران از دسته آن جز حاال کهنیا باور

 .بود سخت بودند شده حک بد دختران

 بلکه شهراد، یهاخواسته  برابر در نه او که بودنیا قتیحق اما

 نیا و بود شده میتسل خودش یشده سرکش لیم برابر در

 .بود هم ترسناک بود جذاب شیبرا که قدرهمان

 آمد رونیب ییدستشو از و دیپاش صورتش به آب یمشت شهراد

 و بود خودش کار که اسی یمانتو باز یهادکمه به نگاهش و
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 دیسف و صاف پوست و افتاد شیگلو ریز کوچک و گرد یکبود

 .برد شهراد سر از هوش اشیبلور

 زمزمه را شهراد نام و گذاشت مبل یلبه یرو را سرش اسی

 .کرد

 .دیخند گلو در شهراد

. شب یبرا باشه اشهیبق کوچولوم، فندوق عشقم، جونم -

 .میبر شو حاضر پاشو االن

 تا داد فرو را دهانش آب و نشست اسی تن بر فیخف یلرز

 .دهد فرو را ستیچ از یناش دانستینم که یبغض

 

  [2/11/20, 1:57 AM] 

 یس
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 تا بزند زنگ خواستیم شهیهم مثل اما داشت، دیکل محسن

 .ندازدیب نیطن گوشش در نازخاتون یاصد

 تا بماند منتظر دیبا دانستیم و فشرد زنگ یرو دست پس

 .برساند فونیآ به را خودش رزنیپ

 ییروروبه یکوچه سرِ به ینگاه بود، ستادهیا که جاهمان از

 .انداخت

 کوچک یهادستهگل از که یسبز ینورها و بود غروب

 دلش بود، کرده ابانیخ نقاط یهیبق از ترروشن را جاآن مسجد

 .کردیم آرام را

 .دیکش در کنار یآجر وارید یرو دست

 .بود شده یبازساز و مرمت یکم فقط خانه نیا

 .بود شیپ سال پنج و یس مثل درست زیچهمه وگرنه
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 را خانه نیا یمصطف حاج و نداشت یسن او که زمان همان

 .بود دهیخر

 بود، گذرانده خانه نیا رد را اشیجوان و ینوجوان یروزها

 عاشق جانیا بود شده قبول دانشگاه بود، دهیکش قد جانیا

 .بود گفته شعر و شده

 .بود گذاشته خانه نیا یآجرها یالالبه را خاطراتش او

 .بود جاهمان بود ییالیو کوچه نیا در که یاخانه تنها

 .بودند شده ساخته اطراف یهاخانه تمام

 شاخ که بودند سالکهن قدرآن و شده ریپ هم خانه یهادرخت

 . بود کرده دایپ راه هم کوچه به شانیهابرگ و

 .گفت که نازخاتون یصدا

 .تو ایب مادر، قربونت به جانم -
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 تنها کرد فکر و نشاند محسن یهالب به پررنگ یلبخند

 فونیآ نیهم آشناست، یتکنولوژ با که خانه نیا قسمت

 .ستیریتصو

 باًیتقر اطیح و گذاشت داخل پا شد باز یکیت یصدا با که در

 .رفت ساختمان سمت و کرد رد را بزرگش

 که روشنش یآب یروسر و یاسورمه بلند راهنیپ با نازخاتون

 حنا یموها و بود زده شیگلو ریز به یکوچک یرهیگ

 یجلو داشت، دست به یچوب یعصا که یحال در اش،گذاشته

 .دیکوب اشنهیس بر دست و آمد در

 .یاومد خوش محسنم آقا -

 مادر یشده چروک و ریپ یهادست د،یرس که مقابلش محسن

 .زد بوسه شانیرو و چسباند شیهالب به را

 .دشیببو ترشیب تا کرد مکث یکم
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 د،یرسیم که نازخاتون به ،یسالگ هفت و چهل سن در او

 .شدیم ساله هفت یپسربچه کی مثل درست

 .وابسته قدرهمان

 .بود آشوب روزها نیا دلش

 کرده کاله و شال اس،ی رفتن رونیب محض به که بود آشوب

 شانیمیقد یمحله به را خودش طورچه بود دهینفهم و

 .رسانده

 .زد لب ستادیا که راست

 .خاتون سالم -

 او یبازو یهاانهیم تا یسخت به مادر قد هم، یعاد حالت در

 .دیرسیم

 .بود شده هم تردهیخم که حاال

 و کرد خم سر محسن و انداخت محسن گردن دور دست

 .دیبوس را او یشانیپ نازخاتون
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 .زمیعز ماهت یرو به سالم -

 .یاومد خوش

 .تو ایب

 وارید یرو یمصطف حاج عکس قاب به چشمش و شد داخل

 دلش بود نتوانسته هم رفتنش روز نیآخر تا د،یکش آه و افتاد

 او یبرا شنگاه نیآخر یادآوری و کند صاف محسن با را

 .بود دردناک

 .بود یداشتن دوست بیعج هم خانهنیا یبو یحت

 یآشپزخانه سمت و زد نیزم بر را شیعصا نازخاتون

 به نشسته نیزم یرو محسن و رفت یچوب در با شانیمیقد

 .دیپرس نازخاتون و داد هیتک یپشت

 .شده ذره هی براش دلم محسن؟ کجاست یاسی -

 .برسد مادرش گوش به ات کرد بلند را شیصدا محسن

 .خاتون دوستش یخونه رفته -
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 .نکش زحمت شما نیبش ایب

 .داد را جوابش خنده با خاتون

 .ببر ایب خودت زمیریم ییچا من -

 .داشت سرش یرو را مادر یهیسا که بود خوب قدرچه

 بود؟ خاص انقدر چرا شیهایچا عطر

 ش،یهامشغله ش،یهایدلواپس یالالبه که بود خوب قدرچه

 .محله و خانه نیا یآرام به بود ییجا

 .زدندیم حرف یهردر از مادرش با

 .انددهیند را گریدکی هاسال که انگار

 .گفتیم محسن

 دخترک احساسات در کرده حس که یاتفاقات جزبه زیچ همه از

 .داده رخ اشدانه کی یکی
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 محسن داد، که سالم و بود خوانده نشسته را نمازش نازخاتون

 .زد لب و دیبوس را دارشگل چادر نییپا

 .کن دعا خاتون، کن دعا برامون -

 .برداشت را تربتش حیتسب و شد خم نازخاتون

 به رو دست و گفت اکبر و اهلل لب ریز و کرد رد را دانه کی

 .کرد بلند آسمان

 .کن ریخبه رو عاقبتمون و آخر ایخدا -

*** 

 اسی که موقع نهما و بود بسته یخرگوش را شیموها اسی

 دشیسف شرتیت بعد و بود کرده پا به را اشیخی نیج شلوار

 را اشچهره شهراد را، شلوارش ست کوتاه کت آن یرو و را

 .بود کرده جمع

 ؟یاسی یایب یخوایم نیا با -

 .بود زده لب ریمتح و انداخته خودش به ینگاه اسی
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 بَده؟ -

 .انداخت باال شانه شهراد

 !که یکن چیپبقچه خودتو ستین قرار یلو یدونیم خودت -

 .یمهمون میریم میدار

 .دیورچ لب اسی

 .شهراد آوردم نارویهم فقط من خب -

 .دیکش او گوش یالله به را زبانش و آمد جلو شهراد

 .دیخند شهراد و شد مورمور اسی تن

 .اممزهخوش فندوق برات بخرم خودم میبر -

 .ختاندا شیهالباس به گرید ینگاه اسی

 .کنهیم معذبم نیا از تر باز آخه -

 .یشهراد گهید خوبه نیهم

 .کرد نگاهش ستادهیا کمر به دست شهراد
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 یچ دخترم دوست نداره یفرق برام که بدم ریگ دیبا من -

 خودت تو دمینم ریگ که حاال باشه، کیش فقط بپوشه،

 .ندارم یحرف من باشه ؟یایب لباسا نیا با یخوایم

 اسپرت شرتیت آن ریز یآرام به را ستش و دآم جلوتر یقدم

 .گرفت یباز به را شکمش پوست و برد اسی

 ؟یکن مشیقا لباسا نیا ریز که ستین بدن نیا فیح -

 .دینال و دیکش دندان به را لبش اسی

 .شهراد نکن -

 شهراد 

 

  [2/11/20, 1:57 AM] 

 .آورد رونیب را دستش و دیخند گلو در

 باشه؟ تولد میبر بعد میبخر خوشگل راهنیپ هی میبر اول -
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 الل بود، داده دست از را خودش یاراده تمام که انگار اسی

 .داد تکان سر تنها شده

 نیبازتر یرو دست درست شهراد و بودند شده پاساژ وارد

 .گذاشتیم هالباس

 نیا حتماً و است فکر روشن یادیز او دیشا کرد فکر اسی

 !باشد مثبت ازیامت کی تواندیم

 یپارچه جنس با کوتاه، یراهنیپ شد انتخابشان تینها در

 .ییطال یِشن یلمه

 یادهیکش یپاها و بلند قد چون و دیگز لب دنشیپوش با اسی

 .بود رانش وسط تا درست راهنیپ یکوتاه داشت،

 کمرش یگود از تر باال یکم تا گردن پشت از و بود دکلته

 !بود بند
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 فروشنده مرد کهنیا گرفتن نظر رد بدون را پرو اتاق در شهراد

 دیکش کنار را خودش اسی و کرد باز ستادهیا آن مقابل درست

 .گفت و

 آخه گمیم یعنی خوبه؟ نیا شهراد -

 .کرد قطع را او حرف و کرد یاخم شهراد

 تو یبزن گوه یکرد قصد باز نباش، افتاده عقب انقدر یاسی -

 اعصابمون؟

 یرو دست نشود ناراحت  نیا زا شیب اسی کهنیا یبرا فوراً و

 .گفت و دیکش او یبرهنه یبازو

 .شمیم وونهید دارم که من محشره، یلیخ نیا یلعنت -

 .کفشا همون با میببر نویهم گمیم اروی نیا به

 که هرچند ،باشد داشته زدن حرف فرصت اسی کهنیا بدون

 را در شهراد. داشت سکوت به یترشیب لیم هم خودش

 .بست
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 در بلندش پاشنه ست کفش همراه به را راهنیپ دهفروشن

 به هم کنار هاآن و داد شهراد دست به را آن و گذاشت پاکت

 .افتادند راه

 .بود شهر از خارج ده،یسپ یمیصم دوستاان از یکی باغ در تولد

 .بود کیتار هوا که دندیرس یوقت

 یبازو دور دست اسی و دیرس گوششان به آهنگ یصدا

 دهیناد را دیکشیم ادیفر درونش که یترس و ردک حلقه شهراد

 .گرفت

 مضطرب و گذاشتیم یایمهمان نیچن به پا که بود بار نیاول

 باز تا بفهمد اضطراب نیا از یزیچ شهراد خواستینم اما بود

 .شود تلخ اوقاتشان

 

  [2/11/20, 1:57 AM] 

 کی_و_یس
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 وارد کهنیا از قبل اسی و گذاشت نیزم یرو را یتد شهراد

 .گفت شوند باغ

 میبر بعد بزنم بابام به زنگ هی اول من سایوا شهرادجون، -

 .داخل

 .داد تکان سر شهراد

 خوشگله باشه -

 .دیچیپ گوشش در محسن یصدا شد، وصل که تماس

 اسم؟ی یخوب بابا، دختر سالم -

 .داد جواب اسی

 .برم قربونت خوبم ،ییبابا سالم -
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 ؟یخوب خودت

 .داد را پاسخش لبخند با محسن

 .زمیعز خوبم -

 اگه، مینیبب ترسناک لمیف میشم با میخوایم ،ییبابا گمیم -

 .نشو نگران ندادم، جواب و یزد زنگ اگه

 .دیکش دندان به را لبش پست و گوشت بعد و

 .بود شده راحت یادیز شیبرا گفتن دروغ

 .داد پاسخ محسن

 خوش ام،ونهدرد کنه تتیاذ که ینینب یزیچ باباجان، باشه -

 .بهتون بگذره

 با و کرد قطع را تماس اسی و دادند انیپا شانمکالمه به

 .شدند باغ وارد یتد و شهراد



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
280 

 

 آن در اسی و دندیرقصیم جاآن پسرها و دختر از یجمع

 محکم را شهراد یبازو که کرد یبیغر احساس ناآشنا، یفضا

 .گفت و شد خم گوشش کنار شهراد و زد چنگ

 جاامنیا من قفندو نترس -

 روشن کامالً را باغ یفضا یرنگ یهاچراغ بود تند آهنگ

 .بود کرده

 .کردیم پارس و دیدویم زده ذوق یتد

 در او، لباس دنید با اسی و آمد سمتشان ها،آن دنید با یسپ

 یمعن به "زننده". گذشت ذهنش از زیچ کی تنها اول نگاه

 !کلمه یواقع

 کامالً او لباس با سهیمقا در را خودش لباس کهیطوربه

 !دانست دهیپوش

 و هاتاب و چیپ تمام که شهراد صیحر نگاه اسی

 .دیند را دیبلعیم را یسپ تن یهایبرجستگ
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 تنها ن،یسوت به هیشب یزیچ دیشا و براق یمشک یپارچه

 .بود اشباالتنه پوشش

 و شکم اما بود شده دهیپوش آن یواسطه به شیهانهیس

 گردن پشت بند کی فقط و بود برهنه کمرش و نهیس یقسفه

 .داشت کمرش و

 نییپا تا شیهاران یباال از چاک دو با بلند و یمشک یدامن

 به را شیپاها تمام مندانهسخاوت هرقدمش، برداشتن با که

 .گذاشتیم شینما

 را هاآن به آمدشخوش یسپ که بود باال قدرآن آهنگ یصدا

 .دیکش ادیفر باًیتقر

 .داد دست شهراد به و دیبوس را اسی

 اندک هرچند یابهره فرصت، نیا از آمدینم بدش شهراد اما

 اشبرهنه کمر یرو دست و گرفت آغوش در را او که ببرد

 .دیکش
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 قانع را خودش و زد لبخند اما نماند دور اسی نگاه از حرکتش

 کی مگر ندارد وجود لمس نیا پشت یقصد چیه که کرد

 !دوستانه حس

 .کرد اشاره ساختمان به یسپ

 به هم ییرایپذ بساط د،یاریدرب داخل رو هاتونلباس هابچه -

 .راهه

 .دیکوب اسی یشانه به

 حال بزن رو امشبه اما ،یستین اهلش تو هرچند ،یدُخ -

 !هادهیم

 .زد او به یلبخند تنها اسی

 گذاشته یایمهمان نیچن به پا چرا کهنیا از بود شده مانیپش

 .باشد جانیا االن تا داده پدرش لیتحو مختلف وغدر هزار و

 .شدند وارد ،کرده باز را در و رفتند ساختمان سمت
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 نور داخل، ییروشنا تنها بود، روشن که رونیب یفضا برخالف

 نور و بود ییرایپذ بزرگ سالن سمت دو در وارکوبید دو یآب

 .کردیم نفوذ داخل به میضخ یهاپرده وجود با که یکم

 یکیتار آن به شیهاچشم و آمد جلوتر که قدم چند اسی

 خکوبیم و شوکه چرخاند، اطراف به را نگاهش و کرد عادت

 .ستادیا جاهمان

 یرو ای و هامبل یرو دو به دو که ییپسرها و دختر دنید با

 و ماند مات بودند، یافتضاح نه، که نامناسب وضع در نیزم

 .چدیپیم هم در اشمعده کرد حس

 مواد و گاریس و مختلف دارالکل یهایدنینوش و روبمش یبو

 عرق و مردانه و زنانه یعطرها  و شناختینم او که یمخدر

 یکم یدختر آور چندش یهاناله فیخف یصدا با شان،یهاتن

 یعق اسی تا دادند هم بر دست همه و همه تر،سمتآن

 .بزند هق و زدیبر فرو بغضش بعد و بزند خشک
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 .گفت و گذاشت او کمر پشت دست شهراد

 هاتلباس ایب نکن، نگاهشون مگه؟ شده یچ ،یاسی سیه -

 .رونیب میریم اریدرب رو

 .رفتند بود ییرایپذ سالن راست سمت که یاتاق نیاول سمت

 کوتاه یغیج اسی شان،یرو شیپ یصحنه و در شدن باز با

 .دیکوب هم بر را در و زد خنده ریز شهراد و دیکش

 .کرد باز را اشیکنار اتاق در

 .امانه و امن جانیا عشقم ایب -

 شدند، که اتاق وارد و بود اسی یهاچشم ریز اشک نم

 .زد هیگر ریز و پوشاند شیهادست با را صورتش

 ؟ییجاهانیهمچ یاومد قدر،چه تو تو، شهراد، -

 توام؟ نکنه

 .کرد نگاهش کالفه شهراد
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 راحت، التیخ نداشتم، پارتنر من اما جون، یاسی اومدم -

 در فوقش نبودن، یجد اصالً داشتم تو قبل که ییهاتجربه

 !امیپ و زنگ حد

 جنس با متعددش روابط یواسطه به او گفت،یم دروغ اما

 .بود بلد خوب را دنیکش ناز مؤنث،

 .برداشت صورتش یرو از را اسی یهادست و رفت جلو

 ؟چرا هیگر برم، خوشگلت یچشما اون قربون فندوقم آخ -

 .دیلرز اسی یچانه

 کنم؟یم یغلط چه جانیا من شهراد -

 .ستمین جاها جورنیا آدم من

 .دیکش و گرفت انگشتانش انیم را او یگونه و دیخند شهراد

 .الیخیفندوقم،ب -

 !یایب در هوا و حال نیا از یبزن دمیم یزیچ هی میریم
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 .رفت عقب قدم کی اسی

 .میترسونیم یدار شهراد، -

 .زد قهقهه حرفش، کردن رجوع و رفع یبرا شهراد

 .وونهید کردم یشوخ -

 .خوشگلم بغلم ایب

 .کرد پرت او آغوش در را خودش خواسته خدا از اسی

 .زد لب دیلرزیم بغض از که ییصدا با

 

  [2/11/20, 1:58 AM] 

 دو_و_یس
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 کجاام من بفهمه اگر بابام بابام، -

 .زد حرف گردنش پوست یرو شهراد

 بزنه؟ کتکت خوادیم -

 .زد لبخند درد با و داد تکان راست و چپ به را سرش اسی

 .شکنهیم دلش فقط فقط، اون نه کتک؟ من؟ یبابا -

 .کند فرار جاآن از داشت دوست 

 .ندازدیب پدر آغوش در را خودش و شانخانه تا بدود

 کار به دست خودش ندارد، شدن آماده قصد او دید که شهراد

  و شد

 حرکتش هر با و کرد باز را او یمانتو یهادکمه کی به کی

 .گفتیم زیآم محبت یحرف ،یاکلمه ،یاجمله

 .دانستیم را اسی اخالق قلق

 دستش در موم چون را فشیلط احساسات حاال که دانستیم
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 .آوردشیم در خواستیم که یهرشکل به و گرفته 

 .بود سخت شیبرا یخوددار

 و کوتاه لباس با صاف، و یبلور ستپو با یدختر مقابل در

 .بلند پاشنه یهاکفش و ییطال یدکلته

 کمرش یرو اشیشالق و یمشک یموها که یحال در

 !شیهالب و هاچشم از امان و دیرقصیم

 .بود شده آرام اسی

 .کند دور را وجدانش عذاب بود توانسته شهراد

 به رو و دیچرخ و رفت جلو قدم سه و برداشت را یسپ یکادو

 .گفت لب کردیم نگاهش که شهراد

 .نشدم مونیپش جانیا به اومدنم از باز تا میبر ایب -

 الیام و کند کنترل را خودش دیبا چرا اصالً کرد، فکر شهراد

 رد؟یبگ دهیناد را سرکشش یمردانه
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 .داشت دیکل هم درش یرو و بود کیتار مهین که اتاق نیا در

 .کرد فلق آن با را در شدیم که یدیکل

 .اسی و بود او فقط و نداشت پنجره یحت که یاتاق و

 گذاشته ناکام را او شدیم ماه هفت که یدختر دوست و بود او

 .بود

 شهیهم یبرل و شدیم درست رفتنش یکارها یزود به دیشا

 !دیکشیم دل بر را اسی با رابطه کی حسرت

 !نبود خودش حال در یکس که بودند یمکان در هاآن

 به نه توانستیم یوقت بجنگد خودش با گرید واستخینم

 که یزیچ از یکوچک بخش به حداقل اما کامل، طور

 !برسد خواستیم

 .چسباند اسی تن به را تنش و کرد پر را شانفاصله

 کی با که اسی نیا انگار نکرد، هم تعجب د،ینترس اسی

 ده که یاسی با بود، گرفته اوج قلبش ضربان یکیزیف تماس
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 یمهمان آن به آمدنش از و ختیریم اشک قبل یهقیدق

 !داشت فرق بود، مانیپش ییکذا

 دهیبوس و دنیبوس از فراتر یزیچ آمدینم بدش هم او انگار

 .کند تجربه را شدن

 طنت؟یش یکم دارد یرادیا چه کرد فکر خودش با هم اسی

 .دارند ازدواج قصد بود گفته شهراد

 .گذاردیم انیجر در اشوادهخان با را مسئله کم کم بود گفته

 .خوردیم را شهراد یهاحرف بیفر که بود هامدت اسی

 .را شیهاختنیر زبان بیفر

 منتظر اسی نشست، اسی راهنیپ پیز یرو که شهراد دست

 .بود او دییتأ

 .گفت و داد فرو را دهانش آب

 .هست فرصت بازم ست،ین درست جا،نیا ما، آخه شهراد، نه -
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 و رفت اتاق در سمت و کرد رها را او و دیندخ آرام شهراد

 .کرد قفلش

 نیا از نمیا -

 تنش گناه، داغِ تبِ  نیا کهیصورت در و داد هیتک وارید به اسی

 .زد لب سوازندیم را

 !ست؟ین اشتباه کارمون یمطمئن -

 .کرد نگاهش شده کیبار یچشمان با شهراد

 .میبکن ازدواج میخوایم ما عشقم -

 فندوقم؟ هیحرف چه نیا م،یهم یبرا تو و من

 .شهیم خاطره همش نایا ؟یاشتباه چه

 .بود هاحرف نیهم دنیشن منتظر فقط ساده اسِی

 به را او تن تمام ماهرانه و دیکش آغوشش در گرید بار شهراد

 .گرفت یباز
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 .زد لب شهراد و کرد نگاهش اسی

 .راحت التیخ مراقبم من -

 .فتهیب یاتفاق ذارمینم

 .یاسی ستساده یباز عشق هی فقط نیا

 .بود کرده او میتسل را خودش اسی

 .نشستند هم کنار زنان نفس نیزم یرو هردو بعد یقهیچنددق

 .داشت ناشناخته یحس او با اشتجربه نیاول از اسی

 .لذت هم دیشا ای و وجدان عذاب خجالت،

 را یدیجد حس و رابطه اما بود شده حفظ اشیدخترانگ

 .دبو کرده تجربه

 !گناه به آلوده و هوس یرو از صرفاً و غلط یارابطه

 .بود شده لمس یبیعج طور به او

 .گفت بستیم را شلوارش کمربند کهیحال در شهراد
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 میببر لذت بودن باهم از میتونستیم مدت همه نیا یدید -

 ؟یذاشتینم تو اما میکن تجربه رو خوب حس یکل و

 او لباس پیز و گرفت قرار سرش پشت شهراد و دیخند اسی

 کرد پا به را بلندش پاشنه یهاکفش اسی و دیکش باال هم را

 .دیکوب صورتش بر محکم یتد یادآوری با و

 !امبچه یوا -

 قهقهه بود، دنبالش که یزیچ به دنیرس از سرخوش شهراد

 .زد

 .رهینم ییجا باغه یتو اون نترس -

 بار زیم یرو از السیگ دو شهراد رفتنشان رونیب از شیپ

 .برداشت

 و دید یاگوشه یباز حال در را یتد و رفت رونیب اسی

 .دیدو سمتش

 مامان ایب بدو یدختر یتد -
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 .رساند او به را خودش فوراً یتد

 ستادهیا پا دو یرو که را یتد و نشست شیزانوها یرو اسی

 .کرد بغل بود

 .گرفت سمتش را هاالسیگ از یکی و شد خم شهراد

 .ددا تکان سر اسی

 .خورمینم من شهراد نه نه، -

 .زد چشمک شهراد

 یزهایچ یتجربه از امشب حداقل باال، برو کیپ هی فقط -

 .ببر لذت دیجد

 از را السیگ و گرفت اشخنده او، کالم صراحت نیا از اسی

 .گرفت دستش

 !بشکند را ها تابو بود کرده قصد اسی شبآن

 !شکست و
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ًً 

 

  [2/11/20, 1:58 AM] 

 سه_و_یس

 

 

 

 دهانش کرد حس و بود کرده بد را حالش هم اشجرعه دو

 .سوزدیم اشمعده تا و گرفته زهرمار طعم

 .بود کرده یرو ادهیز شهراد اما

 به که یمخدر مواد مصرف در هم و مشروب خوردن در هم

 .بود کرده استفاده اسی چشم از دور

 .نداشت تعادل رفتن راه موقع و دیخندیم لیدلیب
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 !تولد جز به بود یایمهمان نوع هر هیشب ممراس آن

 حس د،ید که را اشدهیپر رنگ و بود شده شهراد نگران اسی

 .افتاده فشارش کرد

 .زد شیصدا و داد تکانش

 ؟یخوب جونم شهراد -

 .نداد یجواب و فشرد شیهاچشم یرو دست شهراد

 .بود شده عرق از سیخ تنش تمام

 کیپ نیآخر شهراد و گذاشت او دهان در کیک یاتکه اسی

 پنج از ترکم و داد فرو را کیک آن کمک با و دینوش هم را

 یخال لباسش یرو را اشمعده یبدبو اتیمحتو بعد یقهیدق

 .بود کرده

 او یپاها به و کردیم پارس که بود شهراد نگراندل هم یتد

 .انداختیم چنگ

 .گفت یتد به دهیترس و شده هول اسی
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 .امیب تا نخور کونت بمون، شهراد شیپ -

 را شیهالباس و رفت ییکذا اتاق آن به طورچه دینفهم و

 هم او که یسپ به را خودش زنان نفس یشلوغ انیم و دیپوش

 و کرد یخداحافظ یسرسر و رساند نبود خودش حال در

 را دستش و بود شده خم یاگوشه که شهراد کنار برگشت

 .بود کرده مشت اشمعده یرو

 سمت و افتاد راه دنبالشان به یتد و گرفت را او یبازو اسی

 رفتند نیماش

 .کرد دایپ را چییسو و برد فرو شهراد یهابیج در دست اسی

 دنید با اسی و آورد باال نیماش کنار گرید بارکی شهراد

 .زد عق صحنه نیا یدوباره

 کی با هم یتد و کرد سوار را او اسی بود که یهرسخت به

 .داد یجا نیماش در را خودش پرش

 .زد استارت و نشست فرمان پشت اسی
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 .بود دهیترس

 اما بود، گرفته را اشنامهیگواه قبل سال که است درست

 یرانندگ یفرع یهاابانیخ در تاًینها و محسن کنار در شهیهم

 .بود کرده

 یهاپارس و بود بازمهین چشمانش که یشهراد با حاال و

 یادیز را او خلوت، و شهر از خارج یریمس و یتد یوقفهیب

 .بود ترسانده

 .بود نشسته عرق سرد یهادانه اشیشانیپ یرو

 .زد صدا را شهراد نام بغض با

 ؟یخوب یشهراد -

 فرمان دور اسی یهادست و گفت رلبیز ی"هوم" شهراد

 .شد ترمحکم

 .ترسمیم من نخواب، شهراد -

 .کرد ناله شهراد
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  باشه -

 .بزند هیگر ریز بود مانده کم

 کجا؟ برم -

 .داد جواب دهیبر

 جا؟اون جز، م،یدار رو، کجا، ه،یآتل آ، -

 .دیلرزیم شیهادست و زدیم دو دو اسی یهامردمک

 مارستان؟یب میبر یخوایم ،یخوایم -

 را خودش پاسخ خودش و دیکوب صورتش بر دست فوراً بعد

 .داد

 بابام اگه ه،یچ نسبتتون بگن اگه سرم، بر خاک نه، یوا -

 وقتاون بفهمه،

 .افتاد خنده به بدش حال آن با شهراد

 .خوردم یادیز ،یاسی شم،یم خوب، -
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 و گرفت آرام تیمظلوم با هم یتد و شد نیسنگ شیهاپلک و

 .رفت خواب به شهراد یپاها مقابل جاهمان

 .کرد دارشیب اسی دند،یرس که هیآتل به

 کرد،یم درد بیعج و وحشتناک که یسر با شهراد

 .کرد باز را ها در او و داد اسی دست به را شیهادیکل

 به را خودش خوران تلو تلو شهراد، و دیکش آغوش در را یتد

 فش،یکث یهالباس همان و کفش با و رساند نییپا یطبقه

 .شد ولو کاناپه یرو

 دور از را شالش و گذاشت یفرش تکه یرو را یتد اسی

 سمت و دیکش رونیب تنش از را مانتو و برداشت گردنش

 .رفت شهراد

 .کرد بازش و رساند او راهنیپ یهادکمه به دست

 .کرد یتداع را قبل چندساعت و کرد مکث بدنش دنید با

 .نشست تنش بر فیخف یلرز
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 .برود شیپ حد نیا تا شهراد با کرده قبول که شدینم باورش

 .رفت شیهاکفش سمت و آورد در تنش از را او راهنیپ

 .دیکش رونیب شیپاها از هم شیهاپاپوش و کالج یهاکفش

 خشک آن با را تنش یهاعرق و کرد رو و پشت را راهنشیپ

 .کرد

 کمدش از و رفت داشت قرار سالن چپ سمت که یاتاقک به

 .آورد رونیب یمسافرت یپتو و کوچک یبالشت

 یرو را پتو و گذاشت سرش ریز را آن و کرد بلند را شهراد سر

 .دیکش تنش

 .دادیم ارشآز یحس کی

 .بود شده کالفه

 صورتش به را نگاهش و شد واردش و کرد باز را ییدستشو در

 .دوخت
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 .زد لب و دییسا هم یرو را شیهادندان

  اس؟ی یکنیم یدار کاریچ -

 .داد جواب خودش به

 .دارم دوستش فقط من -

 .کرد مکث

 .گذاشت ییروشو طرف دو را شیهادست

 سر که کرد ادیز قدرآن را دیفس سنگ آن بر شیهادست فشار

 .شد دیسف انگشتانش

 .گرفت دندان به را لبش

 .ستادندیاینم جاکی شیهامردمک

 بارنیا و زد پس را آن بغض انگار و داد فرو را دهانش آب

 .دیبلع ترمحکم را دهانش بزاق

 .زد پچ
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 ؟یچ شهراد هوس؟ ای عشقه حس نیا ؟یدار دوستش -

 رو؟ سمتج ای داره دوست رو خودت

 دیکوبیم صورتش در حیصر طورنیا را جمالت که خودش از

 .دیترس

 را هانیا که تر،قبل وقت یلیخ از بوده، هامدت دیشا

 .زده دنینفهم به را خودش و دانستهیم

 .کرد باز را آب ریش

 محکم و شدت با و ختیر شیهادست کف ییشودست عیما

 .شیهادست شستن به کردن شروع

 .ستشیم محکم

 .بود شده قرمز شیهادست دیسف پوست که محکم قدرآن

 .زد لب و دیچک اشکش

 .فمیکث من -
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 .ختیر دستش در را عیما دوباره

 .کرد باز انتها تا را آب ریش

 .دیپاشیم او به و کردیم برخورد ییروشو با آب

 .زد هق

 .فمیکث من -

 کرد عیما از پر را شیهادست

 

  [2/11/20, 1:58 AM] 

 چهار_و_یس

 

  

 

 .کرد آغشته آن به هم را صورتش و
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 .شد دهانش وارد آن یتلخ و سوخت شیهاچشم

 .کرد زمزمه و نکرد توجه

 .شدم فیکث ،فمیکث من -

 .بشم زیتم دیبا

 .کرد هق هق بلند یصدا با و گرفت سرد آب ریز را صورتش

 من من، نجسم، فم،یکث من -

 .بود کرده گم را کلمات

 .ودب کرده گم را حسش

 .بود کرده گم را منطقش

 .بود کرده گم را بابامحسنش

 .بود کرده گم را خودش او

**** 
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 هر از ترشیب شدتش بارنیا که یشگیهم یادلشوره با یمهر

 .گفت بود یگرید زمان

 .ومدین خونه اصالً شبید محمد، حاج خدابهآره -

 به مشت کی و داد فاصله گوشش از را یگوش ونیمحمدهما

 آرام قلب تپش نیا دیشا تا زد اشنهیس یقفسه پچ سمت

 .کرد اشمردانه یشانیپ یحوال ،یاپیپ مشت سه و ردیبگ

 .کردیم یخال خودش سد بر را شهراد از تشیعصبان

 متوجهش شما رفته زود و اومده رید دیشا گمیم داداشزن -

 .دینشد

 .دیکش شیهاچشم ریز را دستمال یمهر

 نذاشتم هم یرو چشم صبح تا نخوردم قرص شبید من -

 .آقاحاج

 .شورنیم رخت دلم یتو دارن انگار

 .دهینم جواب همهیآتل تلفن خاموشه، هم اشیگوش
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 !بره کنمینم فکر اصالً که دانشگاهم

 از یاجرعه و برداشت یپاتختیرو از را آب وانیل ونیمحمدهما

 .دینوش را آن

 خودم من اصالً نباش، نگران شما داداش،زن شهیم داشیپ -

 رو نورا. رهیم جااون باالخره باشه ییهرجا ه،یآتل رمیم

 .رمیم و مهد ذارمیم

 .هیچ مشکلش نمیبب کنمیم صحبت باهاش

 .گفت یمهر

 .شده هوا به سر یلیخ محمدحاج -

 .نگفته یزیچ هممن به

 میبکن یکار هی براش رهیگ ییجا دلش اگر ازش، دیبپرس شما

 .بشه را به سر بچه نیا بلکه

 .چسباند اشیشانیپ به را دستش کف ونیمحمدهما
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 .دیبگ شما یهرچ چشم، -

 شما داداشزن د،یبکن استراحت د،یبخور قرص دیبر هم االن

 .دیبش استرس دچار دینبا

 را یگوش یکوتاه یخداحافظ با و کرد رلبیز یتشکر یمهر

 .کرد قطع

 .شدینم بهتر نیا از

 .شهراد نرفتنِ انهخ به شب خبر با روزش آغاز

 .دینال یچارگیب با و برد فرو شیموها انیم دست

 !شهراد؟ بکنم کاریچ تو با دیبا من -

 

  [2/11/20, 1:59 AM] 

 پنج_و_یس
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 یشده دراز دست به و رفت نییپا نیماش از یبدخلق با نورا

 .شد نهیس بهدست و کرد نگاه ونیمحمدهما

 .رمیبگ دستتو خوامینم -

 پس از توانستینم شود، هم ایدن تمام فیحر وانستتیم اگر

 .دیایبرب چهارساله دخترک نیا

 .کرد نگاهش و کرد کج را گردنش

 بشه؟ ناراحت بابا یخوایم نوراخانوم، -

 سیگ دو و بود شیابروها یرو تا که شیبایز و بور یهایچتر

 را پدر دل ون،یمحمدهما دست به اششده بسته یخرگوش

 .برد

 .گفت اشگانهبچه لحن و صدا با و داد لوج را لبش
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 خونه یتو داشتم دوست من اد،یم بدم مهدکودک از -

 .بخوابم

 .جانیا یاریم زور به منو که یستین یخوب یبابا شما

 کش لب نورا تا دیکش لبش یگوشه را شستش ونیمحمدهما

 .ندینب را شیباال سمت به ،خنده اثر بر آمده

 .گفت و شد خم

 م؟یبزن حرف باهم ییبابا غلب یایم -

 .داد تکان را سرش نورا

 اوهوم -

 .زده ضربه اشینیب نوک به ونیمحمدهما

 .خوشگله خانوم یدار زبون شما -

 .بله و نه اوهوم

 .گفت یدارکش یبله و چرخاند کاسه در را شیهاچشم نورا
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 و کند کنترل را اشخنده نتوانست ونیمحمدهما گرید بارنیا

 هیتک و کرد بغل را بود کولش بر که یکوچک فیک نآ با نورا

 بود مهدکودک مقابل که ابانیخ گرِید سمت ن،یماش به داده

 .ستادیا

 ؟یناراحت یچ از بپرسم شهیم دخترم، نورا -

 .برد فرو هم در را شیهااخم نورا

 .مهدکودک اومدمینم من بود، نمینگ مامان اگه -

 یاریم منو شما دور یجا هی رفته مامان چون دونمیم من

 !جانیا

 در و نباخت را خودش اما شد منقبض ونیمحمدهما عضالت

 .داد جواب عوض

 .انیم دارن هاتدوست یهمه ،ییبابا نیبب -

 !نرفتن یدور یجا هاشونمامان که ییاونا یحت ینیبیم
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 و بودن به یربط مهدکودک که باشه ادتی رو نیا ضمن در

 یزهایچ که جااون یریم ه،شماندار باباها و مامان نبودن

 .یریبگ ادی تازه و دیجد

 تیمظلوم و گذاشت ونیمحمدهما یشانه یرو را سرش نورا

 .دیکش آتش به را او قلب کالمش،

 باربدم ،مهد یتو رهیم مامانش با داره نایآتر نیبب ییبابا -

 .طورنیهم

 !ندارم؟ مامان من چرا

 .نداشت یتمام شیهابهانه و شدینم هیتوج گونهچیه

 .گفت دلش در ونیمحمدهما

 ما که کنه لعنتمون خدا ن،ینگ کنه لعنتت خدا کنه، لعنتم خدا"

 که ییکجا ا،یدن دست یرو میگذاشت رو گناهیب یبچه نیا

 "ظالم ینزد حرفم نورا با یحت دوماهه
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 به دادیم اششانه به کوچکش دستان با نورا که ییهاتکان با

 .داد نتکا سر و آمد خودش

 !؟ییبابا جانم -

 .گرفت قاب کوچکش دستان با را او یمردانه صورت نورا

 .خوامیم مامانمو من ،ییبابا نیبب -

 .بخورم گول که ستین هم ینین

 بود دوخته دهانش سقف به را ونیمحمدهما زبان یکس انگار

 .بود نورا به نگاه جوابش تنها که

 .باشد فیحر را شهر کی توانستیم

 .بود ترکیبار هم مو از گردنش د،یرسیم که اشخانواده هب اما

 .ونیمحمدهما جانِ و باشد نورا مقابلش شخص کهآن حال

 .ونیمحمدهما وجود از یاتکه
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 کوچکش یچانه و زد حلقه روشنش یاقهوه چشمان در اشک

 .دیلرز

 .ندارم مامان من فقط -

 رفت؟ که یکرد تیاذ مامانمو شما

 ت؟نداش دوسِت یعنی

 نداشت؟ دوست منم ؟یچ منو

 فرو کلمه، کی در کند، تحمل نتوانست گرید ونیمحمدهما

 .ختیر

 که محکم قدرآن فشرد،یم مشتش در را قلبش یکس انگار

 از خونابه  و زده رونیب انگشتانش یالالبه از آن از ییهاتکه

 .چکدیم آن

 و افتاد فرو شیهاشانه و دیکش ریت قلبش طورهمان درست

 .دیلرز پشتش یرهیت
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 اکو سرش در نورا کلمات و دیچرخ سرش دور ایدن یحد به

 .گذاشتش نیزم یرو و کند تحمل را او وزن نتوانست شد

 .بود سخت شیبرا ستادنیا راست

 بود گفته و بود بسته چمدان که یشب رفت، نینگ که یزمان

 زمان تا ماندیم هتل در شانیتوافق طالق از بعد را یچندروز

 با فقط االن که بود نشکسته ونیمحمدهما انقدر تنش،رف

 .شکست نورا کوتاهِ یجمله سه دو نیهم

 .بودند شده فلج صورتش عضالت

 در و بنشاند شیهالب یرو یلبخند تا زد را زورش تمام

 .گف دخترش پرسؤال نگاه جواب

 برو شماهم میبش رد ابونیخ از بابا، به بده رو دستت -

 .مهدکودک

 .زدلمیعز ییجا برم دیبا من

**** 
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 .بود دهیخواب و کرده کز یتد کنار

 و شده خشک بدنش تمام کرد، باز که را شیهاچشم انیم

 .بود دردناک

 .دیکشیم ریت سرش

 .بود دهیتخواب هم دیمف ساعت کی مجموعاً

 نیب یحالت در و دهید برهم و درهم یهاخواب را شب تمام

 .بود برده سر به یداریب و خواب

 .دیکش را شیهادست و تنشس

 .دیپریم نییپا و باال که افتاد یتد به نگاهش

 .بردش ییدستشو به و کرد بغلش

 سر به قیعم خواب کی در که رفت شهراد سمت و آمد رونیب

 .بردیم
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 کی یحت حالبه تا گذشته شب از یحت انگار که قیعم قدرآن

 .بود نشده جاجابه هم متریسانت

 اشیشانیپ به محکم یاضربه د،ید که را وارید یرو ساعت

 .زد

 خانه به را یتد کهنیا به فکر و یسرانگشت یمحاسبه کی با

 و شود حاضر بعد و بسپارد یاشتر خانم دست به و ببرد

 .بزند را کالسش دو دیق دیبا دیفهم برود، دانشگاه

 اشکوله از را بود آمده هیآتل به هاآن با قبل روز که ییهالباس

 .آورد رونیب

 .بود چروکش یمانتو دنیپوش به مجبور

 یرو را ساعدش او اما زد صدا و داد تکان را شهراد یچندبار

 هاچشم

 

  [2/11/20, 1:59 AM] 
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 شش_و_یس

 

  

 

 یصدا و یبدبخلق با و گذاشت شیهاچشم یرو را ساعدش

 .داد جواب خوابالودش

 .کنهیم درد سرم یاسی نکن -

. نوشت شیرو و شتبردا یکاغذ تکه و شد حاضر

 دارم ،ینشد داریب اما زدم صدات دارم، کالس من شهرادجان"

 بزن، زنگ بهم یشد داریب باش، خودت مراقب رم،یم

 "بوس. دارم دوستت

 .رفت در سمت و کرد بغل را یتد و گذاشت کنارش را کاغذ
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 .رفت نییپا و کرد خاموش را نیماش ونیمحمدهما

 .بود هیآتل در شهراد یعنی نیا و بود باال یبرق یکرکره

 پر هم و شدیم دهید تردرشت هم اشیطوس شلوار و کت با

 .ترابهت

 و کرد رد دانه کی و داشت دست در را رنگش سرخ حیتسب

 بر را خشمش تمام مبادا شود آرام تا فرستاد صلوات لب ریز

 .کند آوار یمحمدعل امانت سر

 .چرخاند یچوب درِ قفلِ در را دیکل اسی

 .ندیبنش در یرو تا رفت باال ونیمحمدهما دست گر،ید سمت

 و چرخاند را  یمربع یرهیدستگ اسی لحظه همان درست

 .ماند معلق ونیمحمدهما دست

 نگاه اسی به رهیخ یاهیچندثان و رفت فرو هم در شیهااخم

 .بود ستادهیا شیسرجا مبهوت و شوکه هم اسی و کرد

 .آمدند خودشان به وهرد انگار که بود یتد کوچک پارس با
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 دختر یبایز صورت از نگاه و انداخت نییپا سر ونیمحمدهما

 شهراد یهیآتل در صبح ساعت آن در دانستینم که مقابلش

 .گرفت کندیم کار چه

 نامحرم به رهیخ م،یمستق ونیمحمدهما حالبه تا یکِ از اصالً

 !باشد؟ بارش نیدوم بخواهد نیا که شده

 .دیپرس او به زده زل دنیزدد نگاه بدون اما اسی

 د؟یداشت یامر -

 اسی ذهن در که یزیچ نیاول  و کرد باز لب مقابلش مرد

 "دوبلوره انگار ،یجذاب یصدا چه". بود نیا زد جرقه

 .بود گرفته عمق ونیمحمدهام صورت در اخم خطوط

 .نبود زدن حرف مدل نیا اهل

 .نبود رفتار شکل نیا اهل

 .نبود هم کردن قضاوت اهل
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 و حیوق طورنیا که دختر نیا برابر در خواهدیم چرا دینفهم اما

 در کوچک سگتوله کی با صبح، مین و هشت ساعت طلبکار،

 شود،یم داخل به او ورود مانع و ستادهیا در مقابل آغوشش،

 .ردیبگ موضع

 .بود گفته تیجد و اخم با لیدل نیهم به

 !کنار دیبر دیکن لطف اگه البته دارم، کار شهراد با -

 را اشیعصب لحن و جمله یمعن که نیا از شیپ اسی و

 انگار بعد و کرد توجه شیصدا یآهنگخوش به کند، پردازش

 و داد باال را شیابرو یتا کی باشد آمده خودش به تازه

 .دیپرس

 .نتتونیبب تونهینم فعالً شهراد خب، -

 شما؟

 .آوردیم باال را ونیمحمدهما کفر داشت گرید

 .زد لب ونیامحمدهم
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 .اهللاالالاله -

 نییپا و باال انگشتانش یالالبه حیتسب که یدست همان با 

 .داد تکان را دستش شدیم

 .خانوم ترطرفاون دییبفرما -

 باال را شیصدا و شد داخل ونیمحمدهما و رفت کنار اسی

 .برد

 .پسرشاه شهراد، -

 .زد شیصدا و رفت دنبالش به یعصب اسی

 شما؟ دمیپرس ها،بودم اشم با آقا -

 .دیچرخ سمتش ونیمحمدهما

 .بود یعصب و کالفه

 .آوردینم خودش یرو به را یزیچ اما بود دهیترس هم اسی
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 دختر نیا یمشک یهاچشم در بار نیدوم یبرا ونیمحمدهما

 .دیپرس و شد رهیخ

 .دیبکن ساکت رو سگ اون اوالً -

 .هستم دهبن بپرسه، یسؤال باشه قرار هم یکس اگر دوماً

 شما؟ د،ییبفرما حاال خب

 زبان به را دیرس ذهنش به که یاکلمه نیاول فکر، بدون اسی

 .راند

 نامزدشم -

 یلیمستط یابروها و کرد کیبار را چشمانش ونیمحمدهما

 .برد فرو هم در ترشیب را اشمردانه و فرم خوش

 خبر عموش که کرده نامزد یکِ  ما شهراد آقا وقتاون خب -

 نداره؟

 .ماند مات اسی
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 .زدیم گچ یدیسف به صورتش رنگ و شد هول

 تکان تأسف ینشانه به یسر و زد یزهرخند ونیمحمدهما

 .داد

 .گرفت گر حاال بود، شده سرد که اسی تن

 را پله چند شده، شوکه دخترِ آن به توجهیب ونیمحمدهما

 و برهنه یتنه باال با را شهراد و گشت را هاسالن و رفت نییپا

 .دید کاناپه یرو خواب در

 .کرد مکث چندلحظه

 با مکان، نیا در دختر آن صبح مین و هشت ساعت حضورِ

 .نداشت دنبال به را یجالب تیذهن شهراد، از یتیوضع نیچن

 دهیچ هم کنار که نامحرم جوان دو تیموقع و مکان و زمان

 .شدینم حاصل یخوب یجهینت ،شدیم

 .کرد زمزمه و دیکش صورتش یرو دست ونیمحمدهما

 .هیال اتوب و یرب استغفراهلل -
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 .کنم قضاوت نذار ،یاعلی

 نداشت شدن داریب قصد انگار که شهراد یشانه یرو دست

 .داد تکانش و گذاشت

 .عمو شهراد شهرادجان، شهراد، -

 که یحال در ونیمحمدهما و شد جاجابه یکم فقط شهراد

 شدن دایپ رخب تا کردیم لمس را یمهر یخانه یشماره

 یجا و آمد رونیب اورد،یدرب ینگران از را او و بدهد را شهراد

 .دید را بسته در و بهیغر دختر یخال

 بازهم مبادا بود ختهیگر توانش تمام با خجالت شدت از اسی

 .شود روروبه عبوس مردِ آن با

 

  [2/11/20, 2:00 AM] 

 هفت_و_یس
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 مشترکشان اتاق متس او از زودتر یتد د،یرس خانه به یوقت

 .دیدو

 .بود شده خشک شیگلو

 .رفت خچالی سمت

 به و برداشت را شیرو موسیکیم طرح با بزرگش وانیل

 .چسباند سردکنآب

 خچالی درِ یرو که محسن و خودش عکس به نگاهش

 .شد متنفر خودش از یالحظه یبرا افتاد، بود چسبانده

 عکس در محسن چشمان به کردن نگاه توان یحت کرد حس

 .ندارد هم را

 .کردیم ینیسنگ قلبش یرو یزیچ انگار
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 .داشت وجدان عذاب دیشا

 .بود کرده بغض

 .زد چنگ را مانتواش یقهی

 .کرد زمزمه خودش با

 !کردم لمس رو بدنش من زد، دست تنم به -

 نیزم یرو جاهمان و گذاشت یغذاخور زیم یرو را آب وانیل

 .نشست

 را شیهادست یچارگیب با و کرد جمع بغلش در را شیپاها

 .دینال و گذاشت سرش یرو

 کنه؟یم یفکر چه درموردم حاال رفت، عموش یجلو آبروم -

 و مرد آن عبوس یچهره آوردن ادی به با و دیلرز اشچانه

 .شد یحرص طلبکارش لحن

 .کرد جمع را صورتش
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 !فضول مردک اصالً چه اون به -

 .آوردیم ادی به را گذشته شب لحظات

 .گرفتندیم جان شیهاچشم مقابل شانیبازعشق یهاحنهص

 نیاول از یخوش حس یجابه چرا کهنیا از بود کرده تعجب و

 عذابش ترشیب مرورش گذردیم هرچه شهراد، با اشرابطه

 !دهد؟یم

 .دیکش رونیب تنش از را مانتو و ستادیا راست

 .دید خچالی ییباال یگوشه را پدرش کوچک ادداشتی

 ینر گرسنه بخور کردم، درست کیکپن بابا، شقِع"

 "دانشگاه

 شیهالب به و برداشت را نوشته و دیچک اشکش قطرهکی

 .دیبوس و چسباند

 .باباجونم ینیبهتر که بره قربونت اسی -
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 نیا مثل هم را امروز شودیم چه کرد فکر خودش با

 شرکت شیهاکالس در انیدرم یکی که ر،یاخ یچندهفته

 یچندساعت و ردیبگ دوش شیجا به و نرود دانشگاه هب کرده،

 .بخوابد را

 وجدانشعذاب یرو ترکم و بکوبد عقلش دهان در ترکم تا

 .بگذارد سرپوش

**** 

 شهراد اما بود خودش یقواره و قد هم حاال که است درست

 و هاهیگر که بود یاپسربچه همان شیبرا هم هنوز

 آرام او آغوش در ،یدعلمحم فوت از بعد شیهایریگبهانه

 .شدیم

 شهراد دنیکش قد یمرحله به مرحله شدیم فراموشش مگر

 را؟

 .بود گفته او به خودش را اشکتهید نیاول
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 .بود نوشته ونیمحمدهما کمک با را شیدادها آب بابا

 .طورنیهم هم را ضرب جدول

 .کردیم حفظ او و خواندیم ونیمحمدهما

 هم بود شکسته توپ با که ار مدرسه ریمد دفتر یشهیش

 .بود رفته اشمدرسه به ونیمحمدهما

 یمهر کهنیا از قبل هم را اشییراهنما سوم یهایدیتجد

 .بود کرده زمزمه شیعمو گوش در بفهمد

 چهآن تمام که بود ونیمحمدهما هم اشرشته انتخاب یبرا

 .بود کرده فراهم را داشت اجیاحت

 سر به دیشد یافسردگ دوران در یمهر که را یچندسال

 یهاشانه یرو شهراد و نایش تیمسئول نیترشیب برد،یم

 .بود ونیمحمدهما

 .نداشت هم یسال و سن
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 خودش یزندگ یبرا ییجا گرید دید و آمد خودش به روز کی

 .ندارد

 پسر کی و ستینابود به رو خانواده یهیسرما تمام دید

 و مانده یپزشک پنجم ترم یدانشجو یدوساله یکی و ستیب

 زیتجو به قدرآن که یبرادر همسر و میتی یبرادرزاده دو

 خواب به را روزش و شب که خورد،یم قرص هاپزشکروان

 .بود زده گره

 .گذشت خواستیم که چهآن تمام از او

 .اشخانواده یبرا فقط و فقط

 .داد انصراف دانشگاه از

 .کرد سرپا را شانیسازمبل شرکت

 و دیرسیم خانه به کار فشار از کوفته و ستهخ که بود یزمان

 .نایش و شهراد با شیماجرا شروع شدیم تازه

 .بود رفته باال پله به پله قدم، به قدم شان،یپا به پا
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 که یقدرآن بود، زنده هم یمحمدعل اگر یحت دیشا

 .کردینم یپدر بود، کرده یپدر فرزندانش یبرا ونیمحمدهما

 تیمسئول زانیم نیا به نینگ بارها مه ازدواجشان از بعد یحت

 .بود کرده اعتراض هاآن به نسبت اشیریپذ

 ادامه ایدن ته تا انگار که ییهایمردانگ و بود ونیمحمدهما اما

 .داشت

 .هاآن یبرا کرد فدا و گذاشت پا ریز را خودش او

 خانه در زند،یم بشیغ شده، هوا به سر شهراد دیدیم که حاال

 در را قلبش یکس انگار کند،یم یبگیغر او اب شده، حرفکم

 .فشردیم هم

 سردش عرق حس با و گذاشت او یشانیپ یرو را دستش

 .شد ترکالفه

 .زد شیصدا و گذاشت یاگوشه و کرد خارج تن از را کتش

 .جان شهراد -
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 ؟یبش داریب یخواینم

 خوبه؟ حالت

 .شدیم واضح شهراد گوش در کمکم شیصدا

 .کرد باز ار شیهاپلک یال

 .دیکشیم ریت سرش

 آب یوانیل با و رفت هیآتل کوچک یآشپزخانه به ونیمحمدهما

 .برگشت

 و نشست کاناپه یرو ونیمحمدهما آمدن با شهراد

 .فشرد را شیهاچشم

 عموحاج سالم -

 .زد شیرو به یلبخند ونیمحمدهما

 .پسرشاه سالم کیعل -

 .خواب ساعت
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 .کند تنش ات گشتیم یزیچ دنبال به شهراد

 .نشست او یروروبه و دیخند ونیمحمدهما

 .عمو باش راحت -

 به رهیخ و انداخت کمرش یرو را نازک یپتو شهراد

 .دوخت چشم ونیمحمدهما

 جا؟نیا یاومد یجورچه شما -

 .داد تکان سر

 خبر مادرت به خونه، یبر یخواینم قبل شب اگر پسرجان -

 .بده

 .یباخبر اشیروح اوضاع از که تو

 .زد لب شهراد

 .دیببخش باشه -

 .کرد تنگ را شیهاچشم
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 ؟یدار جارونیا دیکل شما عموحاج  -

 عمداً و رفت کتش سمت او به پشت و ستادیا ونیمحمدهما

 خجالتش باعث مبادا کند نگاه شهراد چشمان در نخواست

 .شود

 

  [2/11/20, 2:00 AM] 

 هشت_و_یس

 

  

 

 .بود نگرانت مادرت عموجان، نه -

 .کرد باز رو در یدخترخانوم هی جا،نیا اومدم

 .زد یاضربه اشیشانیپ به آرام شهراد
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 عمو، یدونیم یعنی مه،یدانشگاههم همون اون زه،یچ -

  شبید

 .بود کرده گم را کلمات

 را حشیتسب و برد فرو کتش بیج در دست ونیمحمدهما

 .کرد رد را دانه نیاول انگشتانش انیم و دیکش رونیب

 هیال اتوب و یرب ستغفراهللا -

 .بود ستادهیا شهراد به پشت طورهمان

 گهید بعد شد خراب نشیماش شبید عمو،حاج -

 .راندیم زبان بر که بود خزعبالت رسماً

 .زد شهراد یشانه یرو دست و برداشت قدم سمتش و دیچرخ

 من مگه شهراد، میدار اعتماد تو به چشمامون مثل ما -

 !دم؟یپرس یزیچ
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 داد فرو را دهانش آب و دیکش گردنش پشت به یدست رادشه

 یشرمندگ احساس یالحظه بودنش رو و چشمیب تمام با و

 تخم سردرد شدت از است ممکن هرلحظه کرد حس و کرد

 .بپرد نیزم یرو شیهاچشم

 .زد لب ونیمحمدهما

 !خوبه؟ حالت ده،یپر رنگت -

 .ستادیا راست

 .شدم بدخواب فقط خوبم خوبم، -

 .زد او یبازو به آرام یاضربه ونیحمدهمام

 .دلواپسه مادرت خونه برو زودتر یندار یکار اگر -

 رفت دنبالش به چندقدم شهراد و گرفت شیپ در را خروج راه

 .گفت ونیمحمدهما و

 .بزن صورتت و دست به یآب هی برو خودم، رمیم -
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 .کرد زمزمه و ستادیا شهراد

 .سالمت به -

 به دست کف با ونیمحمدهما نرفت رونیب محض به

 .زد حرف خودش با و زد اشیشانیپ

 !شد رد گوشِت خیب از خطر پسر -

 به و داد رونیب را نفسش

 .رفت ییشودست

 

 شد جمع درد از اشچهره و نشست فرمان پشت ونیمحمدهما

 .کوباند اشنهیس چپ سمت به یمشت و

 .کردیم مشخص را آزاده با اشرابطه فیتکل زودتر هرچه دیبا

 هم به را او یگرید زیهرچ از ترشیب نورا امروزِ  یهاحرف

 .بود ختهیر
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 .خواهدیم مادر بود گفته صراحتاً

 نظر در را باشد خواب یمهر است ممکن کهنیا احتمال

 .گرفت را هاآن ی،خانهیشماره و نگرفت

 .دهینخواب هنوز خانوم یمهر که بود گفته و داد پاسخ ستهیشا

 انیم که یدرد با ونیمحمدهما و داد او هب را یگوش

 .گفت و کرد توقف قرمزچراغ پشت گرفتیم جان شییهادنده

 دیبذار یصادق یآقا  یخونواده با قرار هی شهیم داداشزن -

 م؟یکن نییتع رو عقد زمان و میکن صحبت تریجد میبر که

 .داد پاسخ یمهر

 .حتما محمد، حاج چشم -

 .دمیم خبر شما به و گمیم شونبه رمیم امروز نیهم

 .بود گذاشته کنار را بودن دودل
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 نیا از یاگوشه ،شانیزندگ به آزاده آمدن با داشت دیام

 حل او دست به نورا با شیهامکشکش و سردرگم کالف

 .شود

 را تماس و خورد زنگ لشیموبا که بود دفتر یهاکینزد

 .گذاشت کریاسپ یرو کرده برقراره

 .داد جواب

 .خان وانیک کمیعل سالم -

 ساعته مین من ییکجا یحاج م،یهست محمدم حاج چاکر -

 .نشستم دفترت

 .بود کرده فراموش کل به را وانیک با قرارش

 .کرد ترشیب را سرعتش یکم و داد تکان را سرش

 .کمینزد اومد، شیپ برام کار اتمشرمنده -

 منتظرم یحاج باشه -
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 .دادند خاتمه شانلمهمکا به یکوتاه یخداحفظ با و

ًِ 

 

  [2/11/20, 2:00 AM] 

 نه_و_یس

 

  

 

 یرهیخ موشکافانه ینگاه با و انداخت پا یرو پا وانیک

 .ندیبب او صورت در را شیهاحرف ریتاث تا شد ونیمحمدهما

 جمع را شیهالب و داد  باال را شیابرو یتاکی ونیمحمدهما

 را سرش و دیکش صورتش یرو یدست عادت طبق و کرد

 .داد تکان
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 با دیبا من کهنیا فقط خوبه هم یلیخ ه،یخوب یدهیا -

 .کنم مشورت داداشزن

 .زد لبخند وانیک

 از که خانوم یمهر شماست، دست بازار خَم و چَم یحاج -

 .ارهینم در سر زایچ نیا

 در را حشیتسب و چرخاند انگشتش در را انگشتر ونیمحمدهما

 .زد لب و فشرد دست

 حرف یرو حالتابه که خدا یبنده اون اره،ین در سر دیشا -

 چهارتا دودوتا و کتاب حساب بحث نیا اما اورده،ین نه من

 اموال نیا تمام که نهیا بحث احترامه، بحث جان،وانیک ستین

 پس اوناست، یبرا نصفش هست که یهرچ ست،ین من یبرا

 .بدونن دیبا

 دل ته از بارشنیا لبخند و خاراند را اشچانه و ستادیا وانیک

 .بود
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 مَرد؟ آخه، یادونه هی ندونه که هیک -

 .زد او یبازو به یدست و دیخند گلو در ونیمحمدهما

 برو پسر، برو -

 .کرد تکرار گرید بارکی و برداشت را فشیک وانیک

 هم یکار هی هاهیعال اشیمکان تیموقع محمد حاج یول -

 .ستین کردن سکیر به الزم. رهیگیم قشنگ که هست

 ساختش گهید ،یبد رو یاک شماام هست، که من یهیسرما

 .برهینم زمان هم یلیخ

 .فشرد دستش در گرم را او دست ونیمحمدهما

 .دمیم بهت زود رو یقطع خبر -

 .بود آمده خوشش طرح و دهیا نیا از هم خودش
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 قول به که تهران از یانقطه در مجهز، یآب پارک کی ساخت

 پر یِگذارهیسرما قطعاً بود، یعال هم اشینمکا تیموقع وانیک

 .شدیم یسود

 هم طمع اهل بود، قانع داشتند که چهآن تمام به خودش البته

 .کردینم درد کارها نیا یبرا سرش و نبود

 دیبا اما بود، شده شناخته و افتاده جا خودشان یحرفه در

 .بودیم نورا و نایش و شهراد یندهیآ فکر به هانیا از ترشیب

 و بودش دهید صبح که یدختر آن و شهراد ادآوردنی به با

 شیهالب یرو یلبخند طرح بود، شده او به رهیخ هیچندثان

 .آمد

 ستادیا پنجره به رو و برد فرو شلوارش بیج در را شیهادست

 روزا نیهم". کرد فکر و دوخت ابانیخ به را نگاهش و

 در شهراد شدن ردم یبرا یذوق و "پسرشاه کنمیم دومادت

 .شد ریسراز دلش
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 که اش،برادرزاده یبرا عمو کی یحالخوش به هیشب نه یذوق

 .است فرزندش یبرا پدر کی شعف و شور جنس از ترشیب

 .داشت دوست جانش مثل را نایش و شهراد او

**** 

 ییهادست و دیلرزیم که ییصدا با حاال آرامش، شهیهم مادرِ

 .سمتش کرد رو بود، هم ترمحسوس لرزششان که

  بهت؟ بگم یچ من شهراد شهراد، -

 چه خودت، از من گذاشتن خبریب هربار با یدونیم چیه تو

 ؟یاریم سرم به ییبال

 .زد نمادندان یلبخند و کرد کج را گردنش شهراد

 .گهید نکن تیاذ مامان، الیخیب -

 یصبح سر رو عموحاج یچ واس شما آخه، که نداره ینگران

 من؟ یِپِ یردک ریاج
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 .گرفت حرصش ترشیب یمهر

 شیهادست فقط بلکه نرفت باال شیصدا اما گرفت حرصش

 .زد کنار اشیشانیپ از را شیموها و دیلرز ترشیب

 فاصله ما از یلیخ مدته هی تو نگرانتم، من مادر، شهراد -

 .یریگیم

 ؟یکنیم یبیغر باهامون کنمیم حس چرا

. گذشت ذهنش از و دش انینما صورتش یرو یخندکج

 دست خونواده نیا رسم و اسم خاطربه دیبا کهنیا از متنفرم"

 "برم راه عصا به

 فرم خوش یموها انیم را دستش و دیکش کالفه یپوف

 .داد لیتحو مادرش به یسرسر یلبخند و دیکش اشییخرما

 شب هی که شهراد جون به ،یداد یالک ریگ یمهر مامان -

 همه یخودیب دیدار عادت چرا تسین یزیچ ومدنین خونه

 د؟یکن گنده رو یچ
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 یمقنعه و ساده ییمانتو با بود شده حاضر کهیحال در نایش

 .دیخند یحالخوش با شده ریسراز هاپله از یمشک

 . داداش سالم خونه، اومده یک نیبب به به -

 .مادرش سمت کرد رو و

 .گنده و مُر و ُسر اتدردونه نمیا خوشگلم، مامان بفرما -

 خودش و برود اتاقش سمت تا بود ستادهیا کهیحال در شهراد

 پله نیاول یرو کند، خالص یمهر با جهینتیب بحث نیا از را

 .داد دست او به و دیرس نایش به

 زشت؟ اردکجوجه یطورچه -

 قهقهه شهراد و داد جلو اعتراض ینشانه به را شیهالب نایش

 .زد

 .یشیم ترمزشت یجورنیا نیبب -
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 ترعقب یکم و گذاشت نایش یمقنعه یرو را دستش بعد

 خودش و. زدیبر رونیب نایش یموها شد باعث و داد هولش

 .کرد جمع را صورتش

 .یشیم خفه یکنیم پیک رو یلعنت نیا انقد -

 نفس کمی دیکن شُل آخه؟ جهنم رهیم مو تار تا دو نیا با یک

 !بابا دیبکش

 و گرفت یشوخ به را شهراد تاررف و کرد نگاهش متعجب نایش

 .دیخند

 .شهیم نامرتب نکن یداداش عه -

 حالهمان در و رفت باال را هاپله و داد تکان را سرش شهراد

 .گفت

 جورنیا ریدرگ عموحاج مثل خودتونو که نیا از ادیم بدم یاَ -

 ! دیکرد ظواهر
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 دنینشن به را خودش و دیگز لب نایش و رفت و زد را حرفش

 دست در را اشیشانیپ یمهر و رفت آشپزخانه سمت و زد

 .فشرد

 یاعضا یهیبق مثل شهراد که دانستندیم را نیا شانهمه

 .ستین معتقد خانواده

 .نبود یسخت کار هم دنشیفهم

 .گفتیم را نیا متفاوتش پوشش طرز نظر نیاول در

 .نداشت یمعن هاآن نیب در هم اجبار

 

  [2/11/20, 2:01 AM] 

 چهل
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 بود جلو نایش یمقنعه اگر نداشت، یمعن هاآن نیب در هم اجبار

 شلوار اگر و بود خودش لیم و خواست به ده،یپوش شیموها و

 چسبانش راهنیپ یهادکمه و بود پاره زانوها قسمت از شهراد

 و بود خودش یخواسته و لیم به هم آن باز، نهیس یقفسه تا

 دار خدشه را او رورغ بود نخواسته وقتچیه ونیمحمدهما

 .کند

 به هیشب اغراق بدون ها،آن یخانه در ونیمحمدهما حالتابه

 .بود یطورکی شهراد یجمله نیا و شده دهید مقدس یفرد

 .بد طورِ کی

**** 

 چکه صورتش یرو کوتاهش یموها از آب کهیحال در

 .برداشت را یگوش و کرد سرش را حوله کاله کرد،یم
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 هم قبلشان شب یمهین و نصفه یرابطه همان به کردن فکر

 .کردیم سرخوشش

 .نوشت اسی یبرا

 دانشگاه؟ ای یاخونه ام؟خوشمزه فندوق یمطور چطور -

 .شد اسی جواب منتظر یاقهیچنددق و دیکش دراز تختش یرو

 ییهاپست و کرد باز را نستاگرامشیا دادنش، جواب از دیناام

 توجهش انگار و کرد کیال را بود گذاشته تولدش از یسپ که

 .شد جلب یسپ لباس لیشما و شکل به قبل شب از ترشیب

 .کرد زمزمه و زد طرفهکی یلبخند و کرد زوم را عکس

 !ایستین یلعبت بد توام -

 لباس، همان با اش،یتک عکس و کرد باز هم را یسپ یاستور

 کرده تنگ را شیهاچشم کهیحال در و بود تولدش کیک کنار

 .کرد پیتا شیبرا دادیم فرو را دهانش آب و بود

 مبارک تولدت گهید بار هی! یس*سک و خوشگل چه -
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**** 

 فقط و بود شده جمع خودش در که شدیم یساعت دو یکی

 .کردیم فکر

 زدیم پلک که هربار و اوردشیب سرحال بود نتوانسته هم یتد

 انینما شیهاچشم پشت شهراد کنار انشیعر تن یصحنه

 .شدیم

 با و دیایب کنار وجدانش عذاب حس با توانست تینها رد

 .گفت خودش

 !رو من هم اون و خوامیم رو شهراد من م،یهم یبرا ما -

 درست دارم، نگهش گرم و کنم حفظ رو رابطه نیا دیبا من

 !خوادیم شهراد که یطوراون

 یدفعه یبرا کردیم آماده دیشا و دادیم یدلدار را خودش

 .باشد آسوده هم وجدانش گرید که یبعد
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  [2/11/20, 2:01 AM] 

 کی_و_چهل

 

 

 

 .دیپرس یمان

 بابا فهیح ش؟یریبگ یخواینم ؟یکرد رو مدرکت یکارا -

 !سرت ریخ یخوند درس چهارسال

 .کرد جمع را صورتش و زد گارشیس به قیعم یپک

 کار؟یچ خوامیم مدرک ،باباش گور -

 نیا از برم بِکَنم ترزود کنمیم یشمار لحظه دارم فقط من

 .شده خراب مملکت

 .رفتمیم عمراً نبود مامانم اصرار به اگه دانشگاهم
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 رمیبگ ادی رونمیب یهاآموزشگاه تو تونستمیم رو یعکاس من

 .گهید

 .دیخند یمان

 .نشد بد برات که چهارسالم نیا حاال -

 و شکل و ابعاد  و طرح و رنگ در دختردوست تو که انقدر

 هی عنوان به اسمت دیبا ،یکرد دایپ مختلف نینس و لیشما

 .بشه ثبت رکورددار

 .زد پوزخند شهراد

 .پسر الیخیب نارویا -

 کنه؟یم ردمون اروی نیا یکِ بگو

 .شد رهیخ طیهاچشم در میمستق یمان

 هم وروی و دالر و میکن چِنج دیبا کمه، پولمون شهراد -

 .هکنیم قبول وروی فقط هم اروی  نیا. گرونه
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. تو جونِ نهیهم کردم، دایپ که یاعتماد مورد یقاچاقچ تنها

 .میالزم پول داداش

 .یدیبر که خانوادتم از ،یریم یدار که تو

 ریز باباته ارثِ مثال عموت، از ریبگ سهمتو ایآخر نیا حداقل

 .اسکل توئه مالِ ها،اونه دست

 شیرو را اشیکتان و انداخت نیزم یرو را گارشیسته شهراد

 .گفت و فشرد

 رو گذاشت پول یهرچ گهید بسشه کنم،یم اشیکار هی -

 کرد اضافه زهرمار و کوفت و الیو و نیزم و مِلک سند و پول

 مردک! بست دهنمونو ما یجلو انداخت چندرغاز و سنداش به

 ! خداشناسه مثال که شهیم ادعاشم

**** 
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 خاطربه بود مشخص که یاهیس رنگِ خطوط یرو را دستش

 لبخند نیغمگ و دیکش انداخته رد کاغذ یرو مداد فشردن دایز

 .گفت و زد

 .بابا عمرِ بده حیتوض بهم درموردش خودت خب -

 .داد جواب طلبکار یلحن با نورا

 نمیا ،ییشما نمیا منم، نیا ستین معلوم یعنی ییبابا -

 خونمونه؟

 زد چنگ قلبش به یکس انگار و دیکش اشیشانیپ یرو یدست

 مداد چهاررنگ و ستیب یفلز یجعبه به رهیخ کهیحال در و

 .زد لب بود نیزم یرو نورا، یهایرنگ

 چرا فقط ها،قشنگه یلیخ یدیکش که ینیا خانوم، نورا -

 نداشتن؟ نوک اتگهید یمدادها دخترم؟ اههیس همش

 یبکش گهید ینقاش هی که میکن تراششون هم با یخوایم

 باشه؟ یرنگ یرنگ
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 خودش به متفکر یاچهره و گذاشت دهانش کنار را مداد نورا

 .گفت و گرفت

 دوست. باشه اهیس یچ همه ،یجورنیهم خوبه نه امممم، -

 .دارن نوک مدادام اشم،تازه. بکشم گهید یکی ندارم

 یکم شیهاچشم ریز کرد حس که نورا صورت به یدست

 .دیکش نشسته یگود به ترشیب

 مشیبچسبون هم اب امیم االن اتاقت یتو ببرش پس باشه -

 .اتگهید یهاینقاش کنار

 .رفت اتاقش سمت حوصلهیب و گفت یدارکش "چشم"

 .گشت دنبالش به و ستادیا تلفن زنگ یصدا با

 برادرش، یخانه یشماره دنید با ،کرد شیدایپ که کانتر یرو

 .ستیصادق یخانواده مورد در یخبر قطعا د،یفهم
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 از ،یمهر با یپرساحوال و سالم از بعد و کرد وصل را تماس

 به حدسش زد،یم موج شیصدا ته در که یایحالخوش اندک

 .شد لیتبد نیقی

 .دییبفرما گوشم، به بنده داداشزن -

 .داد جواب یمهر

 .یصادق یآقا یخونه رفتم سر هی امروز من محمد، حاج -

 هی خودتون نداره، یفرق ما یبرا گفتن کردم، صحبت باهاشون

 تربزرگ چهارتا ماهم که برون، بله یبرا دیکن مشخص خیتار

 .باشن داشته حضور روز اون یبرا میکن دعوت رو

 منم اتوناجازه با م،یبر زودتر دیبود فرموده که هم شما

 مغرب اذان بعد هفته نیهم یجمعه یبرا گفتم بهشون

 .میرسیم خدمتتون

 .کردن موافقت اوناهم

 .زد پس ار بود آمده شیهالب به که یاخنده
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 انگار ترشیب که یحالخوش و ذوق سر از نه اشخنده

 .کردیم شخندیر را اشیزندگ

 نداشت حوصله یاذره که دیخندیم خودش به تمسخر با دیشا

 .ییماجرا نیچن وسطِ بود انداخته را خودش درست اما

 و پخته نظر به آزاده که بود نیا ازدواج، نیا در اشیحالخوش

 با خواهدینم که نیهم کرد،یم ینیبشیپ و آمدیم یمنطق

 هفت را کالهش دیبا بزند، کله و سر سن کم و نابلد یدختر

 .ندازدیب باال آسمان

 .بود عاقالنه حتما اما نبود عاشقانه ازدواجش

 براتون کم که معنول طبق داداش،زن دردنکنه دستتون -

 در رو یخواهر شه،یهم از ترشیب هم بارنیا نبودم، زحمت

 .دیکرد تموم حقم

 .دیگز لب خجالت با یمهر
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 که ساله نیچند آقا، محمد حاج دینگ یجورنیا توروخدا -

 .شماست یهاشونه یرو هم ما یزندگ بار تمام

 کف یهاپارکت یرو ،شیپا انگشتان سر با ونیمحمدهما

 آه کی به هیشب را نفسش و دیکش یفرض یهاطرح آشپزخانه

 .فرستاد رونیب نهیس از

 .بوده فهیوظ کردم یهرکار من -

 .کرد مکث یکم

 قتشیحق جمعه، یبرا الزمه یچ دونمینم من داداشزن -

 حسابتون، به زمیریم پول دنبالش، برم که ندارم هم رو وقتش

 .دیبکش هم یکی نیا زحمت خودتون

 دونمینم قند، کله لباس، عقد، یبرا یچادر یپارچه انگشتر،

 یچ نشون یبرا که دیانیجر در ترشیب خانوما شما واال

 هست اگه هم یاگهید یدهایخر د،یبخر خودتون ،برنیم

 .دیبفرست برام دیکن ستیل
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 .داد جواب یمهر

 حتما چشم، به -

 .برد باال را شیصدا اتاقش در معترض نورا

 ؟یاینم ییبابا -

 .داد جواب

 .کن صبر دخترم، چرا -

 را یآب پارک ساخت یهیقض کند، قطع را تماس کهنیا از قبل

 هم

 

  [2/11/20, 2:01 AM] 

 دو_و_چهل
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 جز به یزیچ یمهر جواب و گذاشت انیجر در یمهر با

 .نبود او با موافقت

 به و فرستاد وانیک یبرا اشیقطع موافقت بر یمبن هم یامیپ

 .رفت نورا اتاق

**** 

 گفت، طورنیا باشد بهتر دیشا ای و اوقات، اکثر برعکس

 کنار محسن یجا به اسی بارنیا اوقات، تمام برعکس

 .بود ستادهیا گازاجاق

 .بود سوخته دستش از قسمت دو مرحله نیا تا

 .دستش مچ از باالتر یکم و اشیوسط انگشت کنار

 نکیس در کردن کشآب موقع هم را ها یماکاران از یمین

 پا و خورد صورتش در جوشآب بخار و بود ختهیر ییظرفشو

 .داد فحش خودش به و دیکوب نیزم یرو

 .اسی کنن اتعرضهیب سر یتو خاک یا -
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 .آشپزخونه به یزد گند که کنه لعنتت خدا

 ش،یرو روغن یشده دهیپاش قطرات و انداخت گاز به ینگاه

 .کرد ترمتشنج را اعصابش

 کرده، درست هایماکاران یبرا که یسس در را انگشتش سر

 شورش طعم از ار صورتش و گذاشت دهانش به و برد فرو

 .کرد جمع

 ساالد کردن درست مشغول و کرد دم را آن بود، که یهرطور

 .شد

 نییپا را سرش و نشست یعصب د،یبر چاقو با که را دستش

 صورتش و نشست شیپا کنار و آمد سمتش یتد که انداخت

 .دییسا او یپا به را

 سر یرو را دستش و گرفت چشمش کنار از را اشک نم اسی

 .گفت و دیکش یتد

 بگم؟ محسن بابا به رو انیجر یجورچه تو نظر به دخترم، -
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 .کرد نگاهش یتد

 هاآن یرو را سرش  و کرد حلقه شیزانوها دور دست اسی

 .داد ادامه یتد یهاچشم به رهیخ و داد قرار

 .یتد کشمیم خجالت -

 ؟یچ که باالخره یول شه،یم ناراحت امییبابا

 هوم؟ نه؟ ای بگم بهش دیبا

 بگو یزیچ هی

 و گرفت باال را شیپاها و دست و زد غلت نیزم یرو یتد

 .شد یباز مشغول

 به رهیخ طورهمان و بود شده خشک انگشتش یرو خون

 و دیچیپ مشامش در یسوختگ یبو که بود یباز مشغول یِتد

 .شد بلند نهادش از آه گاز، ادیز یشعله دنید با

 .برداشت را قابلمه در و کرد کم را شعله
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 .دیورچ لب

 !سوخته کمی فقط که خوبه -

 

 .زدیم برق محسن یهاچشم ،شام زیسرم

 پر را ریگکف و کرد نگاه شده له باًیتقر یِماکاران به ذوق با

 .دیخند و کرد یخال بشقابش در کرده

 نه؟ ای بگم رو نظرم صادقانه خب -

 .زد قهقهه و پوشاند را صورتش شیهادست با اسی

 .جونمحسن هوا رفته شده دود آبروم هک یبگ صادقانه -

 نگاه و برد فرو هاآن انیم را چنگالش و دیخند محسن

 ظرفش در یهایماکاران از یکم که بود یتد به هردوشان

 راندازیز یرد ظرفش و زد ظرف ریز ،یبدقلق با بعد  و خورد

 یهردو یخنده و دیدو اتاق سمت و شد وارونه کوچکش

 .برد باال را هاآن
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 .داد تکان را سرش حسنم

 بهش امشب دیبا حتما حاال ،یدینم بهش رو من یغذاها -

 بسته زبون اون به یزیچ هی پاشو ؟یدادیم خودمون یغذا از

 .نمونه گرسنه بده

 .کرد نگاه پدرش به چپ چپ اسی

 .ارین روم به انقدرم حاال ،ییبابا گهید نشو بدجنس -

 اشچهره دقت با سای و کرد فرو دهانش در را چنگال محسن

 .کرد نگاه را

 که یاخنده با و خورد آب یوانیل داد فرو که را غذا محسن

 .گفت نبود انجامش در موفق اما داشت کنترلش در یسع

 رنگ و ادیز یِشور و یشِفتگ و یسوختگ یبو یمنها خب -

 .نکنه درد دستت بابا اسِی ستخوشمزه یلیخ قرمزش، یادیز

 .ادستیا و دیخند بلند اسی
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 سرخ ناگت برات االن شم، فدات یاله باباجونم نخور -

 .کنمیم

 .دیچیپ چنگالش به را هایماکاران هم باز محسن

 .رهیم دستم از فهیح پزه، دختر غذا نیا من، اسِی نیبش -

 رو فتیظر یدستا اون بده خوبه، هم یلیخ کردم یشوخ

 .یکرد درست شام بابا یبرا که ببوسم

 دست و ستادیا پدرش پشت و نشست اسی یگلو به بغض

 .کرد حلقه او گردن دور

 ؟ینباش خوب انقدر شهیم ،ییبابا -

 .گفت و دیکش و گرفت را او دیسف یگونه محسن

 .آخه ییبابا کسِ همه تو -

 پشت که طورهمان و گذاشت او یشانه یرو را سرش اسی

 .زد لب بود ستادهیا محسن به
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 .بزنم فحر باهات خوامیم جونم،محسن -

 .بود حفظ را او تمام محسن

 نیا در که چهآن گرفته میتصم دخترش باالخره که دیفهم

 .اوردیب زبان به را، بود کرده یمخف مدت

 انداخته نییپا که یسر با اسی و ستادیا و گرفت را اسی دست

 .افتاد ،راهدشیکشیم هال سمت که پدرش دنبال به بود،

 چنانهم سرش.کنارش مه اسی و نشست کاناپه یرو محسن

 دشیسف صورت طرف دو اش شده رنگ یموها و بود نییپا

 دستش و کرد نگاهش عشق از پر محسن.بودند گرفته قاب را

 گوشش پشت را آن و رساند اسی یشمیابر یموها به را

 .آورد باال را سرش و گذاشت او یچانه ریز دست و فرستاد

 جاکی ثابت و بود قراریب و زدیم دو دو که اسی یهامردمک

 هم یکودک از آورد، محسن یهالب به خنده ،ستادیاینم

 .بود طورنیهم
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 پدرش از نگاه و گرفت شیهادندان انیم را نشیریز لب اسی

 .دیدزد

 .کرد باز لب محسن

 یتو یهرچ بگو بابا، عمر بابا، جانِ خانوم، بزن حرف بگو، -

 .کوچولوته دل اون

 .بود شده عرق از سیخ شیهادست و دیلرزیم شیصدا

 یجا لحظه نیا در قدرچه و بود سخت شیبرا گفتن قدرچه

 .رفتیم فرو چشمش در خار مثل مادرش، یخال

 .بجنباند زبان تا کند جان

 اون، یعنی هست، یکی ،یدونیم آخه، خب من، من، ،ییبابا -

 یتو یعنی دانشگاه، ما، ییبابا بگم، یجورنیا آهان من، نه، نه

 گاهدانش

 از و کردیم نگاهش نهیس به دست محسن
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  [2/11/20, 2:02 AM] 

 سه_و_چهل

 

 و بود شده سرخ صورتش تمام که اسی کلمات یپراکندگ نیا 

 قنج دلش د،یدزدیم نگاه و بود قراریب همچنان شیهاچشم

 .بود رفته

 هم سر پشت و عیسر و بست چشم و گرفت ینفس اسی

 .گفت

 هم با که مدته هی ما شهراد، اسم به هست یپسر هی ،ییبابا -

 .میدار دوست روگهیدهم هردومون و میشد آشنا

 ینفس اسی که کردیم نگاهش ژست همان حفظ با محسن

 .دیکش راحت

 احساس چندماه نیا تمام یاندازه به چندجمله، نیهم گفتن با

 .کرد یسبک
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 و ریخ و آمدند در انبساط حالت به انقباض، حالت از عضالتش

 کرد،یم نگاه را او لبش کنج یللبختد با که محسن به رهیخ

 .دینال و دوخت چشم

 .دیببخش ییبابا -

 در را اسی سر و رفت باال لبخند ینشانه به محسن لب کنج

 .دیبوس را شیموها یرو و چسباند اشنهیس به و گرفت آغوش

 من اسِی ایخدا ،یشد بزرگ تو من؟ اسِی ببخشم رو یچ -

 عاشق از دم که یشد خانوم انقدر یکِ تو هآخ شده، بزرگ

 ؟یبزن شدن

 اعتراض و شد جمع خودش در و گرفت گر خجالت از اسی

 .کرد

 .ییبابا -

 .دیخند گلو در محسن

 .بابا جانِ یبگ بهم بودم منتظر هانیا از زودتر -
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 .شد گشاد ممکن حدِ نیآخر تا اسی یهاچشم

 ؟یدونستیم شما زه،یچ ،یعنی -

 .دیکش ینفس محسن

 .شهیهم. بابا زننیم حرف من با هاتچشم اس،ی هاتچشم -

 ینهیس یرو چنانهم اشی سر و بود کرده سکوت هردو

 شیموها یتارها یالالبه محسن یهاانگشت و محسن

 .دیرقصیم

 رو من یدردنه دلِ تونسته که ییآقا نیا حاال هست یک -

 ببره؟

 دهانش آب و دوخت مبل تشک به را نگاهش و نشست اسی

 یکی و کرد قالب هم در را شیهادست انگشتان و داد فرو را

 .گفت  و شکاند را قلنجشان یکی

 .هیآخر سال ه،یعکاس یدانشجو اونم مه،یدانشگاه هم -

 .رانِیام شهراد که اسمشم
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 ....یمنطقه یتو هم خونشون

 .کنهیم یزندگ خواهرش و مادر با کرده، فوت پدرش

 .داره عمو دوتا انگار دونم،یم که ییجا تا اما

 .مبلن کار یتو که

 .دارن یسازمبل شرکت یعنی

 عمو دوتا آره! گه؟ید داره عمو دوتا".کرد فکر خودش با بعد

 هم یکی ه،یسمج و ریگ آدمِ و رهیپ که عموشحاج هی داره،

 "دید اشهیآتل یتو رو من که آقاهه اون

 کی طفق و دادیم گوش اسی یهاحرف به دقت با محسن

 نیا قدرچه ران،یام ران،یام". خوردیم چرخ ذهنش در زیچ

 !"آشناست یلیفام

 

  [2/11/20, 2:02 AM] 

 چهار_و_چهل
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 سمت بود انداخته پشتش که اشیمشک یکوله با شده حاضر

 .دیخند و آمد آشپزخانه

 یشد داریب من از زودتر شما که باز ر،یخبه صبحت عشقم، -

 .زحمت تو یافتاد

 .کرد نگاهش محبت با نمحس

 .عسلم هیکاف یافتاد زحمت به شما شبید. ریخبه توام صبح -

 هم او که پدرش یبازو به آرام مشت چند قهقهه با اسی

 .زد دیخندیم

 .ایشد بدجنس جونممحسن -

 .گفت محسن
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 .بشم آماده منم تا بخور، رو اتصبحونه نیبش -

 آن رد مخصوصش یغذا از و برداشت را یتد ظرف اسی

 و گذاشت نیزم یرو را ظرف و شیرو ریش هم یکم و ختیر

 .شد مشغول و نشست یغذاخور زیم کنار جاهمان یتد

 و گذاشت دهان به ییخرما و برداشت را گرم ریش وانیل اسی

 .گفت داشته نگه لپش کنار را آن

 .رمیم خودم من بابا؟ ینداشت کالس ساعت نیا شما مگه -

 داخل از کرد،یم عوض را شیهالباس که یحال در محسن

 .برد باال را شیصدا اتاق

 کار محل راهمون سر که رسونمتیم خودم نرفتم، یول چرا -

 .یبد نشونم رو پسر آقا اون یعمو

 رو؟ جاش یبلد

 پارس تند تند و ستادیا پا دو یرو یتد و دیپر شیگلو در ریش

 .کرد
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 .دیوسب را صورتش و کرد بغل را او آمد بند که اشسرفه

 .وفام با مهربونِ خوبم من -

 .خورد را شیغذا یهیبق و دیپر نییپا یتد

 را کوچکش یلقمه اسی و آمد رونیب اتاقش از آماده، محسن

 .ستادیا و داد فرو

 .گفت محسن

 .ندارم عجله من زم،یعز بخور نیبش -

 .داد جواب

 .گهید شدم ریس نه -

  و گذاشت خچالی در را مربا و عسل و کره و ریپن ظرف فوراً 

 .ییظرفشو نکیس در را فیکث یهافنجا و هاظرف

 .گفت و کرد بغل را یتد
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 به دمیم رو یتد من ،یاریب نگیپارک از رو نیماش شما تا -

 .یاشتر خانوم

 رونیب در از دو هر و آوردند رونیب یجاکفش از را شانیهاکفش

 .رفتند

 با و دیشپو را شیهایکتان اسی و شد آسانسور وارد محسن

 .شد ریسراز هاپله از یتد

 .بود دهیچسب تنش به سفت یتد

 .شدیم ترشیب گرید کی به روز به روز هردوشان، یوابستگ

 نییپا و کردیم مقاومت یاشتر خانم یخانه به رفتن یبرا

 .شد پنهان اسی یپاها پشت و دیپر

 .گفت و دیخند حرکتش نیا به یاشتر خانوم

 .ادیب شهیم یراض االن دخترم، سایوا -

 کنار زدیم بوق که یکوچک عروسک با بعد و رفت لحظه چند

 .آمد در
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 .گفت ذوق با اسی

 .رشیبگ برو بدو عروسک، ،یتد یوا -

 کنار از را سرش یتد و داد فشار را عروسک یاشتر خانوم

 .کرد آن به ینگاه و آورد رونیب اسی یپا

 .نداشت را اسی از کندن دل دلِ کوچک، وانیح

 یابوسه شیبرا هوا یرو اسی و شد هاآن یخانه وارد اما

 دست به و آورد در فشیک داخل از را یتد پوشک دو و فرستاد

 .رفت نییپا و کرد تشکر او از و داد یاشتر خانم

 نشسته منتظرش نگ،یپارک درِ یروروبه ن،یماش در محسن

 .بود

 ار آن و شد نیماش سوار و گرفت بغل در را اشکوله اسی

 .گذاشت شیپاها یرو

 .دیخند محسن که دنیپرس یبرا بود مردد

 .دخترم بزن رو حرفت -
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 .دیکش اشمقنعه به یدست اسی

 آخه؟ یچ یبرا عموش؟ کارِ محل دیبر دیخوایم شما بابا -

 را نگاهش و زد لبخند و انداخت اسی به ینگاه مین محسن

 .دوخت جلو به

 در کیکوچ قیتحق هی برم خوامیم فقط ؟یهست یچ نگران -

 .نیهم بکنم، موردشون

 دیبا نه؟ ای هست طرف یپسر جورچه با دخترم بدونم دیبا من

 رو دخترم که من شده، بزرگ یاخانواده یجورچه یتو بدونم

 .اوردمین راه سر از

 یکنیم برخاست و نشست باهاش که یکس باشه حواسم دیبا

 ! ً نه ای ارهد رو بکنه فکر بهش من اسی که نیا ارزشِ اصال

 بابا؟ گلِ یبد رو آدرس یکنیم لطف حاال

 .داد محسن به را آدرس و داد تکان سر اسی

 .بودند ستادهیا مبل بزرگ پاساژ یروروبه
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 در و بود آمده شهراد همراه به بار کی اسی که ییجاهمان

 .برود شیعمو شیپ او تا بود نشسته منتظرش نیماش

 .کرد اجآن به یااشاره انگشت با اسی

 هم فروششون دفتر کنمیم فکر که فروشگاهشونه جانیا -

 .باشه جانیهم طبقات از یکی یتو

 .بود آشنا محسن یبرا هم محل نیا ران،یام نام بر عالوه حاال

 .زدیم جرقه ذهنش در ییزهایچ

 رساندن تا رشانیمس یهیبق و آورد در حرکت به را نیماش

 .گذشت فرقهمت یهابحث به دانشگاهش، به اسی

 محسن یگونه یرو یابوسه اسی دانشگاه، یورود در مقابل

 .گفت و کاشت

 ،ییایدن یبابا نیتریعال و نیتریمنطق و نیترمهربون شما -

 .جونممحسن عاشقتم
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 یگونه یرو را دستش پشت و زد دلش ته از یلبخند محسن

 .دیکش دخترش دیسف

 .دونه هی یکی بشم فدات برو -

**** 

 نبود، ذوقش و شوق نکردن کور یبرا و نایش اصرار به اگر

 دفتر در که ییکارها و یلعنت سردرد نیا وجود با که بود محال

 .دیایب هاآن یخانه به بود، ختهیر سرش یرو کارخانه و

 را کوچکش یهادست و بود دهیچسب او به سخت و سفت نورا

 .بود کرده حلقه ونیمحمدهما گردن دور

 با و دیچ نیزم یرو را بودند دهیخر یمهر با که یلیوسا نایش

 .کردن فیتعر به کرد شروع شوق

 یسع و بود دوخته چشم دهانش به رهیخ ونیمحمدهما

 دانستینم اما دهد نشان حالخوش را خودش کردیم

 .نه ای کند عمل موفق تواندیم
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 به رو و کرد بازش و برداشت را کوچک یجعبه نایش

 .گرفت ونیمحمدهما

 نه؟ قشنگه انگشترش، نیا عمو جحا -

 تک یبایز انگشتر آن به یحساب و درست یحت ونیمحمدهما

 

  [2/11/20, 2:02 AM] 

 پنج_و_چهل

 

  

 

 .زد یلبخند انا نکرد هم نگاه نینگ 

 حرف داداشزن و تو یقهیسل قشنگه، یلیخ ناجانیش آره -

 .نداره
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 .دیورچ لب نایش

 میگفت بهشون ما. ادیب شخوش نایا از هم جون آزاده خداکنه -

 یصادق خانوم ست،مدرسه گفت مامان به که خودش اما ان،یب

 .انیب توننینم گفتن داشتن پادرد هم

 دهایخر نیا یحوصله ،خودش مثل هم آزاده که دانستیم او

 .نداشته را

 داشت؟ نداشت، یکار که گرفتن یمرخص روز کی وگرنه

 به ترشیب نورا ا،نیش یجمله کی هر با که دیدیم یمهر

 .کندیم بغض و چسبدیم ونیمحمدهما

 لبخند با هم را یاسی یشمیابر یها گل با ر،یحر دیسف چادر

 .گرفت باال

 قنده کله نیا یراست آهان قشنگه؟ چادرش، نمیا عموجون -

 گهید یکی یول هاخوبه دهیسف یشکوفه با روش ینایتزئ که

 .بود بهتر اون من نظر به بود
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 قندکله به که ییهاشکوفه رنگ کردیم فکر انیش چرا

 !دارد؟ تیاهم او یبرا ده،یچسب

 داشت دوست که کردیم درد یقدرآن شیهاچشم و سر

 .اوردشانیب در جا از و ندازدیب شیهاچشم یکاسه در دست

 سر پشت و تند و دادیم نشانش هم را ها دیخر یهیبق نایش

 در را گل یسبدها سعک و دادیم حیتوض و زدیم حرف هم

 .دادیم نشان ونیمحمدهما به اشیگوش

  کدومش؟ خب -

 .دیپرس یجیگ با و کرد نوازش را نورا کمر ونیمحمدهما

 کدومش؟ یچ -

 .دیخند نایش

 از یکی کدوم گمیم. عموجونم حاج ها یداماد شما مثال -

 م؟یبد سفارش که ترهقشنگ هاگل سبد نیا

 .داد تکان را سرش
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  بهتره خودت نظر به که هرکدوم -

 .کرد انیطغ داماد یکلمه دنیشن با نورا

 یاتفاق چه است قرار که دیفهمیم یقدرآن اما بود، کوچک

 .فتدیب

 نییپا ونیمحمدهما آغوش از و کرد سرباز کوچکش بغض

 غیج هیگر انیم  و دیکوب نایش یپا به یلگد حرص پر و رفت

 .دیکش

 .زشته یلیخ یدیخر یهرچ -

 .زد لب ناباور ونیامحمدهم

 نورا -

 .گفت و دیگز لب نایش و دیدو هاپله سمت نورا

 نیا یرو انقدر نورا دونستمینم د،یببخش عمو حاج یوا -

 .حساسه هیقض
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 .گرفت شیهادست انیم را سرش ونیمحمدهما

 .ستین تو ریتقص نه -

 و کردیم شانیتماشا سالن، گرید سمت سکوت، در یمهر

 .شد فشرده وران یبرا درد از دلش

 در را خودش که نورا دنبال به رفت هاپله سمت ونیمحمدهما

 .دیکشیم غیج و بود کرده حبس هااتاق از یکی

 توانسته داشت، سن مین و سال چهار فقط که نیا وجود با او

 .کند رو و ریز را ونیمحمدهما یایدن تمام بود

 کردیم حس و رفتیم باال هاپله از و دیکشیم قیعم نفس

 قراریب و کوچک دلِ یبرا اشنهیس یقفسه چپ سمت

 .سوزدیم ،شینورا

 رو صالح نیبهتر ماجرا، نیا یتو ایخدا". کرد دعا دل در و

  "خودته به فقط دمیام ر،یبگ نظر در امونیزندگ یبرا
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  [2/11/20, 2:02 AM] 

 شش_و_چهل

 

 

 

 آورد ادی به را دهیخم یهاشانه با جوان یپسرک یچهره یوقت

 چهل داد، قشیتطب و بود گفته اسی که یایخانوادگ نام با و

 .بود مانده یباق کالسش زمان از قهیدق

 زودتر را شیهاکالس که دادینم اجازه وجدانش وقتچیه

 صبر توانستیم نه و داشت تمرکز نه حاال یول کند، لیتعط

 .کند

 .شدیم مطمئن دیبا اما بود، یاسم تشابه کی فقط دیشا

 .گفت شیدانشجوها به رو



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
388 

 

 امروز کالس ،یهمگ از معذرت عرض با ون،یآقا ها،خانوم -

 .میبکن لیتعط زودتر ساعت مین رو

 .بود مشهود شیدانشجوها تک تک نگاه در تعجب

 کالس؟ کردن لیتعط زود و زدپناهیا استاد

 بلند یصدا با و برداشت را فشیک همه، از شیپ خودش

 رونیب کالس در از و گفت ی"دیاشنب خسته و ریبخ وقتتون"

 .رفت

 .کرد پارک ساختمان همان نگیپارک در را نشیماش

 ساختمان یورود سمت و شد ادهیپ فش،یک برداشتن بدون

 .رفت

 به یسرتاسر یشهیش یرو ،"رانیام یسرامبل" بزرگ نام

 .خوردیم چشم

 باز را راست، سمت فروشگاه نیاول در و رفت باال را پله چند

 .کرد
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389 

 

 یهامبل دست شصت پنجاه که کینزد با بزرگ یفروشگاه

 در یزغذاخوریم ادیز یتعداد و سمتش کی در مختلف

 .گرید سمت متفاوت یهاطرح

 به یمنته و بود فروشگاه یانتها که ییهاپله به توجهش

 ،بود جاآن هاکنسول و خواب یهاسیسرو که باال یطبقه

 .شد جمع

 .چرخاند اطراف به را نگاهش

 هر و بودند ستادهیا مختلف یهاقسمت در یادیز یهایمشتر

 .بودند صحبت مشغول فروشنده کی با یسمت

 سمت بود، هافروشنده از یکی که جوان و پوش خوش یپسر

 .آمد محسن

 .گفت و زد یلبخند

 بکنم؟ کمکتون تونمیم د،یاومد خوش سالم، -

 .داد تکان سر یلبخند با جوابش در محسن
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 .نمیبب رو رانیام یآقا باشه امکانش اگر مخواستیم -

 .داد باال را شیابروها پسر

 .هستن دفترشون ساعت نیا آقا حاج -

 هست؟ ساختمون نیهم داخل دفترشون -

 .داد تکان دییتأ ینشانه به را سرش جوان پسر

 .چهارم یطبقه بله، -

 .رفت رونیب فروشگاه از و کرد یتشکر

 و کرد باز را در و ستادیا یتجار ساختمان آسانسور مقابل

 .فشرد را چهار یدکمه

 .شد باز آسانسور در و انداخت نیطن گوشش در یقیموس

 در ونیمحمدهما دفتر تنها، که شد یارهیدا مین پاگرد وارد

 .داشت قرار جاآن



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
391 

 

 یهخامنش سرباز نقش با ،یچوب سرقت ضد و بزرگ در

 .بود بسته ش،یرو

 .شتگذا در کنار زنگ یرو را دستش

 .کرد باز را در یرمردیپ

 .گرفت را پاسخش و کرد سالم محسن

 .کرد باز ترشیب را در باقر عمو

 .دییبفرما -

 .شد وارد محسن

 هم کنار در، چند با متر، شش و یس یِبیتقر مساحت به یسالن

 و یبهداشت سیسرو داد احتمال که راست سمت در ییراهرو و

 .باشد جاآن آشپزخانه

 .شد زیخمین احمد

 .دییبفرما سالم -
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 .ستادیا زشیم مقابل و رفت جلوتر محسن

 .ریخبه وقتتون سالم -

 هستن؟ بکنم، مالقات رو رانیام جناب خواستمیم

 .داد تکان را سرش احمد

 .دارن فیتشر بله -

 .بدم اطالع بهشون دیبد اجازه

 .فشرد را کی یشماره احمد

 .ننیبب شمارو خوانیم اومدن ییآقا آقا،حاج -

 داخل؟ ارنیب فیتشر بگم

-... 

 چشم -

 .کرد در نیاول به یااشاره دست با

 .جناب دییبفرما -
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 .دیرس جاآن به بلند قدم چند با و کرد یتشکر محسن

 د،ید را یمرد و شد باز در بزند، ضربه در به که نیا از شیپ

 یتارها که ییموها و شیر ته با ساله، نُه هشت، و یس حدوداً

 .شدیم دهید انشانیم یادیز دیسف

 .کرد یمکث

 .بود خودش

 .خودش خودِ

 .کرد زیآنال را او یچهره دقت با هم ونیمحمدهما

 .زد لب یناباور با ونیمحمدهما کوتاه، یلحظه چند از پس

 زدپناهیا استاد -

 ونیمحمدهما دست در را دستش و کرد یاخنده تک محسن

 .گذاشت
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 در را گریدکی مردانه و فشردند گرم را گریدهم دست هردو

 .دندیکش آغوش

 .زد ونیمحمدهما کمر به ضربه چند یآرام به محسن

 پسر ،یشد ریپ -

 .دیخند ونیمحمدهما

 !گهید ستزمونه -

 .آمدند رونیب هم آغوش از

 .دیخند گرید یبار ونیمحمدهما

 کجا؟ جانیا کجا، شما -

 .کرد مبل به یااشاره و

 .استاد دینیبش دییبفرما -

 صورت به بند هنوز نگاهش و نشست و کرد یتشکر سنمح

 .بود ونیمحمدهما
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 .رفت زشیم یرو تلفنِ سمت ونیمحمدهما

 قهوه؟ ای دیدار لیم ییچا -

 .داد تکان را سرش محسن

 .شمیم ممنون ،یچا -

 و آمد کرد، یچا فنجان دو خواست در که ونیمحمدهما

 .نشست محسن مقابل

 .بود شده زدهذوق و حالخوش واقعاً

  شهینم باورم سال، همه نیا از بعد -

 .داد رونیب را نفسش

 .گرفت را حرفش دنبال محسن

 .جالب و بهیعج آره، -

 .داد تکان سر خنده با و دیکش جلو را خودش ونیمحمدهما

 .بودم یمعرفتیب شاگرد -
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 .دنتونید از حالمخوش قدرچه ویدونینم اما

 یکم را شیهاچشم هد،بد را جوابش محسن کهنیا از شیپ و

 .کرد تنگ

 د؟یکرد دایپ رو من طورچه شما -

 ای بوده اتفاق حسب بر که نهیا منظورم یعنی

 .انداخت باال را شیابروها محسن

 بزرگِ یدغدغه که نبود پررنگ یقدراون امونرابطه خب، -

 .میباش گهیدهم

 قضا از که ،یپزشک پنج ترم یِانصراف اولِ شاگرد یدانشجو اما

 سال نیاول که یمن با کالس ترم کی و گفتیم هم شعر

 توجه قابل یحساب و داشت بود دانشگاه یتو سمیتدر

 شهیهم رفت، که رفت ییهوی و بود دشیاسات و هایکالسهم

 .بود ذهنم کنج
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  [2/11/20, 2:02 AM] 

 هفت_و_چهل

 

 

 

 را دیایب رونیب اشنهیس از خواستیم که یآه ونیمحمدهما

 .کرد خفه نطفه در

 .بود شده تمام هاسال آن

 .بود گذشته بود که هرچه

 .بود شده شیروزها آن از تر خراب ،حالش زمانِ حالِ

 .بخورد را قبل سال ستیب افسوس نداشت قصد فعالً

 و یچا ینیس با و زد در به باقر عمو ن،یح همان در

 س و تییسکویب
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 .شد وارد قندان و شکالت

 .گرفت دستش از را ینیس و ستادیا ونیمحمدهما

 .عمو نکنه درد دستت -

 .شود خم مقابلش رمردیپ آمدینم دلش

 .نشست محسن یهالب یرو حرکتش نیا از یلبخند

 شیعمو دست ریز شهراد که گفته اسی کرد، فکر خودش با

 .شده بزرگ

 تواندیم باشد، خورده پاک رِیش مرد، نیا مثل هم او اگر

 .کند جمع اشدردانه بابت از را الشیخ

 را، مغزدار یهاشکالت ظرف دست، به ینیس ونیمحمدهما

 داشت قرار زیم یرو شهیهم که یتلخ شکالت ظرف کنار

 هم را تییسکویب ظرف و قندان و محسن فنجان و گذاشت

 .نشست و داد قرار او مقابل

 ممنونم -
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 .استاد خدمتم در بنده حاال کنم،یم خواهش -

 .زد یلبخند محسن

 .رانیام آقاحاج بزن مصدا محسن -

 .دیخند ونیمحمدهما

 .دینکن سختش هم شما. چَشم به -

 .برداشت زیم یرو از را داغ یچا فنجان محسن

 ؟یداد انصراف که شد یچ -

 .دیپرس و آورد فشار ذهنش به

 کردن؟ فوت پدرت -

 تکان سر و دینوش داغش یچا از یاجرعه هم ونیمحمدهما

 .داد

 .دادم دست از رستانیدب آخرِ سالِ رو پدرم -

 .کرد فوت ترمبزرگ برادر زمان اون
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 .متأسفم -

 .ممنونم -

 .کرد نگاهش محسن

 .زد تلخ یلبخند ونیمحمدهما

 .شدیم نابود داشت که یاهیسرما و موندم من -

 شده، پناه و پشت یب ده،ید داغ یساله کی و ستیب پسر هی

 مجبور ،بود نخورده تکون دلش تو آب موقع اون تا که یکس

 زنده رو اشونهیسرما و کنار بذاره و ببوسه رو درس که شد

 .کنه

 .داد ادامه اما بود تلخ شیبرا روزها آن یآور ادی

 قد یبچه دوتا که بود سالش دو و ستیب فقط برادرم همسر -

 .شد افسرده و دستش یرو موند میتی قدمین و

 .نداشتم خوندن درس یبرا یتیظرف گهید من که شد نیا
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 .داد رونیب را نفسش

 .گفت و دینوش را شیچا از گرید یاجرعه محسن

 شدن،ینم آشنا من اسِی با برادرتون همون پسرِ اگر و -

 .مینینب رو هم وقتچیه ما که بود ممکن

 .شد گشاد ونیمحمدهما یهامردمک

 .بود جالب

 نیا دختر با،یز درازِزبان دِیسف چشم سرِرهیخ دخترکِ  آن پس

 بود؟ فیشر مردِ

 .گرفتیم جان ونیمحمدهما یهالب یرو لبخند کم کم

 .گرفت محسن مقابل و برداشت را شکالت ظرف

 .دیهست خانوم دختر اون پدر شما که خوب چه -

 .باخته شونیا به دل ما، شهرادجانِ ایگو

 .زد یلبخند مچهین محسن
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 اسی طورنیهم و بله، -

 .زد لب ارادهیب ونیمحمدهما

 .یکوتاه و لبجا اسم چه -

 زیم به رهیخ که بود رفته اسی تولد روزِ نیاول به انگار محسن

 .گفت

 .بود فیلط اسی برگ مثل درست اومد، ایدن به یوقت -

 .کنم لمسش یحت دمیترسیم

 .فهیلط اسی مثل روحش هم االن

 رو چپ نگاه تحمل من دختر بشه، نوازش دیبا فقط روح نیا

 .نداره یحت

 او به لفافه در دارد محسن که شد وجهمت خوب ونیمحمدهما

 عروس من دختر که دیخواهیم اگر که دهدیم ماتومیاولت

 .دیبکن را مراعاتش یادیز دیبا شود، تانخانواده
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403 

 

 مراعات را، بودنش شکننده مراعات را، بودنش فیلط مراعات

 .را بودنش اسی

 نانیاطم یلبخند با کند، راحت یکم را الشیخ کهنیا یبرا

 .داد جواب بخش

 کنمیم درک خوب رو پدرانه یهاینگران دارم، دختر هی منم -

 

  [2/11/20, 2:02 AM] 

 هشت_و_چهل

 

 

 

 شده سخت شیبرا یسپ کنار و هیآتل نیا در کردن کار گرید

 .بود



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     
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 انداخت،یم عکس دوقلو پسر و دختر از یسپ که یزمان

 .بودند کشانده سمت آن را او ارادهیب شیپاها

 از شهراد صیحر نگاه و بود افتاده گردنش دور یپس شال

 و اشتنهمین تاپ و جلوباز یمانتو و دیلغز نییپا شیموها

 .بود برده شهراد سر از هوش عمالً تنگش، نیج شلوار

 است، زهیپاستور یادیز که اسی برخالف یسپ دانستیم

 تر،قبل یکم دیشا ای و یسپ تولد شب از و دارد یآزاد روابط

 .بود شده جلب او به یادیز شتوجه

 از قبل تا نمکآب یتو باشه یاسی" کردیم فکر خودش با

 فیح اما رابطه، داشتنِ  چندبار به کنمیم اشیراض حتماً رفتنم

 "برم؟ ازش گرفتن کام بدون که ستین لوند دختر نیا

 .بود فیکث ذاتش، فکرش، نگاهش،

 !یواقع کثافت تکه کی درست بود، فیکث شهراد

 .دیبلعیم را یسپ نگاهش با و بود ساعت به شمشچ
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 .بود کرده حس را نگاهش ینیسنگ یسپ

 نشان دوقلوها مادر به نیدورب در را هاعکس که یحال در

 دست که شهراد به یچشمک و گرفت باال سر یالحظه داد،یم

 .زد بود اشرهیخ بیج در

 .دیخند یطرف کی شهراد

 .گفت و کرد دراز دست و رفت جلو

 اشهیبق کن، کنسل امروز یبرا گرفته وقت یکس اگه برو -

 .ندازمیم من رو

 .گذاشت شهراد دست در را نیدورب و دیپر باال یسپ یابروها

 .هستم من برو یدار کار اگه -

 سالهسه یبچه دختر به خطاب و گرفت را نیدورب شهراد

 .گفت

 .قارچه اون کنار نیبش عموجون -
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 .یسپ سمت کرد رو و

 .کن کنسل بزنگ برو وت -

 .آورد باال را شستش انگشت یسپ

 .یاوک -

 از را یچوب در شهراد ه،یآتل از یمشتر آن خروجِ  محض به

 .دیکش را پنجره یاکرکره یهاپرده و کرد قفل داخل

 و انداخت شهراد به ینگاه و زد یپوست ریز یلبخند یسپ

 را موس دست کی با و داد نشان کار مشغول را خودش

 و دیکش ترنییپا را تاپش گرشید دست با و دادیم تحرک

 اریاخت در را یبهتر یویو جه،یدرنت و شد تر باز بازش، یقهی

 .داد قرار شهراد یگرسنه چشمان

 .آمد زشیم کنار شهراد

 دست و گذاشت یسپ دست کنار و زیم یرو را دستش کی

 .داد هیتک او یصندل یپشت به را، گرشید
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 .دیخند یسپ

 من بذار ؟ینیبب هاروعکس یخوایم شهراد؟ هیچ وا، عه -

 .نیبش ایب شم بلند

 .برد ترنییپا را سرش شهراد

 .توریمان به رو نه اما

 ش،یهالب کنج یلبخند و شده کیبار ییهاچشم با بلکه

 .دیکش بو قیعم و داد یسپ باز یقهی به را نگاهش

 ؟یدُخ هیچ عطرت اسم -

 ببرد را مرد کی هواس و هوش طورچه که بود بلد خوب یسپ

 .بندازد انیغل به را شیهاهورمون تمام و

 سر که داد هیتک و کرد رها و گرفت دندان به را لبش یگوشه

 یهاچشم در رهیخ هردو حاال و دیچرخ او حرکت با هم شهراد

 .بودند هم

 .گهید مهیشگیهم عطر همون نیا -
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 دور یدَوَران را اشاشاره انگشت و برد جلو را دستش شهراد

 را شیهاانگشت یآرام به طورهمان و دیکش گوشش یالله

 .کرد توقف گردنش پوست یرو و آورد ترنییپا

 .دیخند یدلبر با و کرد کج سر یسپ

 شهراد؟ یکنیم یدار کاریچ -

 .نشست زیم یرو شهراد

 .باالتر یکم گرشید یپا و نیزم یرو شیپاکی

 .ستادیا و داد باال را شیابرو یتاکی یسپ

 اشتباه اسی با رو من دیشا ست،ین خوب حالت کهنیا مثل -

 .یگرفت

 او ینهیس یقفسه یرو دست و کرد یاخنده تک شهراد

 .گفت و گذاشت

 حالمم ضمن در. داره ییبو هی یگل هر خانوم، یسپ نیبش -

 .چِت نه مستم نه خوبه، یلیخ
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 .کرد نگاه را او و کرد تنگ را شیهاچشم یسپ

 ؟یزنیم حرف یچ از بو؟ ؟یگلهر -

 یرو و رفت گردنش از ترنییپا بارنیا شهراد یهادست

 .دیتوپ یسپ که کرد حرکت اشتنه باال یبرجستگ

 .میبر باهم شو ادهیپ بِپا، عمو، یهو -

 .زد قهقهه شهراد

 .گرفت را یسپ دست مچ و ستادیا

 .داشت دوست را یباز نیا هم یسپ

 و خودش بدن انیم را یسپ تن و اندچسب وارید به را او شهراد

 .گفت و کرد محبوس وارید

 !یستین اهلش که نگو -

 .دیکش شیهالب یرو زبان یسپ

 داره یبستگ خب هوم، -
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 .فشرد او تن به را بدنش ترشیب شهراد

 هم با رو بار هی نیهم حداقل میتونیم ما نکن، تیاذ نیبب -

 .میباش

 ه؟یچ نظرت هوم؟

 .بود تربیفردل ،یسپ بارنیا لبخند

 .داره یبستگ که گفتم -

 .کرد رها او گوش کنار را نفسش و برد جلو سر شهراد

 خوشگله؟ یسپ داره یبستگ یچ به -

 .کرد نگاهش روزمندانهیپ یسپ

 یریم یدار تو دونمیم من شهراد -

 .داد ادامه یسپ که کرد نگاهش پرتعجب شهراد

 .ببر منم -

 .کرد نهروا سمتش یچپ چپ نگاه شهراد
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 ؟یزد یچ ؟یگیم هیچ پرتا و چرت نیا -

 .شد اشرهیخ یسپ

 .آب وراون یریم یدار تو دونمیم من شهراد -

 قول شم،یم بالگر وراون میریم دم،یم پس پولتو ببر، منم

 .بدم پس رو پولت دمیم

 .شد ترشیب شیهامچ دور شهراد یهاانگش فشار

 .یدخ نکن خراب حالمو -

 و رفتن وسط نکش ،بساز منو گمیم دارم که جا نیا از بحثو

 .پول

 از ترشیب تو به نترس بده، پا بارو هی نیهم حداقل گفتم بهت

 .گذرهیم خوش من

 او گردن کنار و دیکش رونیب شهراد دست از را دستش یسپ

 .گفت و گذاشت
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 .ببر رو من تو شهراد هوم؟ بار؟کی چرا اصالً -

 یپول چه یدونیم بعد ردمون،ه اصالً شم،یم بالگر من

 در غیتبل و شدن نستایا شاخِ نیا از میتونیم

 

  [2/11/20, 2:03 AM] 

 م؟یاریب

 .دیفهمینم را او یهاحرف شهراد

 .برسد اشخواسته به یطور لحظه آن در خواستیم فقط او -

 یدکمه یرو دستش گفته، چه یسپ اصالً کهنیا به توجهیب

 .برد نییپا را سرش و نشست او شلوار

 خوامینم رفتنم قبل تا اما ،یسپ باشم باهات خوامیم من -

 .بدم دست از رو اسی

 .کرد نوازش را او کمر یسپ
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 .ندارم یکار شما یرابطه به من -

 نه؟ ای یکنیم قبول رو شرطم

 .گفت هم سر پشت و تند شهراد

 ؟یدیم اجازه حاال آره، آره -

 .زد قهقهه سرمستانه یسپ

 .کنم شروع من بذار یول. پیتخوش بتهال -

 نه،یزم نیا در بودنش یاحرفه و قدرت همان با دختر نیا

 .اوردیب در زانو به را شهراد توانستیم

 شود مجبور که کند، مزه شهراد دندان ریز یجور که، یطور

 .کند فکر هم یسپ بردن به

 

  [2/11/20, 2:03 AM] 

 نه_و_چهل
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 و هایتنگدل ابراز از و بود گرفته دستش به را یگوش

 شیبرا تلگرام در هم سر پشت که شهراد یهایزبانچرب

 .شدیم آب دلش در قند فرستاد،یم

 چندان نه فیگ به و کرد جمع بغل در را شیپاها ترشیب

 و زد قهقهه و شد رهیخ بود فرستاده شیبرا شهراد که یجالب

 .کرد پیتا

 !ادبیب -

 .کرد وصل را شهراد تماس و دیزلر دستش در یگوش ناگهان

 .گفت خنده با شهراد

 ؟یمِطور طورچه -
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 .داد جواب زدهذوق اسی

 .خوبم یلیخ خوبم، زنمیم حرف که تو با -

 .ختیر زبان شهراد

 .نیریش عسلِ بگردم دورت -

 کردم،یم نازت ،چلوندمتیم ،یبود بغلم تو جانیا االن کاش

 یزندگ خونه سر میرب شهیم یک یاسی یوا دمت،یبوسیم

 خودمون؟

 شهراد کنارِ تصور از شیهادخترانه یصورت یایدن به انگار

 .دندیپاشیم لیاکل بودن،

 .یلیاکل یِصورت و نیریش شدیم شیاهایرو

 ،بکشد آغوشش در شهراد کهنیا تصور از و بسته چشم او

 کلمات با طورچه بود بلد خوب شهراد و رفتیم ضعف و غش

 .کند یباز
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 یجنس یایدن به ورود راه ها،زن قلب به ورود راه دانستیم وا

 .ستیهموار راه شانییشنوا حس قیطر از ها،زن

 .بود بلد را دخترها جنس شهراد

 .بود شده بزرگ یمهر دامن در شهراد

 .بود شیهارگ در یمحمدعل خون

 .بود کرده یپدر شیبرا ونیمحمدهما

 .شدیم رذل و پست نیچننیا دینبا او

 رشد خانواده نیا در که یشهراد یبرا یادیز خو، و خلق نیا

 .بود بیعج کرده،

 !گرید هست باشد، بد که ذات اما

 !نوح پسر هم بارزش ینمونه

 .نداشت خبر و بود افتاده دام در اسی

 .شدیم شهراد یهاحرف مستِ او
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 یبرا شانندهیآ از شهراد که شدیم ییهایرسازیتصو مستِ او

 .تگفیم او

 !احمق هم دیشا و ساده، دخترکِ

 هم گرید بار کی یبرا فقط یحت شهراد، هدف دانستیم چه

 !ست؟یچ شده، که

 .داشت لیتما شهراد به هم او

 .بود شهراد یهاخواسته و خود نفس میتسل هم ارادهیب اسِی

 گرید یبار خواهدیم و تواندیم بود مطمئن که یقدرآن

 .ندک تجربه را شهراد با رابطه

 ینیریش حس هم لحظه کی اما بود، کرده قطع را تلفن

 .رفتینم رونیب تنش از شهراد جمالت

 یاگوشه مسکوت، و خفه هم وجدانش که شد غرق یقدرآن

 .کرد کز

**** 
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 .افتاد تختش یرو شهراد

 .بودند خواب خانه اهل

 .کرد تجسم را نایش و مادرش صورت

 .شدیم تنگ نورا و هاآن یبرا دلش

 گرفته دل به نهیک ونیمحمدهما از که بود هامدت انگار اام

 .بود

 .چرا دانستینم هم خودش

 !کشدیم آب جانماز او کردیم فکر دیشا

 و هاهیریخ به ونیمحمدهما یهاکمک یوقت شدیم یعصب

 زانیرگل یگاه و هایزندان یآزاد و مختلف یها رخوارگاهیش

 اعتراض خواست هربار و دیدیم را ورشکسته یهایبازار یبرا

 .بود کرده خفه نطفه در را نطقش مادرش کند،

 .بود نگذاشته کم شانیبرا یزیچ ونیمحمدهما
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 !گرید است طمع اما

 .خورد زنگ اشیگوش که بردیم سر به فکرها نیهم در

 الیخیب خواست اول و دیکش هم در چهره ،یمان نام دنید با

 به را یگوش و  کرد لمس را رنگ سبز کونیآ بعد اما شود

 .زد هیکنا سالم، بدون و چسباند گوشش

  خبر؟ خوش کیپ هیچ -

 .زد قهقهه یمان

 ؟یندازیم کهیت خبر،خوش کیپ و مرگ -

 .گذاشت اشیشانیپ یرو را ساعدش

 ه؟یچ کهیت بود، درسته شوم، کالغِ تو، جون نه -

 .داد جواب یمان

 .بدم خوب خبر بودم زده زنگ گه،ید یوونیح -

 .شد زیخمین تخت یرو هرادش
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 م؟یریم یک تا شد؟ یچ -

 .داد جواب شوق با یمان

 .گهید روز ده حداکثر -

 اتاقش عرض و طول و ستادیا و زد شیموها در یچنگ شهراد

 .رفت راه را

 دایپ هیآتل برا یمشتر هی منم داداش، گرم دمت خب، خب -

 .کردم

 .دستم ادیم زودتر پولش نشه درست گور و ریگ

 مهاجرت یزود به که شدینم باورش بود، ابرها یرو گاران

 .کندیم

 .کرد پاره را افکارش یرشته یمان

 در صداشو اما رم،یبگ یپارت یگودبا هی خوامیم شهراد، -

 .هیپارت یگوبا که میارینم
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 .زد لب شهراد

 ؟یگیم یچ -

 یمهمون من که؟ میریم میدار بفهمه یکس یخواینم -

 .باشه هابچه با امونیدورهم نیآخر که رم،یگیم

 .آمد شیهاچشم مقابل یسپ ناگهان

 .گفت فوراً

 م؟ینفر سه یبگ اروی نیا به یتونیم یمان -

 .گفت تعجب با یمان

 من؟ ای یاحامله تو نفر؟ سه ؟یچ -

 .کرد نثارش لب ریز ی"زهرمار"

 .ستین بد که اون یبرا دم،یم پولشو -

 .الاقل هیک بگو ناکس خب -

 .بهش بگو ،یسپ -
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 .گرده دندون یلیخ کهیمرت یول گمیم من -

 .کرد کیشل رونیب به را نفسش و کرد باد را شیهالپ

 .فروشمیم نممیماش فردا -

 .دیپرس مشکوک یمان

 به گفتمیم که موقع اون! هیخبر نتونیب یبود نگفته -

 پشت کن، توجه امله دختر اون جز به برت و دور یتایموقع

 .یکردیم نازک چشم

 ؟یبد خرجشم یخوایم شده یچ حاال

 .داد جواب شهراد

 .ایپرسیم سؤال ادیز -

 .میبر میکن جمع که بگو قشویدق روز و کن هماهنگ فقط تو

 .گفت کند قطع را تماس کهنیا از شیپ و
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 رو آدرس خوامیم یریگیم کجا رو یپارت بگو ،یراست آهان -

 .ارمشیب خودم دمیشا ای بدم، اسی به

 .گفت پرخنده یمان

 !نگذره بد دوتا، دوتا ،وقتهی یینچا -

 .داد جیمس یسپ به کرد، قطع که را تماس

 .کنمیم فکر بردنت به دارم ،یدخ -

 بازش و رفت پنجره سمت و آورد در تنش از را شرتشیت

 .کرد

 شیبرا گرید و زد آتش یگاریس

 

  [2/11/20, 2:03 AM] 

 یگرید کوفت هر ای گاریس او دبدانن اشخانواده که نبود مهم

 .کشدیم
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 .کرد فکر یسپ با اشرابطه به و زد را اول پک

 !اسی برخالف بود، یاحرفه یادیز یسپ

 .گرفت را دوم کام

 .کرد مرور را شانرابطه یهاصحنه تمام پرلذت و بست چشم

 .یسپ بدن یهاتاب و چیپ به

 .شانینجواها به

 .هیآتل در ییکذا یکاناپه آن به

 .نیزم یرو شانشده پال و پخش یهالباس به

 .شیتتوها و برنزه و صاف پوست به

 .شیهایلوند به

 یذات یاکرشمه و ناز اسی اما کردیم یدلبر و یلوند یسپ

 .داشت

 .کرد خاموش پنجره لب را گارشیس
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 نشست تنش پوست یرو سرد باد و گرفت بغل را شیهادست

 از که شهینم لیدل یسپ حضور اما". کرد فکر خودش با و

 "بگذرم اسی

 

  [2/11/20, 2:04 AM] 

 پنجاه

 

  

 

 .شد بلند زیم پشت از و انداخت وارید یرو ساعت به ینگاه

 .رفتندیم یصادق یآقا یخانه به مغرب، اذان از بعد دیبا

 .دیپوش و برداشت دفترش کنار یلباس چوب یرو از را کتش

 .شد خارج اتاق از و گرفت دست به را فشیک
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 و سپرد اشیمنش به را شرکت به یسرکش و کارها یهیبق

 .رفت رونیب

 سپرده خدا به را اتفاقات تمام را، اشیزندگ ریمس را، خودش

 .بود

 .بود کرده قرص شیخدا لطف به را دلش

 و رفتار در یدلواپس و ینگران از یاثر گرید خاطرنیهم به

 .نبود شیهاچشم و حرکات

 .داد جواب را یگوش نایش و گرفت استم برادرش یخانه با

 .گفت ذوق با

 داماد شاه سالم به به -

 د،ید خودش یرو که را نهیس به دست ینورا یخصمانه نگاه

 .رفت ییرایپذ سالن گرید سمت دست، به تلفن و دیگز لب

 .داد را جوابش و دیخند آرام ونیمحمدهما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
427 

 

 .دهیآمرز پدر سالم کیعل -

 .چهباون یجلو یجورنیا نگو

 .دیخند زیر نایش

 د؟یداشت یکار عمو،حاج جانم نبود، حواسم دیببخش چشم -

 .شد گرید یابانیخ وارد و چرخاند راست به را فرمان

 بخرم؟ دیبا یچ نمیبب خواستمیم -

 رم؟یبگ لیتحو دیداد سفارش یزیچ

 .باشه یکسر و کم خوامینم

 .داد جواب نایش

 .یگوش لحظه هی -

 .برد باال را شیصدا و داد فاصله ششگو از را تلفن یگوش

 جانمامان مامان، -
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 آشپزخانه از سر و دیکش ستهیشا به کمک از دست یمهر

 .آورد رونیب

 جانم؟ -

 دیخر رن،یبگ لیتحو دیبا عموحاج که ینیریش و گل از ریغ -

 مونده؟ هم یاگهید

 .کرد فکر یکم یمهر

 .همونه فقط ست،آماده زیچ همه مادر، نه -

 .داد جواب نایش

 م،یداد سفارش یشگیهم یقناد همون رو ینیریش عموحاج -

 .فرستمیم براتون هم یفروشگل آدرس

 .راند اشخانه سمت راست کی شد تمام که شانمکالمه

 .شد خانه وارد
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 و کت و انداخت ییشولباس نیماش در را اشیرکاب و راهنیپ

 .شد امحم وارد و کرد زانیآو یلباس چوب به را شلوارش

 جانش بر آب قطرات و بست چشم و گرفت باال را سرش

 .ختندیر

 .کرد زمزمه

 .باش داشته رو هوام ایخدا -

**** 

 .شد وارد انیگو "ااهللی" ینیریش بزرگ یجعبه دو با

 .گرفت دستش از را هاجعبه و دیدو جلو نایش

 یهاهیپا انیم از و بود گرفته پناه یغذاخور زیم ریز نورا

 رونیب دوباره که بود داده پدرش به را حواسش ا،هیصندل

 .رفت

 یاجعبه ،دستش در سبد، ریز برگشت گل بزرگ سبد با بارنیا

 .بود شده، چیکادوپ و شکل لیمستط
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 رونیب و دهیکش دراز شکم به ر،یز همان یبدعنق با نورا

 .آمدینم

 استقبال به زده پسیکل یروسر و کیتون و بلند دامن با یمهر

 .آمد ونیدهمامحم

 .دییبفرما محمد، حاج سالم -

 و گرفت را گل سبد و کرده دراز دست هم یمهر

 .داد پاسخ ییروخوش با ونیمحمدهما

 دردنکنه شما دست. سالم کیعل -

 .برد باال را شیصدا و چرخاند خانه سالن دورتادور را نگاهش

 نمش؟یبینم من که کجاست بابا ینورا نیا -

 زیم به یااشاره نامحسوس، طور به و شمچ یگوشه با یمهر

 .کرد یغذاخور
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 هم یرو دنیفهم یمعنا به را شیهاچشم ونیمحمدهما

 گشتن به شروع ،یشینما شکل به و زد قدم سالن در و فشرد

 .کرد سالن

 بابا؟ ییکجا من، عروسک بابا، خوشگل م،یدخمل -

 و یاسورمه شلوار و کت در پدرش به ،یحالیب و یکسل با نورا

 .کردیم نگاه دیسف راهنیپ

 .بروند یصادق یآقا یخانه به دیبا امشب که بود دهیفهم

 .آمدیم بدش شیهاآدم و آن از او که یاخانه همان

 و هامبل ریز و بود شده خم قامت، و قد آن با ونیمحمدهما

 .گشتیم را سالن کنار و گوشه و هاپرده پشت

 حرکت از قلبم که االنه من، یانور ستین که جاهمنیا اِ، اِ اِ -

 !سهیوا

 ترشیب د،یآیم گاهشیمخف سمت ونیمحمدهما دید که نورا

 .شد جمع خودش در
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 را آنا و السا طرح با یآب یشده چیکادوپ یجعبه ونیمحمدهما

 .شد خم و گذاشت نیزم یرو

 .شد قفل نگاهش در با،یز و دلخور چشم جفت کی

 نورا یگونه یرو و برد جلو را دستش و زد قیعم یلبخند

 .گذاشت

 ؟یبود جانیا شما ،بابا عمر سالم -

 .نداد یجواب و کرد نگاهش پاسخ بدون نورا

 .زد اشینیب به یاضربه اشاره انگشت سر با ونیمحمدهما

 خورده؟ موش رو زبونت -

 .انداخت باال ابرو یتخس با

 .کرد کادو یجعبه به یااشاره ونیمحمدهما

 ش؟ینیبب یایب یخواینم -

 .انداخت باال شانه نورا
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 هست؟ یچ توش حاال -

 .کرد کنترل دخترکش ییپررو از را اشخنده

 آرامش بهم کمی بابا، بغل ایب شما دوماً سالم، کیعل که اوالً -

 .میکنیم بازش باهم ار،یدرب رو امیخستگ کمی بده،

 .گفت مقدمهیب و کرد ظیغل یاخم نورا

 خونشون میرفت یروز اون که خانومه اون با یخوایم شما -

 ؟یکن یعروس

 .کرد سکوت یالحظه

 .زد یتصنع یلبخند

 .باباجان دارن دوست رو شما یلیخ خانوم آزاده -

 .کرد کج را لبش سمت کی و کرد جمع را نمکش با صورت

 .ندارم دوستش من یول -
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 خوامیم من ما، شیپ خونمون ادیب ندارم دوست اصلنشم

 اون اگه بعدشم، بمونم، ناجونمیش و یعمومهرزن شیپ جانیا

 ؟یچ گذاشت تنهامون نینگ مامان مثل امخانومه

 آتش را جگرش یگوشه کی هربار دخترش بود، مانده عاجز

 .کردیم خون و زدیم

  د؟یبگو جوابش در داشت چه

 بدهد؟ او به توانستیم ینیتضم چه

 شاهد پرغصه یاگوشه که داد یمهر به را نگاهش و نشست

 .بود هاآن یمکالمه

 

  [2/11/20, 2:04 AM] 

 کی_و_پنجاه
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 تکان راست و چپ به ندانستن یمعنا به را سرش هم یمهر

 .داد

 شد باعث قفل، در دیکل چرخش یصدا لحظه، همان در

 .بچرخد در طرف به شانیسرها

 .بود آمده شهراد

 یدکمه دو با تنگ یراهنیپ و پوره پاره شلوار با معمول طبق

 به را گردنش در ییطال میضخ ریزنج که اشییابتدا باز

 .بود گذاشته شینما

 به و آمد جلو و داد را جوابش یمهر که گفت یبلند سالم

 .داد دست مادرش

 .گفت شوق با و شد ریسراز هاپله از هم نایش

 .شد روشن شما جمال به ما چشم عجب چه ،یداداش سالم -
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 به چرخاند سر و نشاند چکشکو خواهر یگونه یرو یابوسه

 یناگهان اخم و رفت هم در اشچهره و ونیمحمدهما طرف

 .نماند دور ونیمحمدهما نگاه از شیابروها انیم

 .گفت و ستادیا اما

 .پسر شاه سالم کیعل -

  به یسرد به و رفت جلو

 .داد دست شیعمو

 در مانده یهاحرف و زدیریم را زهرش رفتن از قبل بود گفته

 .زدیریم رونیب را شانهیس

 !گرید کردیم شروع ییجاکی از دیبا

 یحاج سالم -

 !نزد شیصدا عموحاجکه بود بار نیاول

 .کردند سکوت اما شدند متوجه شانهمه
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 !هاییدایپکم یلیخ روزا نیا شهرادجان، یخوب -

 .داد جواب سرد شهراد

 .رمیدرگ -

 .نکرد دادن ادامه بر یاصرار ونیمحمدهما

 .شد یزیچ شغولم فکرش

 ست؟یزیچ چه یبو نشسته شهراد تن بر که ییبو نیا 

 .خوردیم مشام به گند یبو کی ،یفرانسو عطر یبو آن انیم

 .بود بدتر ییبو نبود، گاریس یبو

 !گندتر ییبو

 .بود کرده بغل را اشهیهد یجعبه و آمده رونیب نورا

 نایش که آورد در را کتش و زد یلبخند مچهین ونیمحمدهما

 .گرفت دستش از فوراً

 .زد باال را راهنشیپ یهانیآست یدکمه
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 زشته م،یبر که دیبش حاضر شماهم اذانه، گهید ساعت مین -

 .میبش بدقول

 .گفت تکه با و آمد نییپا را چندپله ها،پله از راه انیم شهراد

 گهید یکی نیا نام به توروخدا، فقط آقا،حاج مبارکه یراست -

 گهید بارهی بره خواست اگه که نکن مهرش یکل و نزن یزیچ

 !نره تاراج به اموالمونم و مال نصف

 کرد زمزمه و دیکوب صورتش بر یمهر و دیگز لب نایش

 شهراد -

 .کرد زمزمه رلبیز و دیخند تلخ ونیمحمدهما

 اهلل اال اله ال -

 

  [2/11/20, 2:04 AM] 

 دو_و_پنجاه
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 .بود ونیحمدهمام دست به گل سبد و ینیریش یجعبه دو

 و انگشتر و چادر و کفش  لباس که شده نیتزئ دیسف سبده دو

 یسبد و قند کله و بود نایش دست به بودند، دهیخر هرچه

 .یمهر دست در هم گرید

 یهاپلهراه وارد ونیمحمدهما سر پشت نورا و نایش و یمهر

 .شدند یصادق یآقا یخانه

 از قبل ونیمامحمده هم باز شهراد، یزبانتلخ وجود با

 .دیپرس خانه از خروجشان

 شهرادجان؟ یاینم شما -

 .داد جواب حانهیوق یاخنده تک با شهراد



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
440 

 

 مثل یکی نیا کاش منت،یم و یمبارک به د،یبر شما نه -

 !ادین در آب از بچاپ  و گشنه ن،ینگ

 فکرش هنوز بگذارند، هاآن یخانه در پا خواستندیم که حاال

 دست در را قلبش یکس انگار و بود ادشهر حرف و رفتار سمت

 .فشردیم

 داشت که یحرمت یبرا بلکه ن،ینگ به نشیتوه خاطربه نه

 .شکستیم

 .رفتند باال را پله تا دوازده ده و گرفت قیعم ینفس

 .بود اول یطبقه در شانخانه

 آزاده، و همسرش ،یصادق یآقا بیترتبه و کرده باز را در

 .بودند ستادهیا هاآن از استقبال یبرا

 دو و همسرانشان همراه به یصادق یآقا پسر دو که شدند وارد

 ستادندیا هاآن ورود احترام به هم گرید سالانیم زن دو و مرد

 .دیچیپ هم در شانیپرساحوال یصدا و
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 که داد آزاده به را گل سبد نییپا یسر با ونیمحمدهما

 یصادق خانم و گرفت جواب در را یآرام و رلبیز ممنون

 .گفت و گرفت ونیمحمدهما دست از را ینیریش یهاجعبه

 .محمدآقا حاج دیدیکش زحمت -

 .داد پاسخ

 .کنمیم خواهش -

 هاآن تشکر و گذاشتند یاگوشه را هالهیوس هم نایش و یمهر

 .دادند جواب ییروخوش با را

 .داد دست آزاده پدر به شد، یخال که شیهادست

 .گفت آمدخوش اهآن به رو یصادق یآقا

 دست در دست و رفت هاآن مهمانان سمت ونیمحمدهما

 .کرد یپرساحوال و سالم و گذاشت سالانیم مرد نیاول

 .کرد یمعرف یصادق یآقا
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 .هستن سلمان آقا ،بنده بزرگ برادر شونیا -

 .گذاشت نهیس یرو دست ادب ینشانه به ونیمحمدهما

 .جناب بختمخوش -

 .کرد یمعرف آقارضا، همسرش، زرگب برادر را دوم مرد

 او به احترام با هردو هم یصادق یآقا یپسرها ن،یام و ریام

 .گفتند آمدخوش

 خانم مردها، گاهیجا از یکم یفاصله با خانه، گر،ید سمت

 به ارشدش برادر همسر و بزرگ یجار یمعرف حال در یصادق

 .داد ادامه و بود نایش و یمهر

 هستن، حضورتون معرف که هم جانهیراض و جان سمانه -

 .گلمون یهاعروس

 ینفره دوازده یزغذاخوریم یرو همانزجا هم را گل سبد آزاده

 گذاشت بودند گذاشته را لیوسا نایش و یممهر که سالن کنار
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 آشپزخانه به ،یچا ختنیر یبرا و گذاشت کانتر یگوشه و

 .رفت

 برد فرو کتش بیج در دست نشستنش، از قبل ونیمحمدهما

 نیاول و گرفت دست در و آورد رونیب را کوچکش حیتسب و

 .فرستاد صلوات و کرد رد را دانه

 نایش چادرِ پشت به ،یپرساحوال و معارفه لحظات تمام در نورا

 .بود دهیچسب

 .دیکش او یموها یرو یدست یصادق خانم

 .یخوشگل دختر چه ماشااهلل به به -

 .کرد پنهان نایش پشت را صورتش ترشیب نورا

 .گفت یمهر

 زدلم؟یعز خاله به یکرد سالم نوراجون، -

 .گفت یصدادار "نچ" و انداخت باال ابرو یتخس با
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 او کنار را خودش هم نورا و نشست نفره تک مبل یرو نایش

 را هیبق چشم کی با و چسباند او یبازو به را صورتش و داد جا

 .دیدیم

 انیم و بود اختهاند گل روزمره اتفاقات از حرف هاخانم انیم

 و یاقتصاد وضع و کار و کسب اوضاع از صحبت ان،یآقا

 .بود مردم یشتیمع

 .بود فرد نیترساکت حاال اما بود، یاجتماع یزن آزاده

 .زدیم غوطه افکارش در دیشا

 به پا گل دسته با مرحومش همسر که شیپ چهارسال به دیشا

 .دیشیندایم بود گرفته او از را بله و گذاشته خانه نیا

 را مرد نیا نتواند وقتچیه نکند کهنیا از داشت دلشوره دیشا

 ریز او با مادرش، و پدر یحالخوش یبرا فقط و بدارد دوست

 .برود سقف کی
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 ون،یمحمدهما نمک با دخترک کهنیا از دیترسیم هم دیشا

 .ردیبپذ را او نخواهد

 .دیکش رونشیب فکر از یمهر یصدا

 خوبه؟ اوضاع خانوم عروس -

 .زد محجوبانه یلبخند

 خداروشکر -

 .بود داده یسخت به هم را کوتاه جواب نیهم

 .چسباند نایش گوش به را دهانش نورا

 .ندارم دوستش اصالً رو خانومه نیا -

 .دیگز لب و کرد گرد را شیهاچشم نایش

 نوراجان -

 .دیکش هم در ابرو نورا
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 تازشم، شته،ز امیلیخ گه،ید ندارم دوستش خوب مگه؟ هیچ -

 .هست بداخالقم

 .زد پچ گوشش کنار نایش

 خانوما، خانوم بهیع کردن صحبت طرز نیا نوراجونم، زشته -

 .ستنین بداخالق جونآزاده

 یدرباره بحث که بود دهیفهم نورا یمکیقا یهانگاه از آزاده

 .گرفت اشخنده اوست،

 .نشست آن یرو و رفت نایش یِکنار مبل سمت و ستادیا

 .بود هاآن یهردو انیم نورا حاال

 سرش و انداخت آزاده به کوتاه ینگاهمین غضب، و اخم با نورا

 اشنهیس جناغ به اش،چانه که انداخت نییپا یقدرآن را

 .دیچسب

 .گفت و گذاشت او کوچک و دیسف دست یرو را دستش آزاده

 ببوسمت؟ یدیم اجازه خانوم، نورا -
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 .کرد سکوت نورا

 .دیکش اششدهبسته یخرگوش و روشن یموها یرو دست

 .یناز یموها چه -

 .کرد یزبانبلبل کودکانه لحن همان با و برد عقب را سرش

 .حساسم موهام یرو من یول دیببخش -

 .دیخند آزاده

 

  [2/11/20, 2:05 AM] 

 ش،یعمو یصدا اما بازکند، نورا با را صحبت سر خواستمیم

 .بچرخد او سمت به سرها که شد باعث

 بهتره است، ترخوش دوست سخن میبگذر هرچه از خب -

 .مطلب اصل سر میبر
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 یونیمحمدهما سمت هانگاه یهمه جمله، نیا از پس و

 محجوبانه و داد رونیب یآرام به را بازدمش که شد دهیکش

 .گذاشت چشمش کی یرو دست و زد یلبخند

 به د،ییبفرما دیدار یامر هر ،یصادق یآقا دیاریاخت صاحب -

 .منت دهید

 

  [2/11/20, 2:05 AM] 

 سه_و_پنجاه

 

 

 

 بعد، یهفته دو یبرا هم را عقد خیتار زدند، را شانیهاحرف

 .کردند نییتع امبریپ مبعث روز در

 .حج سفر کی و سکه چهارده شد، هم آزاده یهیمهر
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 یمهر را، بود مردد گفتنش یبرا ونیمحمدهما که را یحرف

 .گفت یصادق یآقا به رو و آورد زبان به

 حاج نیب تیمحرم یغهیص هی عقد زمان تا شما، یاجازه با -

 .بشه خونده جانآزاده و آقا محمد

 .داد جواب قاطعانه آزاده پدر

 .مخالفم غهیص با من اما محترمه شما نظر -

**** 

 .بست نقش اشیگوش یصفحه یرو یمان امیپ

 .انیب هفت ساعت از هابچه گفتم ها،یاین رید -

 .فهیرد یچ همه کرج باغ ایب

 در اشخانواده که بود بسته یشب همان را چمدانش شهراد

 به و گذاشته نیماش در را آن و بودند یصادق یآقا یخانه

 .بود کرده پنهانشان یاگوشه و برد هیآتل
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 بود هیآتل در لوازمش از یبعض کردن جمع مشغول هم حاال و

 .دادیم یجا چمدانش از یقسمت در را هاآن و

 لیوسا تمام همراه به را هیآتل دیکل روز، همان یفردا بود قرار

 صاحب به را نشیماش هم عصر و بدهد لیتحو دارشیخر به

 !دشیجد

 با فرصت نیاول در و بود کرده نقد وجه را اشییدارا تمام و

 .گرفتندیم وروی و رفتندیم یصراف به یمان

 تا کردیم باز را رشکا زیم یکشو گرید بارکی کهیحال در

 و گرفت را یسپ یشماره نگذاشته، جا را یزیچ شود مطمئن

 پر یسپ که دینکش یطول و گذاشت گوشش ریز را یگوش

 .داد پاسخ یانرژ

 شهرادجون؟ جونم -

 .دیخند شهراد

 نه؟ ای یبست لتویبند و بار ؟یدُخ یچطور -
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 .داد جواب و دیگنجینم خودش پوست در یحالخوش از یسپ

 .کردم جمع گر،یج اره -

 .هیمهمون کرج یالیو تو امشب گفت دیزنگ یمان

 .دیپرس یسپ که کردند سکوت یاهیچندثان هردو

 ؟یاریم هم یاسی -

 .گفت پوزخند با و داد باال را شیابرو یتاکی شهراد

 طور؟چه -

 .داد جواب شده هول یسپ

 .بدونم خواستم فقط تو، جون یچیه ،یه -

 .گفت محکم شهراد

 روز اون اگه کن، گوش خوب گم،یم یچ هی ،یسپ نیبب -

 کشته یکن فکر که شهینم لیدل بود، نمونیب یارابطه

 !ازین رفع حساب به بذار فقط اونو اتم،مرده
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 یعنی ،یندار یاسی و من یرابطه به یکار که یگفت خودتم 

 تو دخالت یبخوا که یستین یحد در ،یباش داشته دمینبا

 که یاسی و جانیا چه! یبکن یاگهید دختر هر با من یرابطه

 ندهیآ روز یکی ظرف چون شم،ینم الشیخیب امشب قطعاً

 هی تو نه کن، فرو گوشِت تو خوب نویا ور،اون چه! میایرفتن

 کنم، تیمسئول احساس قبالت در بخوام که یبود باکره دختر

 دادم رو خزعبالت نیا و یعاشق و عشق یوعده بهت من نه

 حرف یک با یدار که باشه حواست پس داره،برت االتیخ که

 ؟یملتفت نشه، درازتر متیگل از پات کن دقت و یزنیم

 .بود تازانده ،یسپ بر را کلماتش

 یبرا او و کرد جاجابه دستش در را یگوش مبهوت یسپ

 .داشت ازین شهراد به ،رانیا از خروجش

 .گفت که نبود مهم چندان غرورش شدن خرد پس
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 حد دمیم قول نگفتم، یزیچ که من شهرادجون، باشه -

 .کنم تیرعا رو خودم

 را گربه که بود آمده خوشش و زد یلبخند روزمندانهیپ شهراد

 .کرد زمزمه و بود کرده کوتاه را زبانش و کشته حجله دم

 از کدومچیه که هست حواست ،یراست آهان خوبه، خب -

 گه؟ید بفهمن رو ما رفتن یهیقض ستین قرار هابچه

 مخصوصاً م،یدیم خبر بهشون وراون برسه پامون یوقت

 .یاسی

 .داد جواب یسپ و

 .حله یاک -

 .گرفت را اسی یشماره بارنیا کرد، قطع که را تماسش

 نگاه ریز توانستینم و بود مانده کالسش انیپا تا قهیدق چتد

 امیپ و کرد رد را آن و کند وصل را تماس استادش، نیزبیت

 .ددا
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 .زنمیم زنگ بهت خودم گهید یقهیدق چند عشقم -

 و تمام را اسی با بودن طعم بتواند امشب کهنیا به فکر یحت

 حالت نیدارتریب به را اشمردانه حواس تمام هم بچشد کمال

 .آوردیم در ممکن

 .زد هیآتل در یچرخ

 .کندیم دل دیبا اما شد،یم تنگ هم جانیا یبرا دلش

 بود هامدت و دیدینم خودش یبرا رانیا در یاندهیآ شهراد

 .بود رفتن اشخواسته تمام که

 در را لشیوسا تمام اسی گفت، را دینباش خسته که استاد

 نام و گرفت بغل در را کالسورش و ختیر نشیج یکوله

 .چسباند گوشش به را یگوش و کرد لمس را شهراد

 .داد جواب شهراد

 ؟یخوب ام،یبرف دیسف سالم -
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 با بود، زده دختران از یکی به که یاتنه به توجه یب اسی

 .داد جواب یسرمست

 .شده ذره هی برات دلم یشهراد یوا -

 .دانشگاه یایب امروز کردمیم فکر

 و گذاشت زیم یرو را شیپاها و نشست یصندل یرو شهراد

 .اشیشگیهم یهادروغ گفتن به کرد شروع هم باز

 به مدت، نیا یط و حالبه تا که یمزخرفات و هادروغ همان

 .بود کرده خودش مجذوب را اسی هاهمان یواسطه

 .هالکم من که نگو یتنگدل از آخ -

 .شهراد به سپرد گوش و نشست یمکتین یرو اسی

 مثل گهید بار هی کهنیا یبرا شده، ذره هی برات دلم یاسی -

 .کنم بغلت یسپ تولد شب اون

 .کنم نوازشت ببوسمت، کنم، بوت
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 تو نکنه ترسمیم من. یاسی یبش خودم یبرا زودتر خوامیم

 !زیچ همه ریز یبزن

 .گفت یسادگ با اسی

 ما ؟یخواستگار دیایب ماه نیهم یتو ستین قرار مگه خب -

 رش؟یز بزنم دیبا چرا دارم، دوستت من عشقم، میهم یبرا

 .کرد سواستفاده تیموقع از شهراد

 ؟یدار دوستم -

 .داد جواب اسی

 

  [2/11/20, 2:05 AM] 

 .برات رمیمیم من وونهید -

 .گفت شهراد

 .یاسی کن ثابت -
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 .یخوایم منو که کن ثابت

 .کردم ثابت جورههمه که من شهراد -

 .دیخند شهراد

 تا کامل، ،یاسی خوامتیم کمال و تمام من نشدم، قانع من -

 .آخرش

 .دیگز لب اسی

 شهراد؟ یگیم یچ -

  بلکه دیکشیم شیپ را حرفش دینبا که نیا از مانیپش شهراد

 رییتغ را بحث ریمس داد،یم قرارش شده انجام عمل در را او

 .داد

 .دنبالت امیم شیش ساعت ه،یمهمون امشب یاسی -

 .گفت تعجب از شده درشت یچشمان با اسی

 !بابام نه، یوا -
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 ،یکن اشیراض دیبا یعنی ،یکن اشیراض یتونیم یاسی -

 !چونشیبپ یجور هی قبل یدفعه مثل

 .دینال اسی

 بهش؟ بگم یچ آخه -

 .کرد نجوا آرام شهراد

 امویبرف دیسف دلم یبدجور من اما دونم،ینم رو اونش -

 ! کوچتونم سر شیش ساعت خواد،یم

 

  [2/11/20, 2:05 AM] 

 چهار_و_پنجاه
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 .بود مانده شده قطع یِگوش به رهیخ اسی

 جور پدرش یبرا دیبا یاانهبه چه دانستینم که نیا از کالفه

 .گرفت ضرب نیزم یرو شیپاها با کند،

 طورنیا که بود، برده ادی از را قبل یدفعه وجدانعذاب انگار

 .بود شهراد همراه به یمهمان آن به رفتن مشتاق

 ییالیو یهااتاق از یکی در که نبود مهم شیبرا گرید دیشا

 شهراد با نشیب یزیچ چه ،باشد کجا اصالً نبود معلوم که

 .فتدیب اتفاق

 .گناه به آلوده و بود شده نفسش مغلوب اسی

 را شهراد فقط و زد کنار شیهاچشم مقابل از را محسن ریتصو

 .کرد تصور

 .باشد حالخوش شهراد خواستیم او

 و شهوت فقط عاشق، پسر نقاب آن پشت که دانستیم چه

 !است دهیخواب هوس
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 ست،ین هم هوا باد یحت د،شهرا یهاحرف که دانستیم چه

 !ستین زیچچیه زِیچچیه اصالً

 .دیتپیم سرش در دلش، که بود یدختر او

 پرِ انیم اسی گذاشتن با را، فتانه نبود بود، کرده یسع محسن

 بار یقو را اسی که بود دهینفهم وقتچیه اما کند جبران قو

 .اوردهین

 داده ملع یآزاد او به شمارد،یم عاقل و محترم را دخترش

 .رفتیم اشتباه را راه اسی اما بود،

 هم یاشتباه آدم کی بدتر،آن از و باشد اشتباه راهت که نیا

 .است فاجعه رد،یبگ قرار رتیمس در

 .نشست یصندل یرو کنارش یکس

 .دید را میشم و چرخاند سر

 .گفت ییروخوش با میشم
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 زود ،یایم رید. هایریگینم لیتحو اصالً شما خانوم یاسی -

 .شده نیسنگ اتونهیسا ،یریم

 .نداشت را میشم یشگیهم حینصا یحوصله اسی

 یالحظه اما دهد، جواب یبدخلق با و کند ترش رو خواست

 میشم از مجدد گرفتن کمک آن، و زد جرقه ذهنش در یزیچ

 .بود

 طرفهکی یلبخند و دیکش مکتین یرو جلوتر یکم را خودش

 .زد

 .رمیدرگ کمی قطف هستم، که من بابا، نه -

 .گفت و گرفت عمق میشم لبخند

 نیتریمیصم مثالً معرفت، یب شده تنگ برات دلم -

 م؟یبخور یزیچ هی بوفه میبر یایم! یدوستم

 .انداخت ساعتش به ینگاه اسی

 .بود مانده کالسش شروع تا ساعت مین
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 شمبم یهمکار یرو بتواند دیشا کرد فکر و داد تکان سر

 .برود یمهمان به شیپ یدفعه مثل اندبتو او تا کند حساب

 اشالته از که یبخار به رهیخ اسی و بودند نشسته زیم پشت

 .او به رهیخ میشم و شدیم بلند

 .دیپرس و داد جرأت خودش به

 ونشیدرم پدرت با حاله؟ چه در شهراد با اترابطه یاسی -

 ؟یگذاشت

 .زد لبخند و دوخت او یهاچشم به نگاه اسی

 .کرده قیتحق درموردشون کنم فکر گفتم، بابا هب من آره -

 رو زیچهمه تا یخواستگار انیم روزا نیهم گهیم شهراد

 .میکن یرسم

 کلمه فقط آن از رشیتعب که یپسر آن به یخوب حس میشم

 .نداشت بود، "جِلف"
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 یهاحسادت ریدرگ او کند فکر اسی که خواستینم اما

 .زد یلبخند پس و است شده دخترانه

 .دیبش خوشبخت. گمیم کیتبر زمیعز -

 هست یزیچ هی م،یشم یدونیم فقط فقط، ،یمرس -

 .کرد نگاهش میشم

 زم؟یعز یچ -

 .کرد جمع را شیهالب اسی

 م،یدار مشکل یکمهی م،یبر ییجا باهم میخوایم ما نیبب -

 اجازه بابام مطمئناً خب، اما م،یدعوت یمهمون هی امشب مثال

 .برم که دهینم

 .دشیجو و گذاشت دهانش در کیک یاتکه میشم

 .گفت اسی به رهیخ

 .دارن حق پدرت که من نظر به خب، -
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 .کرد گرد را شیهاچشم اسی

 !هامیکن نامزد قراره گمیم تو؟ یگیم یچ م،یشم وا -

 یرو را آن و گذشت چادرش یلبه یرو دست میشم

 .انداخت باال شانه و کرد مرتب اشمقنعه

 مخالفن پدرت یوقت ،یهرچ خب -

 .دیپر حرفش انیم اسی

 .گفت ملتمسانه یلحن با و کرد تنگ را شیهاچشم

 .کن کمکم دفعهاون مثل اس،ی مرگِ توروخدا، جونم،میشم -

 .شما یخونه امیب خوامیم که گمیم بابا به خودم من

 و بتا اصالً و کنهیم نانیاطم من حرف به بابا که مطمئنم من

 ،یکارمحافظه یبرا اط،یاحت محض فقط اام رهیگینم تماس

 .باش هماهنگ من با
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 جواب آرام ییصدا و تیعصبان و تعجب از پر یلحن با میشم

 .داد

 .ایب خودت به یاسی -

 هم شب یخواینم که یبر یخوایم یایمهمون چه

 خونه؟ یگردیبرنم

 باشم؟ پدرت به تو ییدروغگو کیشر دیبا چرا من

 حرفت به پدرت یگیم یدار ؟یگیم یچ یفهمیم خودت

 کاریچ یدار تو اما دارن، قبولت دارن، باورت دارن، نانیاطم

 ؟یاسی یکنیم

 .یزنیم ضربه نانشونیاطم به یدار

 .زمیعز کنمیم سواستفاده یدار

 .جاشون بذار لحظه کی رو خودت

 .لحظه کی فقط
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 م،یشم جمالت یمعن کردن درک یبرا نه کرد، بغض اسی

 .بود خورده سنگ به رشیت کهنیا یبرا کرد بغض بلکه

 .گفت گرید بارکی و داد میشم به را سشیخ نگاه

 .امونیدوست خاطربه من، خاطربه. بارهی نیهم فقط میشم -

 .گفت تیجد با میشم

 بر رتشیغ به طورچه شما، شهرادِ آقا نیا نم،یبب بگو اصالً -

 نیمچنه ببره و رهیبگ رو اشندهیآ همسر دست خورهینم

  ؟ییهایمهمون

 .داد جواب اسی و دروغ پست دروغ هم باز و

 فکر تو که نداره ییهاطیمح اون از ها،یمهمون اون میشم -

 .یکنیم

 توش هم دانشگاه یهابچه اکثر که سالمه و دوستانه جَو هی

 .کننیم شرکت
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467 

 

 فقط کن باور ن،یهم! خندنیم گن،یم کنن،یم یباز هم دور

 .نیهم

 .باشم شهراد کنار یچندساعت خوامیم منم

 نبود، میشم تصورات هیشب ها،یمهمان آن گفت،یم درست

 .بود آن از تروحشتناک اریبس بلکه

 نبودند خودشان حال در که ییپسرها و دختر

 

  [2/11/20, 2:05 AM] 

 !کردندیم غلط کار کی و هزار و

 .گذاشت زیم یرو میشم دست یرو را دستش

 .کج را گردنش و کرد تنگ را شیهاچشم

 .گرفت کار به را بود بلد التماس و تیمظلوم هرچه
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468 

 

 یزیچ نیچن ازت گهید دمیم قول میشم بار، هی نیهم فقط -

 .نخوام

 رو شب خوامیم که گمیم بابام به من بار هی نیهم فقط

 تلفن ای خودت یگوش به اناًیاح اگر ،بمونم شما یخونه

 راحت الشیخ که بگو بهش یزیچ هی زد، زنگ اتونخونه

 .بشه

 .کرد باور را اسی یهاحرف هم دیشا و آمد رحم به دلش

 .ندازدیب نیزم نیا از شیب را او یرو نتوانست

 جمع را صورتش و دیکش رونیب اسی دست ریز از را دستش

 .گفت و کرد

 نیهم فقط یول ،یاسی باشه کنه، کارتیچ بگم خدا یا -

 دروغ از که نکن حساب من یرو گهید بودا، آخر بار بارها،

 .متنفرم
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469 

 

 که یبلند "یِوا" و دیکوب هم بر را شیهادست زدهذوق اسی

 میشم که بچرخد طرفشان به سرها شد باعث گفت،

 به تازه اسی و انداخت نییپا سر و دیگز لب زدهخجالت

 .بود آمده خودش

 .گفت خنده با و آرام

 .کنمیم جبران م،یشم یمرس -

 .دیتوپ میشم

 .باش خودت مراقب فقط خوام،ینم جبران -

 او و چسباند شیهالب به را فنجان لبخند همان با اسی و

 کاش  و کشدیم را انتظارش یشب چه که دانستینم

 .گرفتیم یجد را میشم یهیتوص

 ...کاش

 

  [2/11/20, 2:06 AM] 
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470 

 

 پنج_و_پنجاه

 

 

 

 .چپاند اشکوله در را هشتادش قد روشنِ یآب یِل شلوار

 و بود پاره پاره نییپا تا ران یباال از ش،یپا کی که یهمان

 تاپ نیب. گشت را کمد ش،یهالباس یالالبه گرید بار کی

 و جلو قسمت از که دشیسف یتنهمین تاپ و قرمز یدکلته

 .بود مانده مردد خورد،یم گره شیهادکمه ریز

 ار اسپرتش یهاکفش و برداشت را دیسف تاپ همان تینها در

 .گذاشت لشیوسا یهیبق کنار هم

 نیبازتر سپرد،یم شهراد دست به را انتخاب اگر دیشا

 .گرفتیم نشانه را او یهالباس
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471 

 

 در قند گذراند،یم شهراد کنار در را امشب که نیا به فکر از

 .شد آب اسی دل

 شده، حاضر و گرفت آغوش در را یتد و برداشت را اشکوله

 .رفت اتاقش از رونیب

 .کرد بلند یسعد بوستان یرو از سر سنمح

 باباجان؟ یریم -

 کوتاه، یالحظه فقط ،یالحظه که گفت یطور را جمله نیا

 .شد رفتن از مانیپش اسی

 یتد تن یموها یرو را اشخورده الک بلند یهاناخن اما

 .دیکش

 .بود شده ترراحت شیبرا گفتن دروغ

 حرف شما با که من گه،ید بمونم میشم شیپ رو امشب بابا -

 .زدم
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472 

 

 یبرا آغوش و برداشت شیهاچشم یرو از را کنشیع محسن

 .کرد باز اسی

 .گفت محسن و رفت پدرش سمت اسی

 .زدلمیعز ستین ایدن ،یستین که تو -

 گردن دور دست خودش و گذاشت گرید یمبل یرو را یتد

 .کرد حلقه پدرش

 .عاشقته بابا من، اسِی -

 .دیخند و دیبوس را پدرش یگونه اسی

 .عاشقته اسی من، یِبابا -

 .گفت یتد به و گرفت فاصله

 .یاشتر خانوم شیپ میبر خوشگله دختر بغلم بپر -

 .دیپرس محسن
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473 

 

 یخواینم میشم یخانواده تیحساس خاطربه اگر خب -

 .بمونه خونه بذار ش،یببر

 .انداخت باال سر و دیخند اسی

 قلقش یاشتر نومخا ،یندار رو امبچه یحوصله ادیز شما نه -

 .دونهیم رد

 .داره دوستش هم یلیخ

 .زد چشم به دوباره را نکشیع محسن

 .یکس یبرا نشه جادیا مزاحمت گمیم که خالصه -

 یلبخند جوابش و فرستاد پدرش یبرا هوا یرو یابوسه اسی

 .بود محسن یپدرانه مهر از پر

 نشیمیان و پوشک چند و هایبازاسباب همراه به که را یتد

 ساختمان از سرعت به داد، لیتحو یاشتر خانوم به محبوبش

 .زد رونیب
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474 

 

 هیتک را شهراد که رفت جلوتر قدم چند و گذاشت کوچه در پا

 .دید سمند کی به داده

 .رساند او به را خودش عیسر و دیپر باال شیابروها متعجب

 یکش آن یرو نگاهش و گذاشت شهراد دست در را دستش

 را شیموها ییجلو قسمت و بود نداختها سرش دور شهراد که

 جذاب هاحالت تمام در او کرد، فکر و خورد چرخ بود داده باال

 .است

 و باال اسی بیفردل و سرخ یهالب یرو اما، شهراد نگاه

 .شدیم نییپا

 از قیعم یکام جاهمان داشت دوست و بود شده طاقتیب

 .ردیبگ شیهالب

 .زد لبخند اسی

 عشقم؟ یخوب -

 .داد سرتکان و شد انینما لپش یرو چال که دیگز لب ادشهر
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475 

 

 باشم؟ بد و نمیبب رو تو -

 نه و است عقلش از نه او یهاحرف دانستیم چه اسی

 .قلبش

 !نداشت که بیغ علم

 ضربان و کردیم باور دیشنیم که را چهآن ساده دخترک

 .رفتیم باال قلبش

 .کرد نیماش به یااشاره

 کو؟ نتیماش -

 .داد باال را شیابرو یتاکی شهراد

 .رگاههیتعم زه،یچ اوم، -

 .گفت بحث نکردن دایپ کش یبرا و

 .شهیم رید میبر سوارشو -
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476 

 

 فرمان پشت شهراد و نشست و کرد باز را نیماش در اسی

 .افتادند راه به و گرفت یجا

 .بلند اندازه ازشیب آهنگ یصدا و بود آورسرسام سرعتش

 زدهجانیه اسی و دیکشیم ییال هانیماش انیم از اتوبان در

 کردیم نگاهش شهراد یهرازچندگاه و دیخندیم و زدیم غیج

 دست کرد،یم کنترل چپ دست با را فرمان که یحال در و

 .چرخاندیم اسی تن یرو هَرز را راستش

 .دلبر بخند فقط تو جونم یا -

 .برداشت رانش یرو از را او دست و کرد یتصنع یاخم اسی

 .خب بکن اتویرانندگ شهراد، عه -

 .راندیم تند شهراد

 .برسند زودتر تا راندیم تند

 و برسد بوده طلبش در تمام چندماه که یاخواسته به زودتر تا

 .کند آرام را، اشدهیکش فلک به سر هوس و سرکش روح
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477 

 

 .دندیرس که بود شده کیتار هوا

 .بود پرت یمکان

 شهراد و کرد حلقه شهراد یبازو دور دست شوق با اسی

 وارنوازش و برد نییپا آرام و گذتشت او کمر پشت را دستش

 .دیخند اسی که کرد رد باسنش یرو از

 .شهراد نکن عه -

 .زد یچشمک یشهراد

 که باشه حواست ضمن در ست،ین حواسش جانیا یکس -

 !یخودم مال

 .افتادند راه به

 .دندبو باغ در توک و تک یچندنفر فقط و بود سرد هوا

 .شدند کیتارمهین و بزرگ ساختمان یخانه وارد

 .بود یسپ تولد شب همان مثل باًیتقر زیچهمه
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478 

 

 .ترشیب یغلظت با اما

 .اسی یبرا ناشناخته ییبو و دود  از بود پر خانه انگار

 .بود پخش حال در تند یآهنگ

 .کرد زانیآو شهراد یبازو به ترشیب را خودش دهیترس اسی

 از بدتر یلیخ طیشرا که دیدیم رفتند،یم رجلوت هرچه نه،

 .ستیقبل یمهمان

 .نبود خودش حال در یکس عمالً

 که بودند یپسران و دختران سالن، دورتادور یهامبل یرو

 .زد عق و دیلرز خودش بر و بست چشم دنشانید با اسی

 .اندکرده مصرف یزیچ دیفهم

 بودند؟ نبودند، که وانیح وگرنه

 تروحشتناک اش،شده گشاد یهاچشم شیپ یاصحنه چیه و

 .نبود بار زِیم پشت جنسهم دو یبوسه از
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479 

 

 در سمت ها،رقصنده انیم از و گذاشت دهانش یرو دست

 .دیدو یخروج

 ک انگار و زد عق اسی و دنبالش به هم شهراد

 

  [2/11/20, 2:06 AM] 

 پنج_و_پنجاه

 

  

 

 .آوردیم باال را شیهادهید که

 .شستن کنارش شهراد

 اس؟ی چته -
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480 

 

 شیپ که یگند به تیاهمیب و زد عق گرید یبار اسی

 ریز ناگهان و دیلرزخودش بر آورده، باال شهراد یهاچشم

 .زد هیگر

 .میبرگرد ایب توروخدا شهراد -

 یطفل شهراد ،یوا شهراد جا،نیا اومدم کردم غلط من شهراد

 ان؟یک گهید نایا  شهراد شهراد، گفتم، دروغ بهش که بابام

 .کرد قیعم یاخم شهراد

 خوره؟یم یگوه چه یک که، چه ما به نکن، نگاه تو -

 .نشست نیزم یرو جاهمان اسی

 .میبر من جانِ شهراد، یوا -

 داشت؟ هم یتیاهم شهراد یبرا او جان مگر

 خواهدیم که کردیم فکر نیا به لحظات آن در فقط شهراد

 نیا ملس طعم بارکی اگر دیشا و برود رانیا از شهیهم یبرا

 .بخورد را حسرتش عمر آخر تا نچشد، را دختر
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481 

 

 .گفت و انداخت شیبازو ریز دست

 .یشیم خوب بدم بهت تهوع ضد قرص هی میبر پاشو -

 .میبرگرد اگه شهیم ناراحت یمان

 .زد لب اسی و

 ما فهمهیم یک ه؟یک به یک تو اون اصالً؟ بود کجا یمان -

 نه؟ ای میاومد

 .کردیم یعصب را شهراد داشت مک کم گرید

 .بست فرو چشم و شد ادیز شیبازو دور شهراد انگشتان فشار

 .کن ولم شهراد یوا -

 .دیتوپ شهراد

 .اتاق تو میریم داره، ادیز اتاق جانیا پاشو، پس -

 .ختیر اشک اسی

 !داره ادیز اتاق جانیا که یدونیم شهراد،تو تو تو، -
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482 

 

 با چندنفر؟ با ؟یرفت ایک با هاشتاقا یتو ؟یاومد جانیا قبالً

 هان؟ ؟یبود یک با ،یستین که زاهد و عابد من؟ قبل چندنفر

 بلندش و دیکش را دستش شهراد و گفت و دیکش غیج را هان

 .کرد

 .سرت به زده انگار خره، پاشو -

 یرو سر و کرد پرت او آغوش در را خودش لوح،ساده اسی

 .زد هق و گذاشت اشنهیس

 .یدار فرق اشونهمه با تو که بگو -

 .دیکش او کمر پشت دست شهراد

 .یاسی باش آروم شیه -

 .تو میبر ایب

 .برد ییشودست سمت را اسی او و رفتند داخل
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483 

 

 دایپ قرص هی برات برام بزن، صورتت و دست به یآب هی برو -

 .کنم

 و گشت یمان دنبال به جمع، انیم شهراد و رفت داخل اسی 

 که رقص البته رقص، حال در سالن نایم ،یسپ به چشمش

 با حرکت حال در و ستادهیا یمعاشقه کی به هیشب ترشیب نه،

 .کرد زمرمه و دید یپسر

 .خراب یاِ -

 که دیچرخ او سمت شهراد و نشست اششانه یرو یمان دست

 .شد رها صورتش در دود

 .کرد جمع راا صورتش شهراد

 .کهیمرت من دهن تو نکن فوت مرگ، -

 .زد یچشمک یمان

 دختره؟ چشه -

 .دیکش گردنش پشت دست کالفه شهراد
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484 

 

 از کمی بخوره بدم بده، یزیچ یقرص هی بابا، ستزهیپاستور -

 .ادیدرب حال نیا

 .کرد بشیج در دست یمان

 .داداش بشه دردسر کنه یقاط خون و کف بخوره، یند -

 .کرد جمع را صورتش شهراد

 .بده یزیچ هی فقط تو جهنم، به -

 عنوان به خوامیم نویا ست،ین که یخوردن و یدنیکش اهل

 .بهش بدم تهوع ضد قرص

 از گرید یکام و گذاشت او دست کف را یقرص یمان

 نگاهش خندشین با و چپ چپ و پرمعنا و گرفت را گارشیس

 .کرد

 خراب جنس یاَ -

 

  [2/11/20, 2:06 AM] 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
485 

 

 شش_و_پنجاه

 

 یرو اتاق یوشهگ و بود کرده حلقه شیزانوها دور دست اسی

 .بود نشسته دیسف سرد یهاکیسرام

 .کردیم زمزمه و ختیریم اشک آرام آرام

 خدا گفت، دروغ بهت که رهیبم اسی یاله بابام، بابام، یوا -

 .ییبابا کنه لعنت منو

 .چرخاند اتاق دورتادور را نگاهش

 .نبود زیچچیه

 و بود شده پهن یمتر نه اتاق کف ،یمتر شش یفرش تنها

 .اتاق یگوشه هم دره کی یوارید کمد

 .آمد داخل شهراد  و شد دهیکش نییپا در یرهیدستگ
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 جلو قدم شهراد و کرد پاک دست پشت با را شیهااشک اسی

 .گذاشت

 مقابلش را آب وانیل و قرص و نشست مقابلش زانو دو یرو

 .گرفت

 .عشقم یشیم بهتر بخور -

 گذاشت دهانش در و گرفت او دست از را قرص دیتردیب اسی

 .دیکش سر الجرعه را آب وانیل کی و

 را شیپاها و داد هیتک وارید به و نشست او کنار هم شهراد

 .زد آتش و گذاشت شیهالب انیم یگاریس و کرد دراز

 .گفت آرام اسی

 گهید بابام، شیپ برم خوامیم من م؟یبر شهیم شهرادجون، -

 پام قلم کاش بمامش ،ییایمهمون نیهمچ انیب بکنم غلط هم

 .اومدمینم و شکستیم

 .دیماس اسی دهان در حرف و چرخاند سمتش گردن شهراد
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 .داشت دوست را شهراد یهاچشم

 .هم را اشگونه یرو چال و موها

 جذابش ظاهر خاطربه یزیهرچ از شیب دیشا را پسر نیا او

 .داشت دوست

 و آورد باال دست و دیبلع بلکه نداد رونیب را گاریس دود شهراد

 .دیکش اسی نیریز لب یرو

 دمیم قول بهت خوبه، خوبه حالت گهید ساعت مین -

 .عروسک

 م،یبگذرون خوش میاومد شب هی نکن، میبر میبر انقدرم

 .مادرت جون نکن کوفتمون

 انگشت استرس پر و گذاشت شهراد یشانه یرو سر اسی

 به و دییسا هم بر را شیپاها و کرد قالب هم در را دستانش

 فکر بود شده خارج شهراد دهان از که یآخر یکلمه دو آن

 .کرد



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
488 

 

 !مادرت جون

 .شد تنگ فتانه یبرا یکم فقط ،یکم دلش

 .گذشتیم ماه پنج درست کوتاهشان دارید نیآخر از

 .راند رونیب نهیس از آه کی به هیشب را نفسش

 و یدیم مشاوره مردم به ؟یچ منو ،یخواستینم بابامو"

 "!گذرهیم خودت دختر دل یتو یچ یدونینم

 حضور کمبود اسی یبرا محسن یهاتالش تمام رغمیعل

 .کردیم حس شهیهم را مادرش

 .بود خوشبخت پدرش با او

 نیترخوشبخت ماند،یم کنارشان که بود یمادر اگر اما

 .شدیم

 .رودیم باال کم کم تنش یدما کرد حس
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 از قهیدق ستیب باًیتقر که کرد محاسبه ذهنش در شهراد

 .گذشته قرص مصرف

 ریتصو و شنودیم خاص طورکی را صداها کرد احساس اسی

 .شودیم کوله و کج شیهاچشم شیپ اتاق

 .کرد بلند شهراد یشانه یرو از سر

 .رفت راه اتاق در و ستادیا

 .بود آمد و رفت در مردمکش او، به رهیخ شهراد

 و باال ایدر موج به هیشب انگار که ییوارهاید یرو دست اسی

 .دیخند بلند یصدا با و لیدلیب ناگهان و دیکش شدندیم نییپا

 .شهراد سمت کرد رو

 .جانیا شده باحال چه شهراد -

 بروز دارد کمکم ییکذا قرص آن ریتاث که شد متوجه او

 .کندیم
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 .کرد دییتا هم شهراد

 .شده خوب یلیخ آره -

 .رودیم جیگ سرش که کرد حس و رفت اتاق در سمت بعد

 اشیعصب قبل یقهیچنددق نیهم تا که یآهنگ یصدا اما

 .کردیم جلوه زیانگجانیه شیبرا حاال بود، کرده

 .رفت باالتر تنش یدما

 .شدیم نییپا و باال شیهاچشم شیپ هم شهراد ریتصو

 .زد قهقهه و گرفت او به رو را اشاشاره انگشت

 .شهراد تا سه یوا -

 کف را گارشیس نیآخر شهراد و شد مخ که زد قهقهه قدرآن

 .رفت سمتش و کرد خاموشش و فشرد نیزم

 .گرفت را شیبازو

 نگا منو یاسی -
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 .دوخت اوچشم به اسی

 .ادیز اشیانرژ و شدیم پرت حواسش و هوش کمکم

 .دیکش را شهراد دست

 .شهراد امآهنگه نیا عاشق من -

 .دیخند و کرد نگاهش خمار شهراد

 .گذاشت او یمانتو یکمهد نیاول یرو دست

 .دارم دوستش منم آره -

 .میبرقص میبر اریب در مزخرفو شال و مانتو نیا ایب

 .دیخندیم لیدلیب اسی

 اسی آورد،یم در تنش از را او یمانتو شهراد که یحال در

 .گفتیم رلبیز و کردیم نگاه را اطرافش

 .ستستاره پر اتاق تو انگار ،یباحال ینورا چه یوا -
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 بارنیاول یبرا کهنیا لیدلبه و شدیم توهم دچار داشت عمالً

 انگار هم عوارضش بود، کرده مصرف را قرص نیا که بود

 .بود تریقو اسی بدن یرو

 را، بود افتاده گردنش دور که را او شال و مانتو شهراد

 .انداخت یاگوشه

 قسمت یرو دست طاقتیب شهراد و بود تنهمین تاپش

 .زد  لب و دیکش مششک یبرهنه

 عروسک یداغ چه جونم،یا -

 .دیفهمینم را او یهاحرف یمعن اسی

 .کند هیتخل را مضاعفش یانرژ خواستیم فقط او

 .رفت در سمت و دیکش را شهراد دست

 .میبرقص میبر ایب االی شهراد، ایب -

 رونیب و انداخت او کمر دور دست خواسته، خدا از هم شهراد

 .رفت اتاق از
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 سالن انیم که یکسان تمام و بود کننده کر آهنگ یداص

 در شانیصدا و زدندیم سوت و دندیکشیم غیج دند،یرقصیم

 .بود شده بیترک آهنگ یصدا

 ینورها شانیرو که، بود نوررقص تنها و بود کیتار خانه

 .انداختیم یرنگ

 .زد داد بلند و رفت هیبق نیب شهراد با و دیکش غیج هم اسی

 .عاشقتم سرپ یوا -

 تند که کرد اسی به نگاه و رساند شهراد به را خودش یمان

 یحت و کند اشیهمراه شهراد تا داشت اصرار و دیرقصیم

 ترشیب و دارد بر در هنوز را کمرش شهراد که شدینم متوجه

 دهدیم تماس او تن با را خودش

 

  [2/11/20, 2:06 AM] 

 هفت_و_پنجاه
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 .برقصد بخواهد تا

 .گفت یمان به و زد قهقهه رادشه

 .فضا تو رفته اصالً بهش دادم بود یچ گرم، دمت -

 .زد یچشمک یمان

 .داداش کن حال جونتنوش -

  از یکی از یکیپ و دیکش بار زیم سمت را اسی زور به شهراد

 .داد اسی دست به و ختیر شیبرا هایدنینوش

 .هاشهیم بهتر حالت یاسی بخور -

 تا کرد حس و دیکش سر ییکهوی را اشهمه حواسیب اسی

 .شد تلخ اشگزنده طعم از دهانش و سوخت اشمعده ته
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 .داد دستش به یگرید کیپ

 .ستخوشمزه نیا یاسی بخور بازم -

 گرفت را دستش شهراد که برود خواست و داد تکان سر اسی

 .چسباند دهانش به را آن و

 .یاسی بخور گفتم -

 .کرد اطاعت اسی

 .کرد یروادهیز خوردن در شهراد اما

 .وستندیپ هارقصنده جمع به هردو هم باز

 .نبود ایدن نیا در انگار حاال اسی و دادند ادامه

  و رودیم راه هوا یرو کردیم حس

 نییپا و باال و بکشد غیج و برقصد داشت دوست که قدرهمان

 .داشت دنیخواب به هم یبیعج لیم بپرد،

 .بود شده داغ هم شهراد تن
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 از بود کرده مستش یکم که یدارالکل یهایدنینوش خوردن

 ترشیب هم دیشا و ساعتکی حاال که یاسی و طرف کی

 یهالب و یآبشار و بلند یموها آن با مقابلش که شدیم

 یدهیکش و درشت چشمان و یخداداد یاغواکننده و بیفردل

 .گرید ییسو از بود، لرزانده تن او مقابل مخمورش،

 .نبود کنترلش تحت گرید اشمردانه زیاغر

 و دیکش اسی گوش یالله یرو زبان و بردکینزد را سرش

 .گفت

 اتاق ایب -

 متوجه خودش، حال وجود با و اهویه و یشلوغ آن در اسی

 به شد، ریاس شهراد یهاپنجه انیم که دستش مچ اما نشد،

 .برداشت او پشت را شیهاقدم اجبار

 جاآن به ورودشان یابتدا در که بردش یاتاق همان به شهراد

 .بودند رفته
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 .کند کارچه خواهدیم نداند که یقدرآن نه اما ،بود مست

 اشخواسته انجام در که بود شده باعث فقط اشیمست

 .شود ترمصمم

 را باسنش آمد،یم اتاق به که یعرب آهنگ یصدا با اسی

 هوا رد را شیموها و کرده خم را کمرش و دادیم تکان

 .چرخاندیم

 .کرد قفل را در شهراد

 فقراتش ستون یرو داد حرکت اسی گردن پشت از را دستش

 .گفت و کرد نوازشش نشستو و

 .بغلم ایب یاسی -

 .داد تکانش شهراد و دینشن اسی

 .توام با یاسی -
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 تیفعال لیدل به ضربانش که یقلب و ملتهب یصورت با اسی

 بسته بود ممکن هرلحظه هک یچشمان با بود، هزار یرو ادیز

 .دوخت شهراد نگاه به نگاه و شد متوقف شود،

 .ستادیا او مقابل شهراد

 .نبود ینرمال طیشرا در اسی

 .نداشت خودش اعمال و حرکات یرو هم یکنترل

 و شد قدم شیپ یسست با خودش د،ید که را شهراد یهاچشم

 .دیکش کام به را شهراد یهالب

 نیترتیاهمیب آمد،یم دوشانهر دهان از که یالکل یبو

 .بود لحظات آن در مسئله

 .دیفهمینم و دیفهمیم اسی

 .ندیبیم خواب دارد که کردیم فکر و بود داریب

 ای. بکشد آتش به هم را پنبه خواستیم و بود آتش شهراد

 !بود هم ترپرشعله و تندتر اسی آتش دیشا
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 !شدیم که هرچه جهنم به هم بعدش

 به یکی که یتن دو و وسطش چهیقال کی با ،یترم نه اتاق آن

 .دادیم گناه یبو بود، ستادهیا مقابلش یگرید و دهیچسب وارید

 .نه عشق و دادیم هوس گند یبو

 انگار و بود کور بود، کر اسی و دادیم انتیخ تعفن یبو

 .بود داده دست از هم را اشییایبو

 .گفت خمار زدو چنگ انهیوحش را او یموها شهراد

 .کنم کم رو هاتلباس بذار گرمته، اس،ی بده حالت -

 .دیخند مستانه اسی

 شهراد گرممه گرممه، آره -

 .زد قهقهه اسی و دیبوس شهراد

 .شد او میتسل مقاومت بدون متوهم، مستِ اسِی

 .کشاند جنون به را او اش،مردانه یهادست
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 شیپ یدفعه با بارنیا و بود سرد یهاکیسرام یرو اسی تن

 .داشت فرق

 .خواستیم را اسی کمال و تمام بارنیا

 .بود بسته چشم اسی

 .کرد زمزمه

 شهراد -

 .نکرد تعلل گرید شهراد

 .بود کرده اشکالفه قلبش تند ضربان

 .بود زده خی اس،ی داغِ تن

 باال را سرش کرده مقاومت و بخوابد که رفتیم چشمانش

 .زد شیصدا گرید یبار فقط و گرفت

 م؟یکنیم کاریچ ام شهراد -
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 جواب تنها است اریهوشمهین او دانستیم کهیحال در شهراد

 .داد

 .بخواب باش، آروم ،یاسی شیه -

 .کردیم درد تنش تمام و بود خسته اسی

 و سوختیم اشمعده و یمر و گلو

 دیکش ادیفر دل ته از یآخ و دیچیپ وجودش در یدرد ناگهان

 .گذاشت او دهان یرو دست شهراد و

 .شدیترمشیب امانشیب درد و دیکش غیج اسی

 سر و شد خم شهراد و نداشتند شدن باز به لیم شیهاچشم

 .گفت و برد فرو اسی گردن در

 .بخواب ،یاسی باش آروم -

 شیهاپلک و اوردیب طاقت نتوانست گرید اما داشت درد اسی

 تمام را زیچهمه و رفت شیپ انتها تا شهراد و افتادند هم یرو

 .ردک
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 !کرد خارج اش،دخترانه یایدن از را اسی او

 

  [2/11/20, 2:07 AM] 

 هشت_و_پنجاه

 

 

 

 شدت از که ییهااستخوان و بود شده خُرد انگار که یبدن با

 باز یآرام به را شیهاچشم دهد، تکانشان توانستینم درد

 .کرد

 .بود شده دید یتار و ینیدوب دچار

 و کرد یاناله د،یبُریم را انشام داشت که یدرد و یحالیب با

 .بست چشم دوباره
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 اششده خشک بدن به یتکان و شود داریب داشت دوست

 .نداشت را توانش اما بدهد،

 .زد پلک چندبار بود، که یسخت هر به

 .بود دهیخواب اتاق سرد یهاکیسرام یرو پهلو به

 .یروانداز و راندازیز چیه بدون

 راستش یپا و دست و ودب شده دون دون سرما، از پوستش

 .بود حسیب کامال

 جمع شکمش در که را شیپاها خواست ،یحالیب و رخوت با

 .شود کم شانیخشک از یاندک دیشا کند صاف بود، کرده

 و رحم در ب،یعج یدرد تا بود یکاف شیپاها کردن دراز

 از انگار که ییصدا با و کند نفوذ استخوانش مغز تا لگنش،

 .دینال آمدیم در لد ته و چاه اعماق

 خدا یوا -

 .بود اوردهین دست به را اشیاریهوش کامل طور به هم هنوز
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 یعیما خروج حس با ناگهان و دیکش ترشیب یکم را شیپاها

 تا که یچشمان ش،یهاران یرو شدنش، یجار و لزج و گرم

 باز کیبار یاریش یاندازه به تنها قبل هیچندثان نیهم

 اشبرهنه بدن به و کرد باز ممکن حد نیآخر تا را، شدندیم

 .کرد وحشت و شد رهیخ

 یرو که یخواب در غرق شهرادِ یرو و خورد سُر نگاهش

 .نشست بود شده هوشیب اتاق، انیم فرش

 و کرد نگاه خودش به آمده در حدقه از چشمان با گرید بارکی

 دهیکش تنش یرو را اسی یمانتو که شهراد به گرید بارکی

 .است برهنه هم او که بود مشخص حالنیا با و بود

 .نشست و داد تکان را خودش بود که یکندن هرجان با

 .دیچیپیم وجودش بند بند در درد
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 ریز درد بدتر آن از و دردناک ییهااستخوان و عضالت

 یافاجعه ها،کیسرام یرو هنگامشنابه یزیخونر و شکمش

 .بود زده رقم را وحشتناک

 .رفت فشیک سمت پا و دست چهار و کرد منقبض را تنش

 شلوار همان با توانست را هاکیسرام یرو آمده بار به گند

 بود، نکرده فرصت یحت و چپانده اشکوله در که ینیج

 .کند پاک هم، بپوشدش

 را یپد لرزان، ییهادست با و کرد رو و ریز یکم را اشکوله

 .برداشت بود داشته نگه یاضطرار مواقع یبرا که

 .بود وحشتناک اشیزیرخون و سخت شیبرا ستادنیا تراس

 .شود واقع مؤثر توانستینم پد عدد کی شک بدون

 .شدیم روشن ذهنش یهاچراغ کم کم

 .آورد فشار مغزش به

 .انداخت ینگاه شهراد و خودش تن به گرید بار کی
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 .گرفت دندان به لب و دیکش وارید یرو را بلندش یهاناخن

 یپستوها در کرد یسع و شد رهیخ هاخون از هماند جا به رد به

 و امروز با را ودشیپر خیتار جانش،یب یخسته و آشفته ذهن

 .دهد مطابقت سابقهیب یِزیرخون نیا

 فشار. بود که یزیچ از ترخم شیزانوها و شد مشت دستش

 خون طعم که کرد ادیز شیهالب یرو قدرآن را شیهادندان

 .کرد شانیرها بد و بفهمد را

 یهالباس و شهراد به رهیخ او و دیچیپ شکمش ریز درد

 و زد هق و کرد سقوط نیزم یرو دوزانو با اتاق، در پراکنده

 .دیکوب نیزم بر جانیب یمشت

 .نداشت ستادنیا ینا

 .بود نشده داریب هرگز کاش کرد آرزو

 .دیبریم را امانش داشت درد و یجسمان ضعف
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 حجم آن یگوجواب پد کی کرد،یم را فکرش که طورهمان

 افتاده راه به شیهاران یرو هم باز خون و نبود یزیرخون از

 .بود

 .کردیم ناله فقط آمده،شیپ تیوضع از چندش با

 بود، کرده زیتم را نیزم آن یواسطه به که ینیج شلوار

 .دیپوش و بست چشم و زد یعق دنشید با و برداشت

 .دهدیم تعفن یبو تنش تمام کرد حس و زد عق

 دیپوش آن یرو داشت، پا به قبل شب که هم را گرشید شلوار

 بود؟ شده تنگ شیبرا که داشت یتیاهم چه و

 .گرفتیم را یزیآبرور نیا یجلو یکم طورنیا حداقل

 دیپوش دهیخم و نشسته مهین حالت همان در هم را شرتشیت

 .داد تکانش و رفت شهراد سمت و گرفت واریبرد دست و

 شهراد یبازو یرو و دندیباریم وقفهیب شیهااشک

 .دندیچکیم
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 .افتاد سرفه به و بود خشک هم حلقش ته یحت

 .داد تکان را شهراد

 .گفت شیهاسرفه انیم

 .بلندشو خدا، تورو، شهراد، شهراد، -

 کار،یچ ما شهراد، پاشو، اسی جان شهرادجون، شهراد،

 اون بگو بهم پاشو شهراد ؟یکرد کاریچ تو شهراد م؟یکرد

 ؟یداد خوردم به که، بود، یچ یکوفت قرص

 .زد تشر و دیگوش را شیهاپلک انیم شهراد

 !من؟ گوش در یکنیم زر زر یدار یچ نکن، -

 .بود اسی او،

 اصالً را یحرکت نیچن انتظار بغرنج، اوضاع و طیشرا نیا در

 .نداشت
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 در داشت جان هرچه و شد مبدل زجه به شیهاهیگر

 .داد تکان را شهراد تن و تخیر شیهادست

 باهام شبید تو دارشو،یب گمیم بهت دارم شهراد، بلندشو -

 رم؟یمیم دارم من که یکرد کاریچ ؟یعوض یکرد کاریچ

 کاریچ سم،یوا راست تونمینم درد زور از که یکرد کاریچ

 دارم؟ یزیرخون که یکرد

 !توأم با هان؟ م؟یداشت رابطه ما

 ست؟ین ادمی یزیچ من چرا میداشت اگه

 بدون و باز یچشمان با شهراد و بود دهیرس جنون به انگار

 او یهاحرف به روروبه وارید به رایخ کند نگاه را اسی کهنیا

 .دادیم گوش

 .داشت سردرد حاال و بود کرده بدخوابش

 .زدیم حرف هیگر با و دادیم تکانش وقفهیب اسی

 .کردیم زیرلب را شهراد صبر یکاسه داشت کم کم
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 فرود شهراد ینهیس یقفسه یرو مشت چند

 

  [2/11/20, 2:07 AM] 

 .گفت دیلرزیم خودش بر که طورهمان و آورد

 ؟یکرد برقرار رابطه من با یجورچه تو، شهراد، تو -

 .ادینم ادمی یچیه من

 !یکرد تجاوز بهم کثافت یعوض یتو شهراد

 ه،یثان از یکسر در اما شد چه دینفهم شهراد گفت، که را نیا

 شدت و آمد فرود اسی دهان بر انگشتانش و رفت باال دستش

 یرو و کند حفظ را تعادلش نتواند اسی که بود یحد به ضربه

 یرو اش،شکافته لب از شده یجار خون و شود پخش نیزم

 .شود پخش گونه،اش

 .دیغر شهراد
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 مزخرف و پرت و چرت یدار یادیز ،یزنیم زر یلیخ -

 .یبافیم

 .برو ریبگ آژانس پاشو 

 و سر نیچن با رفتیم کجا به دیبا برود؟ گفت او برود؟

 ؟یوضع

 ؟یدادیرو نیچن با

 نیزم یرو سر و شد جمع خودش در خفت با و وارنیجن

 .کرد ناله و گذاشت

 ؟یکرد کاریچ من با تو شهراد، یوا -

 ساعت دو یکی تا کند خفه را دخترک داشت دوست شهراد

 .ابدبخو ترشیب

 ترمهم یلیخ یلیخ اس،ی تیوضع از شیبرا خوابش، تیاهم

 !بود
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  [2/11/20, 2:07 AM] 

 نه_و_پنجاه

 

 

 

 ییکارها الیخیب ،یمهر تماس با که بود شده یعصب قدرآن

 .رفت جاآن به راستکی و شد بود ختهیر سرش بر که

 شهراد فیتکل خواستیم یزیهرچ از شیب نبود، ینگران بحث

 .کند سرهکی انوادهخ با را

 نرفته کالسش به هم نایش و ختیریم اشک وقفهیب یمهر

 .بود

 فکرشیب برادر یبرا دلش و دادیم ماساژ را مادرش یهاشانه

 .رفتیم راه هزار

 .انداخت مبل یرو و آورد در را کتش ونیمحمدهما
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 یشماره و رفتیم راه ییرایپذ سالن در رو قدم کمر به دست

 .گرفتیم را شهراد

 و زدیم هم بر آب وانِیل در را قندها قاشق با خانم، ستهیشا

 .برد یمهر دهان کینزد را آن

 حال از االن شم، فدات بخور نویا ،جانم خانوم یمهر -

 .یریم

 .باش آروم شه،یم داشیپ

 سر یاجرعه خانم، ستهیشا دست نکردن رد یبرا و زور به

 دستش، در دهش تکه تکه یکاغذ دستمال با و دیکش

 .کرد پاک را شیهااشک

 سر به یچ داره شهراد ستین معلوم باشم؟ آروم یجورچه -

 .ارهیم اشیزندگ

 .نبوده که هم هیآتل

 .رونیب ادیم حلقم از داره دلم
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 .کرد زمزمه و دیکش صورتش به یدست ونیمحمدهما

 خارج راه از داره بچه نیا کن، کمک بهم خودت ایخدا -

 .شهیم

 بود، امدهین خانه به را شب که هم قبل یسر که آورد ادی به

 !نبود هم تنها بود، هیآتل در

 .نشست شیابروها انیم یاخم و رفت دختر آن سمت فکرش

 از او دختر دیشا رد،یبگ تماس محسن با تا زد فکرش به

 .باشد خبر با شهراد

 .شد مانیپش اما

 چه و بود ارتباط در شهراد با که یدختر پدر به زدیم زنگ

 گفت؟یم

 خبر شود دامادتان خواهدیم که من یبرادرزاده از شما که نیا

 د؟یدار

 طور؟چه شما دختر امده،ین خانه به را شب گفتیم
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 اما بودند هیآتل در هم با الطلوعیعل صبح ،قبلیدفعه گفتیم

 نبوده؟ یخبر هم هیآتل بارنیا

 با یمهر به رو و دیکش شیموها انیم را انگشتش کالفه

 .گفت آرام یلحن

 گور و گم خودش، یبرا شده یمرد ست،ین بچه داداشزن -

 همه نیا که، شهینم

 .دیکوب شیپا بر دست و دیبر را حرفش یمهر

 من درد ست،ین شدنش گور و گم من درد محمدآقا، حاج -

 .ستین شهیهم شهراد شهراد، نیا که نهیا

 .خونه جز به گرمه جا همه سرش شهراد نیا

 و گفت یااجازه با ست،یخانوادگ بحث انگار دید که تهسیشا

 .رفت آشپزخانه به

 نییپا سر و ستادیا یمهر مقابل و رفت جلو ونیمحمدهما

 .انداخت
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 .داداشزن شدم شهراد راتییتغ متوجه هم من -

 .نشاند لب یرو یتصنع یلبخند

 .کنهیم پرخاش که رهیگ دلش م،یبزن باال نیآست براش دیبا -

 لجاجت با بزنه، بهمون رو دلش حرف شهینم روش دیشا

 .برسونه رو منظورش خوادیم

 .کرد حاشا اما آوردم، روش به دوبار یکی منم

 .داره دوست رو یدخترخانوم ایگو که دونمیم یول

 .نکرد تعجب ونیمحمدهما یهاحرف از یمهر

 یشب نصفه و شب یهامکالمه یصدا متوجه هم خودش

 .بود شده دارد، نام اسی بود، دهیفهم که یدختر با شهراد

 .گفت و آورد نییپا را شیصدا و خورد فرو را بغضش

 .کشهیم هم گاریس دمیفهم من محمدآقا،حاج -

 .دهینم قد ییجا به عقلم گهید خدابه بکنم؟ دیبا کاریچ
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 .کرد باز زبان باالخره نایش

 اون ،یکنیم عمو حاج به رو داداش یچغل چرا مامان -

 .دهیم صیتشخ رو بد و خوب شخود

 .بزنه بیآس خودش بدن به گاریس

 و داد رونیب نهیس از آه کی به هیشب را نفسش ونیمحمدهما

 .گفت و کرد روانه نایش سمت زیت ینگاه

 .ناجانیش کن صحبت درست مادرت با -

 .گفت آرام یچشم و دیگز لب نایش

 راد،شه ریاخ یرفتارها از خسته ،یمهر اشک یچشمه دوباره

 .گفت زندیم حرف خودش با که انگار و دیجوش

 یهالباس نداره، بیع میگفت د،یپوش پوره پاره شلوار -

 .کنه یجوون بذار جوونه، میگفت د،یپوش جلف یچنانآن

 .مینگفت یچیه کرد، زونیآو نبویز زَلَم خودشش به دخترا مثل
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 نماز محمدآقا،حاج گفتم خوند، ونیم در یکی رو هاشنماز

 نید در اجبار دیگفت شما اره،یم یبرکتیب ینمازییب خونه،یمن

 .ارهیم یزدگدل هم

 .شد عوض ترشیب هرروز پسر نیا و میاومد کوتاه

 .زد لب و انداخت نییپا ترشیب را سرش ونیمحمدهما

 و بزنه رو حسابش حرف دیبا کنم، حجت اتمام باهاش دیبا -

 .تمام

 .شدم داداش و شما یشرمنده من

 کردم؟ یکوتاه که بگم یچ

 داداش؟زن بگم یچ

 ؟یشرمندگ جز بگم دارم یچ

 .خورهیم سُر دستم از رمیبگ سخت کردم فکر کوتاهه، زبونم

 .بشه وارد خدشه غرورش به نخواستم
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 باالسر آقا برام عموم بود، بابام اگه که، کنه فکر نخواستم

 .شدینم

 .باشم قشیرف باشم، دوستش خواستم

 .کرد پاک گرید بارکی را شیهااشک و دیگز لب یمهر

 .توروخدا دینگ یجورنیا محمدآقا،حاج دیینفرما -

 گردنش پشت دست و داد تکان سر گرید یبار ونیمحمدهما

 .رفت راه و دیکش

 

  [2/11/20, 2:08 AM] 

 شصت

 

  

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
520 

 

 له غرور و تن تمام بلکه را، یپشت کوله آن فقط نه اسی

 به ینگاه بار نیآخر یبرا و بست کمر به هم را اششده

 خودش در برهنه طورهمان و زدیم پلک یسست با که شهراد

 .انداخت بود شده جمع

 .کرد یاخم شهراد

 ؟یدار طلب کنه؟یم نگام یجوراون چرا چته؟ ؟یاسی هیچ -

 نیا برابر در تواندیم یزیچ چه که بود مانده مبهوت اسی

 د؟بده تواندیم یجواب چه د؟یبگو وقاحت همه

 و خورد سر یاشک قطره و نخورد تکان زبانش و کرد باز دهان

 دستش گوشت در را بلندش یهاناخن. افتاد نییپا پلکش از

 .زد پوزخند و برد فرو

 طلب امیدخترونگ شه؟ینم حساب طلب بکارتم طلب؟ -

 شه؟ینم حساب

 .بود شده خشک هم شهراد بدن
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 شهراد و گرفت او از نگاه اسی و نشست یسخت به اما

 .برد باال را شیصدا

 ؟یزنیم حرف یجورنیا که شده تجاوز بهت مگه -

 ؟یبکارتت دنبال که بوده یزور یرابطه مگه

 .یاسی یخواست خودتم

 .بود حمله منتظر آن هر ،یزخم ببر ماده کی مانند اسی

 و درد به توجهیب و اوردین طاقت را شهراد وقاحت

 انیم را شهراد یاموه و رفت او مقابل اش،یزیرخون

 .دیکش و گرفت انگشتانش

 شعوریب تهوعه، ضد یگفت تو ،یداد قرص من به تو کثافت -

 یاریب یبردار منو که نخورد بر رتتیغ به یجورچه یعوض

 خودت؟ از تر خراب و بدتر تا صد نیب خونهکثافت نیا یتو

 را اسی دست مچ هردو و شد جمع درد از شهراد یچهره

 .کرد پرتاب بعق به و گرفت
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 هق و خورد وارید به کمرش و رفت عقب خوران، تلو تلو اسی

 .نیزم یرو شد آوار و زد

 کی به کی و ستادیا و داد ماساژ را سرش پوست درد با شهراد

 .گفت دشانیپوشیم که یحال در و برداشت را شیهالباس

 راه که یبود یسالم دختر اگه تو ،یخودت یعوض شعوریب -

 نصفه تا یدونستیم که یایمهمون یایب من با یافتادینم

 .هست شب

 تروق ترق یصدا که گرفت باال سر یطور یآن به اسی

 شهراد یرهیخ ریمتح ینگاه با و آمد در گردنش یهامهره

 .شد

 تو حرف حساب رو من شهراد، کردم نانیاطم تو به من -

 .جانیا اومدم پاشدم

 شدیم اتیعاشق و عشق یادعا که ییتو

 .دیکش داد شهراد
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 .بخور آبشو کوزه در بذار ببوس رو یعاشق و عشق یادعا -

 .شدینم باورش اسی

 .شدینم باورش نه

 بود؟ قبل شب شهراد همان شهراد، نیا

 حاال و بود تاخته او تن بر تمام، یرحمیب با که شهراد نیا

 تا که بود یشهراد کرد،یم متهم را او داشت صراحتاً

 ش؟یبرا دادیم جان اسی قبل چندساعت

 .کرد زمزمه لرزان یاچانه با شده شوکه اسی

 .شهراد شه، -

 .کرد نگاهش و مقابلش ستادهیا زده، کمر بر دست شهراد

 هان؟ -

 .دیخند تلخ اسی
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 من نیبب گه،ید یکنیم یشوخ یدار ،یکنیم یشوخ -

 ،یکن جبران یخوایم ،یخوایم دونمیم خب، بودم یعصبان

 !یزنیم حرفارو نیا ن،یا ،یدار

 .میکن ازدواج قراره ما ما، ،یدار دوستم تو

 قرص چرا آخه تو، یعنی قرص، گم،یم فقط من

 با را صورتش و آورد باال سکوت ینشانه به را دستش شهراد

 نیرتریحق و نیتربدبخت به دارد که انگار و کرد جمع انزجار

 .گفت کندیم نگاه دهید اشیزندگ در که یموجود

 .یاسی ستمین ازدواج آدمِ من اوالً -

 نویا کنم، ازدواج بخوام که برسه یروز ،یزمان اگر دوماً

 مهم براش شب نصفه و شب که یدختر انتخابم باش مطمئن

 کنه میتقد پسرش دوست به رو زشیچ همه یدست دو و نباشه

 .ستین
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 البد ،یداد وا من بغل تو بوس تا دو با راحت انقدر که ییتو

 هم فردا پس

 .دینشن گرید اسی

 .دستش انگشتان سر و ختیر شیپاها در را جانش تمام

 .خوردیم زنگ گوشش در او کلمات و شهراد مقابل ستادیا

 شهراد صورت طرف کی یایلیس چنان و برد باال دست

 .افتاد ِگز گِز به و شد سرخ دستش کف که نشاند،

 و گذاشت اشگونه یرو دست آمده، در حدقه از یچشمان با

 .دیکش ادیفر صورتش در اسی

 هی تو ،ییمعنا تمام به یهرزه هی تو ،یکثافت کهیت هی تو -

 یحت ،یستین یچیه اصالً تو تو، تو ،ینداریچیه رتِیغیب

 تو یرو بذارم بخوام که وونیح اسم فیح ،یستین وونمیح

 .فطرتپست شرفِیب

 .شدیم بسته و باز از،حرص شهراد ینیب یهاپره
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 .آمد جلوتر و کند وارید از را تنش اسی

 را شیهاحرف کرد یسع اما کردیم اشخفه داشت بغض

 .گفت تمسخر با و بکوبد او صورت در محکم

 بدون نویا ،یکن ازدواج یبخوا که برسه یروز ،یزمان اگر -

 .ستین من مثل یکس اقتتیل  صدالبته که

 .دیکوب شهراد ینهیس یرو را اشاشاره انگشت

 !خودته مثل هرزه هی اقتتیل د،ص در صد -

 .گفت و دیچرخ یالحظه اما برود برداشت قدم

 شهراد -

 بر را دهانش آب اسی و دیچرخ سمتش سرخ ینگاه با شهراد

 .زد پوزخند و کرد یخال او صورتش

 رانیام شهرادِ متنفرم ازت -
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 و گرفت را شیبازو شهراد که برداشت در سمت قدم کی

 .گفت و زد رتشصو بر یایلیس ناگهان

 .خوشگل یبرف دیسف تو یبرا نمیا -

 و دیکش نییپا را در یرهیگدست و دییسا هم یرو دندان اسی

 .رفت

 .رفت رونیب و دیدو هال بزرگ سالن انیم و بست چشم

 ش،یهاحماقت یبرا کند هیگر که داشت وقت حاالها حاال

 .رفتیم دیبا فقط فعالً

 

  [2/11/20, 2:08 AM] 

 کی_و_شصت
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 سرتاسر در درد داشت،یبرم که یقدم هر با و کردیم هق هق

 .دیچیپیم رحمش و لگن استخوان

 .داشتند قرار هم کنار فاصله با ،ییالیو بزرگ یهاخانه

 یدائم سکونت محل پرت، مکانِ  نیا که دیرسینم نظر به

 .باشد یکس

 جانیا از ینیماش دیشا که کند خوش نیا به دل توانستینم

 .کند بورع

 .رساندیم جاده به را خودش شده، که هرطور دیبا

 .بود زدهوحشت و دهیترس

 بخورد؟ تورش به ینیماش چه که معلوم کجا از

 نیماش شیبرا گرفت،یم تماس یتلفن یتاکس با اگر

 فرستادند؟یم
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 سرتاسر شیهااشک و زد هق و گرفت آسمان به رو سر

 .پوشاند را صورتش

 .کردم اشتباه ایخدا کردم، غلط ایخدا -

 .شد خم درد شدت از

 .کرد زمزمه

 رم؟یمیم دارم که یکرد کاریچ شهراد، کنه لعنتت خدا -

 .رفتیم یاهیس شیهاچشم

 یرابطه یبرقرار اثر بر که یاییکذا یزیرخون تنها دردش

 .نبود شده، جادیا جراحت و خشن

 داشت یگرسنگ شدت از هم تهوع حالت و سردرد و جهیسرگ

 .آوردیم درش پا از

 .استیدن آخر همان جا،نیا کرد حس یالحظه

**** 
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 اتفاقات به کالفه و زد قدم یکم رفت، رونیب اتاق از که اسی

 .کرد فکر شبید

 و فیتوصرقابلیغ بود، برده بِکر اسِی با رابطه از که یلذت

 .بود ینشدن انکار

 یرابطه د،یدیم را اسی که یروز نیآخر در خواستینم

 .برسد انیپا به رنجش با طورنیا شانچندماهه

 .زد لب

 .سر رهیخ یدختره بود خودت ریتقص -

 گرشید دست کف بر و بودکرده مشت را دستش کی

 .کوباندیم

 .بود دهیترس یکم فقط ،یکم

 .بود شده اسی یزیرخون متوجه

 نیا از قهر با ،یمکان نیچن در و یطیشرا نیچن در او کهنیا از

 .داشت وجدان عذاب یاذره دیشا بود، رفته رونیب خانه
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 .داد رونیب کالفه را نفسش و انداخت باال یاشانه

 !چه؟ من به درک، به ر،یبم برو اصالً -

 .شد اتاق وارد زدن در بدون یکس که بود افکار نیهم در

 .افتاد یمان آلودپف یهاچشم به نگاهش

 .دیپرس یکنجکاو با

 دختره؟ نیا بود چش -

 کورتر شیهااخم یگره و بست را راهنشیپ یهادکمه شهراد

 .شد

 .بودم لخت من دیشا که،یمرت توواتاق ایب بعد بزن در -

 .داد ادامه یمان یرهیخ نگاه ریز

 !دونمیچم من -

 .کرد یاخنده تک یمان
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 مرگش چه دونمیم من البد پس ،یگیم راست که تو آره -

 .رونیب رفت یجوراون که بود

 .کرد تنگ را شیهاشمچ

 انگار ؟یکرد یغلط چه نشه، دردسر داداش دنبالش برو ایب -

 !نبودا خوب حالش

 .زد یمان یسرشانه به یاضربه

 .میرفت شده خراب نیا از ما بشه دردسر بخواد تا بابا، خفه -

 .کرد نگاهش رهیخ و ستادیا مقابلش نهیس به دست یمان

 در سمت و دیکش شاییخرما یموها انیم انگشت شهراد

 .رفت

 بشه، دردسر برام که نیا ترس از نه اما دنبالش رمیم -

 تا دنبالش رمیم االن من بوده، خودش لیم با کردم یهرکار

 .گردنم فتهیب خونش بشه، شیزیچ هی جانیا فتهین هوی

 .دیخند پرصدا یمان
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 چون گمشو برو گمشو، برو شهراد، تناقضه از پر حرفات -

 .مرگته چه ستین معلوم خودتم

 .کند بحث یمان با و ستدیبا که نداشت حوصله

 .رفت رونیب فوراً

 یسخت به که اسی یبرا دلش دیشا بود، یمان با حق هم دیشا

 اریهوشمهین یدرحالت رابطه یبرقرار هنگام و داشتیبرم قدم

 .سوختیم بود،

 فکرش که بود یآن از ترنیریش اریبس اس،ی طعم هم دیشا ای

 تریجد به بود ممکن نداشت، رفتن قصد اگر و کردیم را

 .کرد فکر هم شانرابطه کردن

 دایپ ادامه بخواهد یجنس یهاجاذبه لیدل به که یارابطه البته

 .بس و خوردیم وارید جرز یِال درد به کند،

 .برد رونیب را نشیماش و کرد باز را در یلنگه دو

 .بود دهیترس ذهنش پسِ در شهراد که بود نیا قتیحق 
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 .کردیم فرار ترسش از اما

 اما بود کرده برخورد یجنس ماریب بک به هیشب که بود دهیفهم

 .ردیبپذ را نیا هم دلش در یحت خواستینم

 جان قدم، هر با انگار که دید را یدختر و رفت ترجلو یکم

 .دهدیم

 .ختیریم اشک طورهمان و بود گرفته وارید به دست

 با افتاد، شهراد به که نگاهش و چرخاند سر نیماش یصدا با

 .برگرداند رو انزجار

 ادامه رشیمس به توجهیب اسی و کرد توقف شیپا کنار شهراد

 .داد

 .گفت و داد نییپا را نیماش یشهیش

 سوارشو ایب -

 .دیکش غیج باًیتقر و داد تکان درهوا را دستش اسی
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 .شو خفه فقط -

 رساند او به را خودش بلند مقد دو با و شد ادهیپ یعصب شهراد

 .کرد حلقه شیبازو دور دست و

 .ینمرد تا سوارشو ایب -

 .شد رهیخ شیهاچشم در او، چندبرابر یتیعصبان با اسی

 .نخوره من به فتیکث دست -

 در را جانش تمام اسی و فشرد ترشیب را او یبازو شهراد

 .ختیر اشحنجره

 آشغال نزن دست من به گفتم -

 

  [2/11/20, 2:08 AM] 

 .بود بسته رو از را رشیشمش شهراد
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 بعد و بدرد را حرمت و میحر یهاپرده بود کرده قصد هم دیشا

 .گفت که تمام، و برود

 !بدم؟ پس جواب شما به دیبا -

 دهان به رهیخ نایش و یمهر و خورد گره شانهمه یهانفس

 بودند مانده ونیمحمدهما مات نگاه و شهراد

 

  [2/11/20, 2:08 AM] 

 دو_و_شصت

 

  

 

 .دییسا هم یرو دندان و دیکش خودش دنبال به را او شهراد

 .احمق ارین در یباز طهیسل -
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 .خونتون دم برمتیم

 ؟یکن دایپ نیماش یتونیم جانیا

 .داد هول باًیتقر را اسی و کرد باز را عقب در

 .نداشت را مقاومت توان گرید هم اسی

 و دیکش دراز یصندل یرو اسی و بست محکم را در شهراد

 که ندینب تا بست چشم و کرد جمع شکمش در را شیپاها

 .شودیم خراب شیهاچشم شیپ شهراد طورچه

 

 که نیماش و بودند برده سر به سکوت در هردو را ریمس تمام

 .برداشت نیماش کف از را اشکوله و نشست اسی ،شد متوقف

 را پوستش و بود برده فرو دهان در را نشیریز لب شهراد

 اشگونه چال که بود شده باعث حرکت نیا و دیجویم

 .کند ییخودنما
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 خودش با و انداخت او صورت به ینگاهمین یالحظه اسی

 ترشیب تا کند نگاهش ترشیب توانستیم کاش که کرد فکر

 رهیذخ مدت یطوالن قهر کی یهایدلتنگ یبرا او، صورت از

 .کند

 و قهر در را دوماه فوقش، فوق ای هماکی تاًینها کردیم فکر

 اشیخواستگار به شهراد بعد و برندیم سر به ینیسرسنگ

 .دهندیم سامان و سر را زیچهمه و دیآیم

 در گرید را امشب شهراد بداند نداشت بیغ علم که اسی

 !کشدینم نفس شهر نیا یهوا

 .رفت هم در درد از اشچهره  که ستادیا و شد ادهیپ سکوت در

 را رفتنش تا ستادینا هم شهراد ن،یماش در بستن محض هب

 .کند نگاه

 .گفت یآرام به خودش با

 .یاسی یشد تموم تو -
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 را نشیسنگ بغض رفتن، نیا از مبهوت اسی و رفت و داد گاز

 .شد شانکوچه وارد و داد فرو

 کرده شکر شیمانتو رنگ بودن یمشک یبرا را خدا هزاربار

 .بود

 .داختان ساعتش به ینگاه

 قصد فعالً شک بدون و بود داده دست از که را شیهاکالس

 .برود دانشگاه به نداشت هم

 بابت نیا از اسی الیخ و نبود خانه ساعت نیا در پدرش

 .بود راحت

 برود خانه به اول داد حیترج اما بود دهیکش پر یتد یبرا دلش

 .دهد سامان و سر نابسمانش، اوضاع به یکم و

 .بود ندهنما شیبرا یرمق

 .رساند خانه به را خودش بود، که هرطور اما
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 به و برداشت را اشحوله و کرد رها اتاقش در را اشکوله

 .رفت حمام

 .ستادیا دوش ریز و آورد در را شیهالباس

 و گرفت تهوع ،شد یجار حمام کف که یقیرق خون دنید با

 .زد هیگر ریز

 .کرد نجوا شیهاهیگر انیم آرام

 .یاساده و خر قدرچه اس،ی یبدبخت درقچه تو -

  فقط شهراد یبرا من نکنه نکنه،

 دستش کف را شامپو و داد تکان راست و چپ به را سرش

 .ختیر

 .بود یعصب فقط االن داره، دوستم اون نه نه، -

 پرخاش بهش اگر دیشا شد، یعصب اون و زدم حرف تند من

 کردمینم
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 .کردیم سکوت

 .رفت باالتر اشهیگر یاصد اما نگفت یزیچ گرید

 و نشست نیزم یرو زانو با کف، از پر یموها با و دوش ریز

 .کرد هق هق

 .بابامحسنم آخ م،ییبابا آخ -

 .کردیم ناله و آوردیم فرود نیزم یرو یاپیپ را مشتش

 .گفت دروغ بهت که رهیبم اسی یاله -

 گاهن یرو نم،ینب بابامو که ییجا هی برم چندروز دیبا برم، دیبا

 رم،یم برم، دیبا آره برم، دیبا ندارم، رو هاشچشم تو کردن

 .نازخاتون شیپ رمیم

**** 

 کنندیم حرکت چهار ساعت که بود گفته و گرفته تماس یمان

 .مرز سمت به
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 تا برساند یسپ و او به را خودش زودتر که بود گفته

 .کنند سیر و راست را شانیهابرنامه

 باالخره ،یریگیپ چندماه از بعد که بود حالخوش یطرف از

 .بود نایش و یمهر نگران یکم یطرف از و برود تواندیم

 با بار نیآخر یبرا تا داد رییتغ شانخانه سمت به را رشیمس

 .کند یخداحافظ هاآن

 شیپ یکس یبرا یسؤال تا کرد پارک کوچه یابتدا را نیماش

 .شد خانه یراه ادهیپ و اوردین

 را بازدمش یکالفگ با و دید را ونیمدمامح نیماش در، مقابل

 . کرد رها

 

 .گفت و کرد تن به را کتش ونیمحمدهما
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 هروقت اما برم، من اتوناجازه با ومد،ین که شهراد داداشزن -

 امیب که دیریبگ تماس منم با و دیدار نگهش خونه، دیرس که

 .کنم صحبت باهاش

 ش؟یاریب هدم از نورا دنبال یبر یتونیم ،عمو ناجانیش -

 .داد جواب نایش

 حتماً  عموحاج چشم -

 .داد تکان سر یمهر

 یزندگ و کار از شماهم توروخدا دیببخش سالمت، به دیبر -

 .انداختم

 شدن بسته یصدا دهد، یجواب ونیمحمدهما کهنیا از شیپ

 .آمد یورود در

 .دیدو پنجره سمت و شد بلند شیجا از نایش

 .دیکش آسوده ینفس ذوق، با و زد کنار را پرده یگوشه
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 .دیبمون. اومد داداش عمو،حاج -

 .ماند در به رهیخ هال، وسط ستادهیا طورهمان ونیمحمدهما

 در دیکل شهراد کهنیا از شیپ و رساند در به را خودش نایش

 .کرد باز را آن خودش ندازد،یب قفل

 .زد خواهرش معصوم و حیمل صورت به یلبخند شهراد

 ؟یآباج یطورچه سالم کیعل -

 .زد لبخند و گذاشت او دست در دست نایش

 دلمون ؟یدینم جواب رو اتیگوش چرا تو؟ ییکجا سالم، -

 !رفت راه هزار

 .شد وارد و نداد یجواب

 سالم بلند یصدا با شهراد و گرفت نگاه یخوردل با یمهر

 .کرد

 .بود شده وارد صلح در از ونیمحمدهما
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 .ونهخ مرد پسر،شاه سالم به به -

 .داد دست او به و جلورفت شهراد

 .یکالم چیه بدون

 .گفت و داد تکان یسر یمهر که رفت یمهر سمت بعد

 .شهراد ناراحتم ازت یلیخ -

 یهیگر از سرخ یهاچشم به او نگاه

 مزه مزه دهانش در را حرف ونیمحمدهما که بود مادرش

 .کرد

 ؟یبود کجا شهرادجان، -

 او، برعکس و

 

  [2/11/20, 2:09 AM] 

 سه_و_شصت
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 .ستین یعاد یزیچ کی انگار که شد متوجه ونیمحمدهما

 .زندیم لنگ یزیچ کی

 .کرد زمزمه هشدارگونه و دیگز لب یمهر

 شهراد -

 و شهراد انیم را نگاهش و دیپر نایش رخ از رنگ

 .کرد جاجابه ونیمحمدهما

 ونیهما با طورنیا خانه نیا در یکس که بود بارنیاول نیا

 .بود کرده صحبت

 .دیکش یقیعم نفس و زد یلبخند تنها اما، ونیمحمدهما
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 شما که نهیا بحث ست،ین دادن پس جواب بحث پسرم، نه -

 .یمسئول خواهرت و مادر قبال در

  و شونینگراندل درقبال

 .شود خراب سرش پشت یهاپل نبود مهم شهراد یبرا

 سبک دل یعقده که بهتر چه پس برود، خواستیم که او

 !رفتیم و کردیم

 آمده شیپ شیبرا اسی با که یتیعصبان آمدینم بدش یحت و

 کند آوار یکس سر بر یطور را، فروخورده ترس آن دیشا و بود

 !ش؟یعموحاج از تر کوتاه یوارید چه و

 .گفت و زد یپوزخند تمسخر با

 که وقته یلیخ من یبابا ستم،ین شما پسر من خب که اوالً -

 !مرده

 .گهید دستشونه دم نجاتشون یفرشته ؟یتیمسئول چه ماًدو
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 رو دوست خانواده یمردا یادا که هست یکی خداروشکر

 ! ارهیدرب براشون

 .گرد چشمانش و شد هم در ونیمحمدهما یهااخم

 .زد لب

 شهرادجان -

 .بود باالتر را شیصدا شهراد و دیکوب صورتش بر یمهر

 !د؟یبردار سرم از دست شهیم -

 .شود دهیدر انشانیم ایح یهاپرده خواستینم ونیهمامحمد

 شده خشک هیثان از یکسر در انگار که شیهالب یرو زبان

 گرید ینفس و گذاشت هم یرو را شیهاپلک و دیکش بودند

 .گرفت

 .میبزن حرف باهم میخوایم فقط ما باش، آروم شهرادجان -
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 میریم دخترخانومه، اون با ازدواج مشکلت اگر

 .هستم کتمیکوچ خودم اش،یتگارخواس

 .بودم گفته بهت که من

 هوا در را دستش و برد باالترهم را شیصدا بارنیا شهراد

 .داد تکان

 مثالً البد دارم؟ پول دارم؟ خونه کنم؟ ازدواج ازدواج؟! هه -

 کنم، ییگدا شما از هم هاشلباس پول دیبا رمیبگ زن بخوام

 ام؟یزیچ یاسکول

 شهراد یبازو یرو دست و گذاشت جلو یقدم ونیمحمدهما

 .داد جواب

 .چشمم یرو ؟یخوایم خونه -

 .نوکرتم دربست خودم ؟یخوایم یعروس

 که هم هیآتل از درآمدت شه،یم پر ماه به ماه که حسابتم

 .خدا شکر هست
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 .دیکش رونیب ونیمحمدهما دست ریز از دست شهراد

 ؟یدیم صدقه -

 ؟یدیم هصدق خودمون به خودمون پول از

 تو ادیم پول یشاه ده دوقرون انهیماه که یذاریم منت

 حسابمون؟

 رو؟ پدرمونه ارث که یپول

 یدار یجور هی بازار، معتبر یحاج ون،یمحمدهما حاج آقا،حاج

 به یدار انگار. یکنیم محبت یدار که انگار یزنیم حرف

 ست،ین لطف آقا،حاج نه ،یکنیم لطف برادرت یهامیتی بچه

 !فتهیوظ

 و دادیم تکان را شیهالب و زدیم یدیسف به یمهر رنگ

 ولو نیزم یرو او از بدتر نایش و بزند حرف یکالم توانستینم

 و تند آشپزخانه در ستهیشا و کردیم نگاه برادرش به شده
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 پا به شهراد که یاقائله نیا تا فرستادیم صلوات سرهم پشت

 .شود ریخبه ختم کرده،

 با و دیشنیم پوریش در را شهراد یصدا انگار ونیمحمدهما

 شهراد و کردیم ینیسنگ قلبش یرو یزیچ هرکلمه

 .تاختیم تمسخر به ختهیآم یلحن با و رحمانهیب

 یهاروزه و نماز که ییآقاحاج خدا، مردِ آخه خب دِ -

 یبابا اگه ا،یر محض البته شهینم ترک واجبت و یمستحب

 یبش یخواستیم یک سهم با ود،ب زنده اگه بود، نمرده من

 ؟یهست االن که ینیا

 .داد ادامه و کرد ونیمحمدهما یسرتاپا به یااشاره و

 سهم با ما، یبابا سهم با که رانیام ونیمحمدهما حاج یبش -

 .یاریب در رو ریِخَ و خوب یآدما یادا و یکن حال و عشق ما،

 هم یرو صندوقت گاو تو یکن اضافه امالک و ملک سند

 .شونینیچب
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 و قبرستون و مشهد و محمودآباد و آمل و یانزل و کُردان تو

 .یبخر نیزم و خونه و الیو ،ییهرجا

 واسه که یاول نفر یبش و دستت یریبگ حیتسب هی بعد

 دهن نقل و کشهیم چک یبازار یهاورشکسته زونیرگل

 !همه

 !خودت بر و دور یکن جمع رو هاگودوله گدا یبزن هیریخ یبر

 کارخونه تو شونیاریب یکن دایپ خواب کارتون و معتاد یبر

 !یبد کار بهشون

 .کنن رو اتیبوس دست بخوان همه تا یکن آزاد یزندون یبر

 م؟یبود یراض ما یکرد فکر

 !حرومه ،یحاج حرومه مسجد به رواست، خونه به که یچراغ

 .داد تکان راست و چپ به را سرش یناباور با ونیمحمدهما

 نام به دنگش سه و منه نام به دنگش سه مالکا اون تمام -

 .شهراد مادرت
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 رو منظورت. دیکن حس یکمبود شما نخواستم وقتچیه من

 .فهممینم

 .ستادیا کمر به دست شهراد

 از شت،یر خیب بندنیم که هم یحاج یحاج نیهم یحت -

 به که یدار من بدبخت و مرگ جوون یبابا همون سرِ صدقه

 !یالبق یحاج حج، یرفت جاش

 از شیپ و ختیر دستش در را جانش تمام و ستادیا یمهر

 و برد باال دست دهد، نشان یالعملعکس بتواند شهراد کهنیا

 نیطن خانه تمام در زد، شهراد صورت بر که یایلیس یصدا

 .انداخت

 زمزمه و دیکش اشگرفته گر صورت یرو دست ونیمحمدهما

 .کرد

 هللا اال اله ال اهلل، اال اله ال -

 .زد لبخند مادرش به رو و گذاشت صورتش یرو دست شهراد
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 .کرده خودش خام یجورنیهم شماهاام -

 .گفت و ختیر اشک یمهر

 که اتنداشته شرف و رتیغ به تف شهراد، روت یتو تف -

 .گذشت ما خاطربه خودش یزندگ از مرد نیا

 

  [2/11/20, 2:09 AM] 

 چهار_و_شصت

 

  

 

 داغ سرش کرد حس و زدیم یکبود به ونیمحمدهما صورت

 .زدیم رونیب شیهاگوش از دود دیشا و شده

 .کرد خرد شیهاحرف بار ریز بلکه نشکست، را مرد نیا شهراد
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 درد او ناحق یهاهیکنا از ونیمحمدهما تن تمام و کرد نابود

 .بود گرفته

 حیترج را سکوت و دیبگو یزیچ نخواهد گرید که یقدرآن

 .بدهد

 انگشتانش انیم سرخش حیتسب که یحال در و ترف در سمت

 .برد باال را دستش بود،

 .داداشزن اجازه با -

 .کرد هق هق و دیکش را کشتش نیآست و دیدو سمتش نایش

 .دینر یجورنیا توروخدا عموحاج -

 .شده کبود صورتتون عموحاج

 .ارمیب براتون آب وانیل هی دیسیوا حداقل

 یرو او یدلگرم یبرا یبخندل و دیچرخ سمتش ونیمحمدهما

 .نشاند اشیشانیپ یرو یابوسه و نشاند شیهالب
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 .مادرت کنار برو ناجان،یش خوبم -

 .برو هم نورا دنبال ستین یزحمت برات اگر

 .کرد پاک را شیهااشک دست پشت با نایش

 عموحاج -

 .فشرد هم یرو پلک ونیمحمدهما

 .شم فدات برو -

 مبهوت و مات که بودند ختهیر یمهر سر یرو سرد آب انگار

 دست از درمانده و کردیم تماشا را ونیمحمدهما رفتن

 شیپاها یرو بر بود ستادهیا جناب به حق که یشهراد

 .دیکوبیم

 

 شدیم یدرد داشت،یبرم که یقدم هر و رفت ونیمحمدهما

 .اشنهیس یقفسه در



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
557 

 

 .دیرس چپش کتف به درد و انداخت راه به را نیماش

 است ممکن آن هر کرد حس و آمدیم رونیب نیگسن نفسش

 .ببندد چشم

 .کرد توقف و کشاند یکنار به را نیماش

 .بود نورا نگران چون بود، خودش حال نگران

 و رفت نییپا دادیم آزارش که یدرد با و بست را ماشن در

 صورتش به یمشت و دیکش رونیب عقب صندوق از یآب یبطر

 .دیپاش

 .کردیم حرکت شیپا ریز نیزم گاران و رفتیم جیگ سرش

 او به یمهر و میشم و نورا که نیا خاطربه فقط اما بود مردد

 داشت، آزاده نام به یاکرده نشان حاال و داشتند ازین

 .کرد لمس را وانیک نام و آورد رونیب بشیج از را اشیگوش
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 وان،یک دادن پاسخ از دیناام او و خوردیم را هابوق نیآخر

 در وانیک یپرانرژ یصدا که کند قطع را ماست خواست

 .دیچیپ یگوش

 از یادی شما؟ احوال داماد، یآقا آقا،حاج کمیعل سالم به به -

 .دیکرد ما

 را حالش بودن بد لحنش، که گرفت کار به را توانش تمام

 .جنباند زبان و نزند ادیفر قشیرف یبرا

 ؟یخوب دکترجان، ماست از سالم -

 دست با و داد لیگاردر به را اشهیتک و رفت عقب عقب

 .داد ماساژ را اشنهیس یقفسه چپ سمت راستش،

 .دیپرس وانیک

 نیسنگ اتهیسا هامرغ یقاط یرفت مجدد ؟یحاج خبراچه -

 شده

 .زد لب اما رفتیم تنش از داشت جان
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 آدرس شده، خراب نمیماش کردم ریگ ییجا هی من داداش -

 کمکم؟ یایب یتونیم بدم

 .گفت خنده با وانیک

 .خودرو امداد بزن زنگ ،یحاج که ینبود سواستفاده اهل -

 احمق؟ رکارمیتعم من مگه

 .گفت و گرفت دندان به لب ونیمحمدهما

 پسر ایب وانیک -

 .دیپرس مشکوک وانیک

  ؟یخوب محمد -

 .بزند لب توانست تنها

 .برات فرستمیم شنیلوک -

 در تنش از را دیسف روپوش شده هول کهیحال در وانیک

 .داد جواب عجله با آوردیم
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 .اومدم بفرست داداش، بفرست -

 

  [2/11/20, 2:09 AM] 

 پنج_و_شصت

 

 

 

 ترنیسنگ هرلحظه نفسش و بود گذاشته فرمان یرو را سرش

 .آمدیم رونیب

 .کرد باز را در و گرفت باال سر د،یکوب شهیش به وانیک یوقت

 .انداخت شیبازو ریز دست و کرد نگاهش تیعصبان با وانیک

 خودت؟ با یکرد کاریچ -

 .اتیلعنت دل نیا تو زیبر یه حاال
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 .کنهیم باز سر کجا از هوی نیبب

 نه؟ ای یشیم حالخوش بشه میتی اتبچه یریبم نمیبب

 .یبخور دیبا نفر هی تو عالمم و آدم یهمه جوش و حرص

 .داد هل را ونیمحمدهما یبازو و کرد اخم

 نگاهم یدار جغد مثل فقط چرا برونم، من وراون برو خب دِ -

 ؟یحاج یکنیم

 .گفت و گرفت اشخنده

 .انیم تو دست ریز که ییهاضیمر اون بدبخت -

 .یزنیم حرف یدار یجورنیا موتم، به رو خودت قولبه

 اشدنده یهااستخوان انگار گفتیم که یاکلمه هر با

 .بشکنند درد شدت از خواستندیم

 .کرد اشاره
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 هی به یخواستیم هست، که نهیهم شم، سوار اونور برو -

 خدمتش در اومده اریس دکتر. یبزن زنگ اخالق خوش دکتر

 !مردک کنهیم هم غر غر

 یصندل یرو و زد دور را نیماش و آمد نییپا ونیمحمدهما

 .نشست راننده کنار

 یبرا وانیک دل و دادیم خرابش حال از نشان صورتش رنگ

 .بود شده  خون قشیرف

 وانیک و بست را شیهاچشم و داد هیتک یصندل به را سرش

 کرد خارج خشابش از یایزبان ریز قرص زدن، استارت از شیپ

 .برد ونیمحمدهما دهان سمت و

 .مارستانیب میبرس تا زبونت، ریز بذار رو نیا  -

 .بست چشم و گذاشت زبانش ریز را قرص ونیمحمدهما

 .شد اکو شیهاگوش در شهراد جمالت و بست چشم
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 انینما شیهاپلک پشت شهراد یناآشنا نگاه و بست چشم

 .شد

 .بود شکسته قلبش

 پشت چندبار و کرد خارج نهیس از آه کی به هیشب را نفسش

 .کرد زمزمه رلبیز   هم سر

 .القُلوبتطمئنُ بذکراهلل اال -

* 

 .دیلرزیم هم هنوز جانش تمام بلکه ش،یهادست تنها نه

 .بود گرفته لیتحو یاشتر خانم زا را یتد

 توانستیم خوب اش،یزبانیب وجود با کوچک، موجود نیا

 .بفهمد را اسی حال

 او به را صورتش یتد و بود شده جمع خودش در اسی

 .دییسایم
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 را پوستش اشک، یشور که بود کرده هیگر یقدرآن

 .سوزاندیم

 .دیکش یتد سر یرو را دستش

 کرد؟ کاریچ باهام ادشهر یدید دخترم؟ یدید -

 و شدم خر یطورچه یدید کرد؟ خامم یطورچه یدید

 شده؟خراب اون به رفتم باهاش

 .شدیچ دمینفهم من ،یتد خدابه

 .دمیکش درد فقط من

 .ترسناک و بد درد هی

 .بدهد یداردل را خودش خواستیم

 خوش دل دیگویم خودش به که ییهادروغ با خواستیم

 .کند

 .گفت یتد به رو
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 تونستینم شهراد یعنی اما م،یکن ازدواج باهم قراره درسته -

 شدنمون؟ محرم از بعد تا کنه صبر

 داشت؟ عجله انقدر

 !کنه؟ سوءاستفاده ازم خواستیم فقط ای داره دوستم یعنی

 تناقض از پر هم شیهاهیواگو و هاحرف بود، زده شوک اسی

 .بود

 او به شهراد نبوده، اریهوش کهیحال در داشت قبول یطرف از

 یطرف از و سوءاستفاده، احوالش آن از و کرده تعرض

 دست از را ازدواجشان یهیقض و شهراد به باورش خواستیم

 . ندهد

 دیکش هم در چهره و گذاشت تختش تشک یرو دست درد، با

 .دیگز را لبش و

 را محسن نام دیترد با و برداشت یپاتخت یرو از را اشیگوش

 .کرد لمس
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 .نداشت هم را پدرش با زدن حرف یرو یتح

 .دیچیپ یگوش در محسن یصدا

 .بابا اسِی سالم -

 هیگر آثار کرد یسع و دیچک صورتش یرو گرید یبار اشک

 .نباشد مشخص شیصدا در

 .داد جواب

 .ینباش خسته ؟یخوب ،ییبابا سالم -

 .شدم یعال دمیشن که تورو یصدا -

 ؟یهدانشگا ؟ییکجا زدلم،یعز بگردم دورت

 و کرد فرو دستش کف را اشخورده الک بلندِ یهاناخن

 .داد جواب

 .نرفتم نه -

 .داد جواب پرتعجب محسن
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 خانوم؟ خوشگل ینداشت کالس مگه -

 دو با و بود دهیچسب شیپاها به یتد و زد چنگ را اشیروتخت

 .کردیم نگاه اسی به اهشیس چشم

 .نرفتم اما داشتم چرا، -

 .گرفت ینفس محسن

 چرا؟ وقتونا -

 .داد جواب ربطیب

 

  [2/11/20, 2:10 AM] 

 شش_و_شصت
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 نازخاتون؟ یخونه برم من، شهیم ییبابا -

 .کرد یمکث محسن

 خوبه؟ حالت اس،ی -

 نییپا بغضش و شود معجزه بلکه دیکش شیگلو یرو دست

 .برود

 .خوبم که معلومه ،ییبابا آره -

 که هم صدات ،یتنرف که دانشگاه نگرانتم، من باباجان -

 خاتون، یخونه برم خوامیم یگیم هم مقدمهیب ه،یطورکی

 دلت و حساسه یتد به خاتون که یدونیم یوقت هم اون

 .ارهینم طاقت رو یتد یدور

 .دیکش شیهاچشم ریز را دستش پشت

 انبار، یتو ذارمیم هم یتد ،ییبابا شده تنگ براش دلم -

 .نره سر اشهحوصل که برمیم رو لشیوسا و تخت
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 هم شام از بعد جا،اون امیم دانشگاه از منم برو خب -

 .خونه میگردیبرم

 .گفت زدهشتاب اسی

 که نهیا منظورم نه ا،ین اصالً شما زه،یچ یعنی م،یبرنگرد نه -

 .دیخند محسن

 ،شده تنگ برات دلم من اما نشده تنگ من یبرا دلت تو -

 ؟یپدرصلوات امین من یچ یبرا

 .دیکوب اشیشانیپ بر اسی

 "کنه لعنتت خدا اس،ی یزد گند"

 به ازین دخترش دیشا کرد فکر د،ید که را او سکوت محسن

 .دارد نازخاتون با یامادرانه خلوت

 .گفت خودش
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 اگر اما باباجان، امینم من یباش تنها خاتون با یخوایم باشه -

 یلمشک نتونیب پسر آقا اون با اناًیاح ای بگو، بهم شده یزیچ

 .دخترم بگو اومده شیپ

 یصدا تا گرفتیم گاز محکم عرض از را اشاشاره انگشت

 .نشود بلند هقش هق

 به خودش یپاها با گفتیم گفت؟یم دیبا چه مشکل؟

 دادند خوردش به یکوفت چه که ستین معلوم و رفته ناکجاآباد

 بردند؟ تاراج به را تمامش و

 یدرست حال که یزمان هم آن کرده نابودش شهراد گفتیم

 نداشته؟

 را محسن ینگران که لرزان ییصدا با و گرفت ینفس تنها

 .گفت کرد، دوچندان

 که یمرس دارم، دوستت یلیخ یلیخ عاشقتم، من ییبابا -

 .ییایدن یبابا نیبهتر
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 .دیچیپ گوشش در محسن یبوسه یصدا

 .بابا اسی یمن یایدن تموم خودت تو یول -

 لیوسا و هالباس از پر را اشکوله کرد، قطع که را تماس

 و برداشت نیزم یرو از هم را او و کرد یتد و خودش

 .گرفت را آژانس یشماره

 .دستانش یبو و نازخاتون یبرا بود دهیکش پر دلش

 و کند جا او آغوش در شیهایکودک مثل را خودش تا

 اطرافش یاهویه از را او حواس ،قصه چند با بتواند نازخاتون

 .کند پرت سرنوشتش یهایرحمیب و

* 

 سرزنشگر ینگاه با وانیک و نشسته تخت یرو ونیمحمدهما

 .بود ستادهیا مقابلش

 .مؤمن مرد یکرد رد رو سکته -

 .دیکش صورتش به یدست ونیمحمدهما
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 برادر گهید شد رد که حاال ،یگیم یدار هم خودت خب -

 .من

 .دیتوپ یعصب وانیک

 یزیبر انفجار مرز تا که یبعد یدفعه شد، رد بارنیا آره -

 ؟یچ خودت یتو

 و ما یآبج شده ننش که کرده یگناه چه معصومت طفل اون

 !تو؟ هم باباش

 ؟یحاج یچ اتهکرده نشون که یبدبخت دختر اون

 یهاشونه به هم برادرت یهابچه دوتا و خانومیمهر چشم

 .من زیعز توئه

 .کجاست از و یک از دردت دونمینم من

 .یحاج رونیب زیبر اما

 روش بذار چهارتا ،گنیم ناحق گن،یم ناروا بهت، گنیم کج

 .کن بارشون
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 .بشه تلنبار اتوامونده قلب اون رو نذار اما

 تکان راست و چپ به را سرش و زد زهرخند ونیمحمدهما

 .داد

 وان؟یک بگم یچ -

 یااشاره و داد هیتک ییروروبه تخت به نهیس به دست وانیک

 .کرد ونیمحپمدهما ینهیس یقفسه به

 بره فشارت که آورده فشار بهت انقدر و توئه اون که یهرچ -

 .یکن رد رو سکته و کی و ستیب یرو

 .انداخته روز و حال نیا به رو تو که یهرچ

 .زد لب و انداخت نییسرپا ونیمحمدهما

 .وانیک زخمه یِ ال استخونِ -

 .گفتنشه از بهتر نگفتنش

 .دیتوپ وانیک که ستادیا
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 ؟یسالمت به کجا -

 .گذاشت وانیک یشانه بر را دستش و رفت جلو و دیخند

 .خونه برم خوامیم -

 .بهتره یباش نظر تحت -

 .خونه رمیم خودم تیرضا با -

 .کرد نگاهش یچپ چپ

 یخوایم مرحومت یعمه تیرضا با کردم فکر من تو جون -

 .یبر

 .باش نظر تحت چندساعت گمیم

 .دیخند و گذاشت وانیک یشانیپ رب یابوسه و جلورفت

 حواسم وان،یک یاومد که ممنون! هاستزنده امیطوب عمه -

 .دکتر یآقا هست خودم به

 .برد باال را دستش و رفت در سمت و دیچرخ
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 یاعلی -

 

  [2/11/20, 2:10 AM] 

 شش_و_شصت

 

  

 

 .بود تابیب ونیمحمدهما

 .بود خسته

 .کند آرام را اشیامناآر و باشد که خواستیم را یکی دلش

 .بود ونیزیتلو یتماشا مشغول نورا

 .بود شده پدرش یحال آشفته متوجه هم او یحت

 .بود مانده یباق یساعت کی مغرب اذان تا هنوز
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 سمت میمستق خاطرنیهم به داشت، شهیهم که را وضو

 .رفت جانمازش

 .بست قامت و ستادیا قبله روبه

 .خواند

 .هم سر پشت

 و پدرش از ابتین به قضا نماز چند که دینفهم هم خودش

 .خواند یمحمدعل

 .خواند حالش آرامش یبرا یدورکعت نماز چند دینفهم

 گذاشت، مهر یرو که سر و رفت که را سجده نیآخر اما

 .بود شده سبک نفسش

 .کرد باز آغوش شیبرا ونیمحمدهما و آمد سمتش نورا

 .گفت و دیکش پدرش یهاشیرته یرو دست

 ییبابا -
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 .زد لب عشقش تمام با و دیکش بو را او یموها ونیمحمدهما

 دلم؟ جان -

 هیگر انقدر یمهر عموزن خونشون، برد منو که ناجونیش -

 خانوم ستهیشا کرد، هیگر باهاش نایش کممی بعد بود، کرده

 عموزن وانیل ته خواست دلم منم آورد، قندآب عموزن یبرا

 ینزه آخه دارم، دوست یلیخ گالب با قندآب من خوردم، رو

 .نخورد ناهارم عموزن تازه بعدش ده،یم زردشله

 .کرد نوازش را او یموها ونیمحمدهما

 که یاتفاقات ستین یخوب کار ،یدونیم شما وقتاون خب، -

 ؟یبد حیتوض رو افتاده ییجا

 .دیخند زیر نورا

 .دونمیم آره، -

 .یفضول گنیم بهش

 .نخندد دخترش یهایزبانربنیش به تا دیگز لب
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 زردشله دلت اگرهم خوشگله، خانوم نکن یفضول پس -

 .کنم درست برات بگو خوادیم

 .گفت و داد جلو را شیهالب

 یستین بلد که شما گشنمه، من اما کنم،ینم یفضول باشه -

 یکرد درست کیک که دفعهاون مثل ،یکن درست زرد شله

 .شهیم بود بدمزه یلیخ

 درست برام گمیم خانوم ستهیشا ای یمهر عموزن به خودم

 .کنن

 .کرد بلند شیپاها یرو از را او

 یرو به بارکیچندوقت رو کیک یهیقض نیا شماهم حاال -

 .میکن درست یزیچ هی میبر پاشو. بره آبروم اریب ییبابا

 در بود ینینگ انگار که فشینح اندام و قامت و قد آن با نورا

 .دیدو آشپزخانه سمت کوچک، زیسا
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 بازش زور با و رساند زریفر در یهارهیدستگ به را دستش دو

 .کرد

 .گرفت باال را سرش و ستادیا شیپاها یهاپنجه یرو

 .ستادیا سرش پشت ونیمحمدهما

 دخترم؟ یخوایم یچ -

 .کرد ییباال یطبقه به یااشاره کوچکش انگشتان با

 نشو ناراحت خب ییبابا. خوامیم اونو من م،یدار آماده تزایپ -

  ست،ین خوب ادیز شما پختدست یول

 و زد لبش کنج تفکر نشان به را اشاشاره کوچک انگشت بعد

 .گفت

 ؟یریگینم ادی خانوم ستهیشا از چرا -

 درحال خانوم ستهیشا کنار خودش تصور از ونیمحمدهما

 .دیکش را دخترش یگونه و دیخند ،یآشپز میتعل
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 راحت هم من دستپخت شر از مون،شیپ ادیب که خانومآزاده -

 .یشیم

 .ستادیا نهیس به دست و کرد جمع را صورتش

 .گفت و آورد رونیب را جعبه ونیمحمدهما

 .ویماکروو یتو ذارمشیم رو نیا االن من نکن، قهر حاال -

 کنم؟ درست یخوریم ساالدهم

 .انداخت باال را بورش یابروها نورا

 .یرسخ قرمز سس عالمه هی فقط ر،ینخ -

 جعبه از را تزایپ و دیخند او یکودکانه لحن به ونیمحمدهما

 .کرد خارج

 .خورمیم ساالد من اما -

 .دیپر باال یسرخوش با نورا

 .منه یبرا تزاهایپ یهمه پس هورا، -
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 .ختشانیر برهم و کرد فرو دخترش لخت یموها انیم دست

 .دیکش آغوش به را کوچکش جسم و زد زانو مقابلش

 عاشقته؟ بابا ینستدویم -

 تمام نورا، جوابِ اما داشت، قلبش کنج که یایناراحت وجود با

 .کرد ریسراز شیهارگ در را عالم یهایخوش

 .عشقم ییایدن یبابا نیبهتر شما -

 .چرخاند دور چند و کرد بلند را او و دیخند بلند یصدا با

 من؟ یکوچولو یبزن حرف قشنگ انقدر یگرفت ادی یک تو -

* 

 .بود گذاشته نازخاتون یپاها یرو سر

 .بافتیم را قرمز شال ماهرانه، و عیسر و تند  نازخاتون

 و برد عقب دست و کرد جمع شکمش در را شیپاها اسی

 .گرفت را مادربزرگش دست
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 .گفت و کرد متوقف را کارش نازخاتون

 ؟یخوایم یچ مادر؟ جانم -

 .شتگذا خودش صورت یرو را او چروک و گرم دست اسی

 .بگو قصه برام خاتون -

 .دیکش آه نازخاتون

 .ستین شهیهم اسی اس،ی نیا که بود دهیفهم

 .دیکش اشنوه صورت یرو دست

  بگم؟ کجا از مادر؟ بگم یچ -

 سبزِ راهنِیپ یرو چشمش، یگوشه از اس،ی اشک قطره کی

 .دیچک نازخاتون یشمی

 زیچ همه تهش که ییهاهمون از ها،خوب قصه همون از -

 .خوشن همه که ییهاهمون از خوبه،
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 دلم ست،ین باباشون خاتون، هاینگ رو منگول و شنگول

 .سوزهیم

 .دیخند نازخاتون

 مادر؟ بگم رو اسی یقصه -

 .دیگز را لبش

 را یهرکس یقصه. دیبگو و کند رها را هقش هق خواستیم

 !برگشته بخت اسِ ی جز به بگو

 .گفت شیجابه اما

 .ندارم دوست هم اون اره،ند مادر هم اسی -

 .زد لب نازخاتون

 شده؟یچ بگو پاشو ،مادر پاشو -

 ؟یحالآشفته انقدر تو که شده یچ

 چرا؟ یشونیپر
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 .رفت جیگ سرش و نشست

 .بود داده دست از یادیز خون

 .بود یزیرخون و فشار افت نیهم یجهینت هم اشجهیسرگ

 .دیکوب خودش صورت بر نازخاتون

 شد؟ گچ مثل صورتت رنگ ییهوی چرا تو مادر، وا اِ -

 .دیخند اسی

 .خاتون گچم رنگ شهیهم که من -

 و دیکش ریت شیزانوها و گذاشت نیزم یرو دست نازخاتون

 .زد غر

 آره؟ مادر، یعادت -

 

  [2/11/20, 2:10 AM] 

 هفت_و_شصت
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 و پفک و پسیچ همش د،یرسینم خودتون به که جوونا شما

 .دیخوریم لواشک

 .نداره رو به رنگ دختره توروخدا، کن نگاه

 .رفت اشخانه یمیقد یآشپزخانه سمت

 .ریبگ جون کمی بخور ارم،یم رهیشسه شربت هی برات االن -

 تازه گریج برات ماشاال آقا یقصاب نیا از رمیم فرداام

 .رمیگیم

 .برسد اسی گوش به تا برد باال را شیصدا و بود آشپزخانه در

 .برسه خودش به دیبا شه،یم عادت که دختر مادر، -

 .ییبزا کمیش دوتا یخوایم فردا پس
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 .یتونینم که یجورنیا

 نه؟ ای یباش داشته جون دیبا

 بوده؟ کجا ماهانه کلیس خاتون د،یبگو و کند ناله خواستیم

 که امکرده ینَر به میتقد را میهایدخترانگ شبید نیهم من

 .نگرفته حالم از یخبر یحت

 یهایگریوحش یجهینت پوستم، یرنگیب و یزیرخون نیا

 .اوست

 به را اشیگوش و گذاشت شیزانوها یرو را سرش فقط انا

 .کرد چک شهراد از یخبر دیام

 کمک به و گذاشت رنگ یالک یپشت یرو دست و زد پوزخند

 .ستادیا آن

 .رفت آشپزخانه سمت

 و یفلز یهانتیکاب آن با یمیقد یآشپزخانه نیا عاشق او

 .بود مادربزرگش یشعله سه گاز و دشیسف
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 ابرو نازخاتون و بود کرده پر را فضا تمام یسبزیقورمه یبو

 .گفت و دیکش هم در

 ؟یریم راه یجورنیا چرا مادر شدهیچ -

 .داد جواب و شد هول اسی

 .رفته خواب پام خاتون ستین یچیه ،یچیه یعنی ؟یچ -

 را رنگ یاقهوه یرهیش و چرخاند وانیل در را قاشق نازخاتون

 .گرفت اسی سمت و کرد مخلوط آب با

 را مادربزرگش دست گر،ید دست با و اوگرفت از را وانیل اسی

 مانع و دیخند نازخاتون که رساند شیهالب به و برد باال

 .شد دنشیبوس

 .بخور شربتتو ،یکن لوس خودتو خوادینم خبه خبه -

 عیسر و آورد باال ار او دست گرید یبار و دیخند هم اسی

 .دیبوس را پشتش

 .کرد وانشیل به یااشاره نازخاتون
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 .ایبخور تهشو تا -

 بود؟ یچ اسمش سگت، نیا به بده ببر یزیچ هی بعدم بخور

 !یتد آهان

 .بسته زبون نشده تلف تا بخوره یزیچ هی بده

 و گفت رلبیز و آرام یچشم اسی و رفت آشپزخانه در سمت

 .زد غر نازخاتون

 .ستین خونه تو سگ یجا مادر، یلو -

 آخه؟ جاست هی زادیآدم با وونیح یجا مگه

 .گفتم محسنم به من

 جااون من شماست، یخونه تو سگ نیا که یوقت تا گفتم

 .امینم

 .خدابه نداره نماز

 .گفت و گرفت اشخنده اسی
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 بهش هم پوشک انباره، تو االن که چارهیب اون خاتون -

 .که ارهند ما به  یکار بستم،

 .برد باال را شیصدا نازخاتون

 .دخترم نجسه درکل -

 هیتک و آمد مادربزرگش کینزد دستش در وانیل با هم اسی

 کنار یهاگل به که نازخاتون به رو و داد در چهارچوب به

 .گفت دادیم آب پنجره

 و نجسه یگیم شما که سگ نیهم خدابه خاتون، یول -

 یلیخ از محبتش و معرفت د،خون نماز شهینم باشه که ییجا

 .ترهشیب هاآدم

 خودش با رلبیز اسی و کرد نگاه او به یچپ چپ خاتون

 .کرد زمزمه

 .تره باوفا یلیخ شهراد از که کرده ثابت یتد حداقل -

 .برداشتش نیزم یرو از و شد خم و رفت اشیگوش سمت
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 .آمد شیهاپلک پشت تا اشک و شد دیناام گرید بارکی

 مرز تا یکم یفاصله ،یمان و یسپ و شهراد دانستینم که او

 یگوش از را شانیهاکارتمیس هرسه، قبل ساعت کی و دارند

 هم را شانیهایگوش و اندشکسته هاراآن و آورده رونیب

 !اندکرده خاموش

 !بود شهراد از یتماس منتظر لوحانهساده هم هنوز فقط او

 

  [2/11/20, 2:11 AM] 

 هشت_و_شصت

 

 

 

 و کالفه و اوردین طاقت دلش گرید روز، سه گذشت از پس

 .شد نازخاتون یخانه یراه آشفته،
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 یموضوع با و کند فکر راحت تا بود گذاشته تنها را اشدردانه

 کنار کرده، ریدرگ را او که هست مهم قدرآن دانستیم که

 .دیایب

 اشپدرانه احساس برابر در نتوانست نیا از شیب منطقش اما

 سمت و بود نشسته فرمان پشت که یوقت و کند یدگستایا

 دیبا که کردیم فکر نیا به تنها ،راندیم مادرش یخانه

 .کند صحبت اسی با شده، هرطور

 یرو را او و دیبوس را یتد اسی آمد، در صدا به که در زنگ

 .آمد رونیب انبار از و گذاشت نیزم

 دنید با اسی و بود کرده باز محسن یبرا را در نازخاتون

 .رفت وا ،پدرش

 !نه را او با مقابله یرو اما داشت، را آمدنش انتظار واقع در

 کهنیا از و بخواند را زیچهمه نگاهش از محسن که دیترسیم

 .بود ناراحت و مانیپش بود، کرده استفادهسوء پدرش اعتماد از
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 یرو را یماه و مرغ و گوشت و وهیم یهالونینا محسن

 کبود شیهاچشم ریز که اسی به و رفت جلو و گذاشت نیزم

 یکس انگار و شد رهیخ بود رفته فرو شیهاگونه و بود شده

 .فشرد مشت در را دلش

 .کرد باز آغوش و زد یلبخند

 .معرفتیب نمتیبب ایب -

 .بود رفته تنش از جان

 را شیهاغصه تمام و برسد پدرش آغوش به کهنیا از دیترس

 .ببارد

 .دیخند و رفت جلوتر محسن

 .خورده موش که هم رو زبونت هاتیبچگ مثل -

 .کرد زمزمه اسی

 سالم -
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 محسن درآغوش را خودش و رفت جلو را ماندهیباق چندقدم

 .داد یجا

 .بود دلتنگ هم او و بود دهیند را پدرش که بود چهارروز قایدق

 سمت و نکند آشکار را رازش نگاهش، تا گرفت فاصله فوراً اما

 .رفت هالونینا

 ییبابا کنم کمکت بذار -

 و بود ستادیا و آمده در مقابل محسن، یصدا دنیشن با یتد

 .کردیم صدا و سر سرهم،پشت و تند

 به و بود داده بسته زبان وانِ یح به را شیتذکرها اسی

 .آمدینم رونیب انبار، درگاهِ از یتد خاطرنیهم

 .گفت اسی به خطاب و دیخند محسن

 اطیح یتو پا قدم کی نداره جرأت ترسش زا یوونکیح نیا -

 .بذاره

 .داد جواب و رفت وانیا یهاپله سمت اسی
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 شهیم ناراحت خاتون گفتم بهش کنه، گوش حرف دخترم -

 .اطیح یتو ادیب نداره حق و

 .داد ادامه و دیخند

 کجاش من یتد آخه نجسه، سگ گهیم هم همش  -

 فه؟یکث

 او و دیکش سرش یرو یدست و شد خم یتد مقابل محسن

 .داد تکان دم شیبرا

 .گفت و آمد وانیا یرو نازخاتون موقع، همان

 رو هاتدست باغچه، کنار آبِ لنگیش اون با آقامحسن، -

 .خونه یتو ایب بعد بشور

 .دیخند و ستادیا محسن

 مادر سالم -

 .زمیعز سالم کیعل -
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 .بود خونه یتو زیچهمه ؟یدیکش زحمت انقدر چرا

 .گفت یدت به رو محسن

 انبار یتو یبرو -

 را نازخاتون جواب رفت،یم آب ریش سمت که طورهمان و

 .داد

 . شم فدات ستفهیوظ! ؟یزحمت چه خاتون، بابا نه -

 داخل و برداشت را دهایخر یمابق و دیکش آب را شیهادست

 .برد

**** 

 هانیا از کدامچیه اما بود، دلشکسته بود، ناراحت بود، دلخور

 .باشد تفاوتیب شهراد به نسبت که شود باعث ستتوانینم

 .شد حاضر یمعطلیب کرد، باز که را نایش امیپ

 .بود نوشته شیبرا
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 .سالم عمو،حاج -

 از اما ره،یبگ تماس باهاتون نشد روش چندروز نیا مامان

 و کرد یخداحافظ ما با هم شهراد د،یرفت شما که روز همون

 .رفت

 .مینگران یلیخ ما عموحاج

 .کرد پیتا شیبرا جوابش در

 .زدلمیعز امیم االن -

 نورا اتاق به و انداخت دست یرو را تکش کت ونیمحمدهما

 .رفت

 .بود شده دهیکش سمت هزار به دلش

 یفکرها دیشا تا بکوبد وارید بر را سرش داشت دوست

 !بپاشند رونیب سرش از مزخرفش

 را اشعالقه نورد عروسک و یپشت کوله و شلوار و شرتیسو

 .برداشت
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 بر را شیهادست باذوق و دیکش تبلتش با یباز از دست نورا

 .دیکوب هم

 ؟یمهر عموزن شیپ میبر میخوایم -

 اشیوسط و شست انگشت دو با را اشقهیشق ونیمحمدهما

 .داد تکان سر و فشرد

 .میبر شو حاضر پاشو بابا، جانِ آره -

 .دیپر باال

 .جون یجونم خآ -

 کرد زیر را شیهاچشم و گرفت ونیمحمدهما تسم را تبلتش

 .ختیر نگاهش در تیمظلوم تعمداً و

 ارمش؟یب یدیم اجازه عشقم، -

 قسمت در هم را آن و اوردین طاقت مخالفت یبرا دلش

 .گذاشت اشکوله ییجلو



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
598 

 

 .باشه -

 

 که کردیم فکر نیا به فقط بود، فرمان پشت که یمدت در

 .باشد آمده شهراد سر به ییبال نکند

 ینگاه نه،ییآ از و دیچیپ اشنهیس یقفسه در باز یلعنت درد آن

 در یهانیماش و بود نشسته عقب یصندل یرو که نورا به

 .انداخت ینگاه کرد،یم تماشا را حرکت

 .دیکش قیعم نفس چند

 .ماندیم محکم و سرپا حاالها حاال دیبا او

 رقم شیراب ییروزها چه کینزد یندهیآ در دانستینم که او

 .خورده

 نیا حاال که بشنود ییزهایچ چه است قرار دانستینم که او

 .بود یگرفتار نیا از یکوچک یگوشه تنها شهراد، شدن دیناپد
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 یاوریب طاقت دیبا ،یباش خانه کی محکم ستون تنها یوقت

 .سخت یروزها یبرا

 .کندیم امتحان تشانیظرف یاندازه به را هاآدم هم خدا انگار

 از شیب ران،یام ونیمحمدهما حاج یبرا امتحاناتش دیشا اما

 .بود او شیگنجا حد

**** 

 پختدست که یبادمجان نظریب خورشت آن خوردن از پس

 یبرا نازخاتون سازِدست دوغ از هم وانیل کی بود، مادرش

 .دیکش سر و ختیر خودش

 

  [2/11/20, 2:11 AM] 

 نه_و_شصت
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  بود اسی به مدت تمام حواسش اما

 اما جاستنیا جسمش و کندیم یباز یباز شیغذا با که

 .نه روحش

 .بکشد آه اش،نازپرورده یدغدغهیب دختر بود دهیند حالتابه

 قلبش بر نه، که جانش بر لرز یالحظه د،یکش آه که او

 .نشست

 یوقت اما افتاده، یاتفاق که بود دهیفهم هم نازخاتون یحت

 متوجه بکشد، حرف نشزبا ریز از خواست یچندبار

 .بود شده اشنوه کردن انکار و یحوصلگیب

 و گذاشت هم یرو را نازخاتون و خودش بشقاب محسن

 .گفت

 ؟یخورینم بابا، اسِی -
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 که است حال چه در شهراد یعنی کهنیا فکر در غرق اسی

 نتوانست نداده، او به هم یاکلمه تک کوتاهِ امیپ کی یحت

 سرش که طورهمان و کند یمخف را چشمش در نشسته اشک

 از اشک ش،یرو شیپ یغذا بشقاب به نگاهش و بود نییپا

 .افتاد سفره یگوشه و دیچک مردمکش

 .زد شیصدا تیجد با و کرد یاخم محسن

 اسی -

 به را زنش دو دو یهامردمک و آورد باال را سرش شده هول

 .دوخت پدرش

 ؟ییبابا جانم -

 و برداشت را دوغ پارچ و تگذاش شیزانو یرو دست نازخاتون

 .رفت آشپزخانه به اس،ی و محسن گذاشتن تنها یبرا

 .گفت تیجد با محسن
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 لتیوسا کنمیم کمک خاتون به من تا بلندشو دخترم، پاشو -

 .خونه میبر دیبا کن جمع رو

 یوقت دانستیم خوب محسن و دیبلع را دهانش آب اسی

 هول یعنی زندیم دو دو دخترش یمشک درشتِ یهامردمک

 .دارد یکارپنهان قصد و است مضطرب و شده

 خاتون؟ شیپ بمونم من شهیم خب، یعنی ،ییبابا نه -

 سرش اما بود دیبع او از اشنازدانه برابر در ت،یجد شکل نیا 

 .انداخت باال را

 .شو بلند زمیعز نه -

* 

 یموها به یدست و بود انداخته نییپا سر زدهخجالت یمهر

 .دیکشیم بود نشسته او یپاها یرو که نورا
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 و یمهر یدهیپر رنگ یهاصورت به ینگاه ونیمحمدهما

 غذاهم لقمه کی چندروز نیا در که دانستیم و انداخت نایش

 .نرفته نییپا شانیگلو از

 در نورا که یایباز یصدا فقط را شاننفره پنج جمع سکوت

 .شکستیم بود آن مشغول تبلتش

 .گفت ونیمحمدهما به رو و دآم رونیب خانوم ستهیشا

 .نمیبچ رو زیم د،ینخورد شام اگر آقاحاج -

 و ستادیا اما بودند خورده نایش یارسال امِیپ از قبل که را شام

 .زد خسته یلبخند

 نایش و داداشزن با دیبکش دردنکنه، شما دست م،ینخورد نه -

 .میایم

 نویمحمدهما به نگاه یمهر و دیبلع ینگران از یبغض نایش

 .دوخت

 .گفت و دیخند ینمک و زیر نورا
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 ست؟ین یبد کار گفتن دروغ مگه ،ییبابا میخورد شام که ما -

 یصدا که انداخت کولش یرو و کرد بغل را او ونیمحمدهما

 کهیحال در ونیمحمدهما و شد بلند اشکودکانه یخنده

 .گفت بود کرده دراز نایش سمت به را دستش

 .خانوما خانوم گشنمه من -

 و برخاست هم یمهر و گذاشت شیعمو دست در دست نایش

 سمت و ستادیا برادرشوهرش احترام به اما بود لیمیب هرچند

 .رفتند یغذاخور سالن

 

 .گرفت یمهر سمت را اپلویلوب سِید ونیمحمدهما

 .داداشزن دییبفرما -

 .طورنیهم هم نایش و ختیر بشقابش در یریکفگ اجبار به
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 زیم یرو هم را یترش یهاکاسه و یبزس سبد خانم ستهیشا

 لب ندازدیب او به ینگاه کهنیا بدون ونیمحمدهما و گذاشت

 .زد

 .دییبفرما هم خودتون -

 .خوردم من جانتون نوش آقا،حاج ممنون -

 .گفت قاشق نیاول دنیبلع از پس اما نبود گرسنه هم خودش

 درست یزیچ که نخوردن غذا و کردن هیگر با داداشزن -

 .شهیمن

 .کنمیم داشیپ خودم من دیبخور رو شامتون شما

 .داد جواب لرزان ییصدا با نایش یمهر یجا به

 خونه روز سه داداش که نداشته سابقه تاحاال آخه عمو،حاج -

 .ادین

 .کتفش و نهیس یقفسه درد از امان و راند رونیب را نفسش
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 .من به دیبسپر کنم،یم داشیپ -

 تیقابل سپارند،یم او به را یزیچ که یتوق دانستندیم همه و

 .دارد را ها یریگمیتصم نیبهتر ییتوانا و

 به را غذا قاشق نیاول روز سه از پس و شد باز یمهر نفس راه

 .گذاشت دهان

**** 

 بغل ینهییآ به نگاه کهیحال در زد دور را یدگیبر و زد راهنما

 و داده هیتک شهیش به سر که بود هم اسی به حواسش داشت،

 .شده جمع خودش در

 و کوچک یهادست و ستادهیا اسی یپاها یرو یتد

 .بود برده رونیب شهیش از را شیپشمالو

 .گفت ناگهان محسن

 .میبزن حرف دیبا واقعاً گهید کنم فکر خب، -

 .داد جواب برگرداند یرو کهنیا بدون و خورد یتکان اسی
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 ؟یچ درمورد -

 چندروز نیا لیدل ه؟یچ تهاشدن یمخف نیا لیدل کهنیا -

 اس؟ی هیچ حالت نیا لیدل ه؟یچ نرفتنت دانشگاه

 .دیبگو پدرش به را زیچهمه توانستیم کاش

 !بود؟ یشدن مگر اما

 یرو را نفسش و چسباند سرد یشهیش به را اشیشانیپ

 .زد لب و کرد رها گرفته بخار یشهیش

 !شده تموم زیچهمه کنم فکر ییبابا -

 شد قفل فرمان دور دخترش، قلب دردِ یبرا محسن یهادست

 ترشیب را پرابهام یجمله نیا و بدهد ادامه او تا کرد سکوت و

 .بشکافد

 یصدا انیم که بود اسی آرام یهاهقهق یصدا تنها اما

 .دیچیپ هاابانیخ یشلوغ

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
608 

 

  [2/11/20, 2:11 AM] 

 هفتاد

 

  

 

 .شد حسیب شیهادست

 .ماند مات نگاهش

 .دیپرس گرید بارکی و دیکش تسو شیهاگوش

 ؟یچ یعنی -

 .داد جواب شهراد سال و سن هم یپسر

 .میدیخر رو هیآتل نیا ما کردم عرض -

 .رانیام شهراد یآقا از

 .گذاشت زیم یلبه دست و دیپر پلکش یگوشه
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 نشسته پشتش یابهیغر حاال که شهراد، یِچوب زیم نیا کاش

 یحت را، مرد نیا یهاشانه یرو بار ینیسنگ توانستیم بود،

 .کند تحمل چندلحظه یبرا

 نم؟یبب رو سندش شهیم -

 .گفت جوان پسر

 که ارمیب فردا تونمیم دیبخوا اگر اما ست،خونه سندش -

 .میستین دردسر دنبال ماهم خدابه آقا د،ینیبب

 ما با یقانون کامالً  اتونهبرادرزاده دیگیم که شهراد آقا نیهم

 .کرد معامله

 گفتیم ،فروخت لشیوسا کل با جارونیا متیرقیز هم کمی

 .داره اجیاحت پولش به

 .کرد زمزمه ناباور ونیمحمدهما

  شه؟یم مگه -
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 چرخ سرش در فکر هزار و بود دهیپر صورتش از رنگ

 .خوردیم

 .گفت و انداخت ونیمحمدهما به ینگاه جوان پسر

 خوبه؟ حالتون آقا -

 ؟ارمیب آب براتون دیخوایم

 و داد تکان را سرش و کرد جدا زیم یلبه از را دستش

 .خورد تکان یآرام به شیهالب

 .ممنونم نه -

 .گرفت شیپ یخروج در سمت به را راهش

 !بود فروخته را هیآتل شهراد

 !داشته اجیاحت را پولش

 !چه؟ یبرا

 ست؟ین او از یخبر چیه که رفته کجا
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 کرد؟یم کار چه دیبا حاال

 یجلو پسرمان، شاه گفتیم! داد؟یم یهرم به یجواب چه

 یادعا که یمن و شده بیغ و فروخته را هیآتل مانیهاچشم

 !ام؟دهیفهم طورنیا و امروز ام،داشته را او از مراقبت

 .شدیم نییپا و باال ونیمحمدهما ذهن در هانیا یهمه

 و گذاشت دشیسف بلند یشاس نیماش یرهیدستگ یرو دست

 .دیکش قیعم نفس چند و شد سوار

 یقفسه چپ سمت یآرام به و یاپیپ چندبار، را مشتش

 .دینال و دیکوب اشنهیس

 .کن کمکم ا،یخدا -

 .درآورد کتش بیج از را حشیتسب

 .داشت که بود هامدت را گرفتنش دست به حیتسب عادت نیا

 .نه باشد، ایر و ریتزو محض کهنیا نه
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           ً داشت؟ هم را یخصلت نیچن ونیمحمدهما مگر اصال

 .بود یمحمدعل ادگاری حیتسب نیا

 .کردیم ترشیب را آرامشش آن با گفتن ذکر

 .شیزانو یرو دستش و بود فرمان یرو سرش

 .ذکر گفتن به کرد شروع

 .کردیم زمرمه خودش با آرام

 اجواداالئمهی اجواداالئمه،ی -

 و انداخت بشیج در را آن کرد، تمام که را حیتسب دورکی

 .داد رونیب را فسشن

 برسه اشیسالمت خبر باش، ما جوونِ مراقب جواداالئمه ای -

 ایخدا شهر، یهامارستانیب به بشه دهیکش پاهام کهنیا قبل

 هستم که ینیا از ترشرمنده زنش، و یمحمدعل شیپ رو من

 .نکن
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 برود؟ کجا به دیبا دانستینم و بود انداخته راه به را نیماش

 گرفتیم را شهراد یشده خاموش یشماره بار نیهزارم یبرا

 .قبل یدفعه از دتریناام هربار و

 .رفتیم شیهادوست سراغ به دیبا

 .ردیبگ یخبر توانستیم هاآن از دیشا

 .داد رییتغ دانشگاه سمت به را رشیمس

**** 

 .نداشت دماغ و دل

 که بود ممکن محالِ نبود، پدرش شدن خوشدل یبرا اگر

 .دیایب دانشگاه هب بخواهد

 .بود شده یزخم روحش

 .کردیم درد جسمش

 .نبود تعرض حس از کم داشت، که یحس



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
614 

 

 .بود کرده موافقت هم او بود، خواسته هم او که است درست

 .یعیطب یحالت در نه اما

 کی به هیشب که کردیم حس اما و داشت دوست را شهراد

 .کرده برخورد او با فیکث یکاغذ دستمال

 .برسد او تا ستادیا ،یحالیب با اسی و زد شیصدا میشم

 که دید خندان یاچهره با را میشم و سمتش گرداند رو

 .دیآیم سمتش

 و بردیم ماتش ترشیب شد،یم ترکینزد اسی به که هرقدم

 نشستیم نگاهش در ینگران و تعجب

 .شد تمام انشانیم یفاصله 

 تو؟ ییکجا هست معلوم چیه خانوما، خانوم سالم -

 .داد جواب تنها و زد یتلخند اسی

 سالم -
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 .دیپرس میشم

 ؟یاسی شده چت -

 ؟یالغرشد چندروزه نیا چرا ده؟یپر انقدر چرا روت و رنگ

 ؟یخوب

 و برداشت آرام را شیهاقدم و انداخت نییپا را سرش

 افتاد راه به نه،یس به دست و اشنهیس به چسباند را کالسورش

 .گرفت یباز به را یازهیر سنگ ،کفشش نوک با آرام و

 .داد تکان را اششانه و شد قدمهم او با هم میشم

 .توام با یاسی -

 شده؟یچ

 

  [2/11/20, 2:12 AM] 

 کی_و_هفتاد
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 .داد تکان راست و چپ به را سرش و دیبلع را بغضش اسی

 نشده یچیه -

 کردم، تیخر من فقط م،یشم نشده یچیه"گفت خودش با و

 فقط نشده یچیه ،ستمین دختر گهید من فقط نشده ییچیه

 و نکنه چماقش که بگم یک به رو حماقت نیا درد دونمینم

 "مُردم من گهید انگار فقط نشده یچیه سرم، یتو بکوبه

 .ردیبگ باال سر دیترسیم و دیرقصیم شیهاچشم در اشک

 .گذاشت او یبازو یرو دست و گفت ینچ کالفه میشم

 .یاسی رو من کن نگاه -

 .بگو کنهیم تتیاذ داره یزیچ اگر بگو، بهم افتاده یاتفاق اگر
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 باهم هاروحرف نیا که تو و من یاسی ام؟بهیغر من نکنه

 .میندار

 .میدار خبر هم پوک و کیج از و میدوست که چندساله

 و داد تکان را سرش تنها و داد فرو را بغضش گرید بارکی

 .کردیم تشیهدا که یازهیر سنگ به کرد معطوف را توجهش

 .گرفت دست در را او دست میشم

 ؟یسرد انقدر چرا -

 یبخور یزیچ ای بوفه میبر یخوایم ؟یاگرسنه ای یکرد خی

 شم؟ فدات

 .زد لب

 .ندارم اشتها نه -

 .دیکش را دستش

 حاال؟ یریم یدار کجا -
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 ؟یندار کالس مگه تو

 .انداخت باال شانه

 برم خوامیم ندارم، رو اشحوصله اما دارم، کالس چرا -

 .انقالب

 .برم راه تهش تا سرش از برم خوامیم

 .بشن خسته پاهام تا برم راه

 .رفتن راه یک با جاهارونیا بره ادشونی تا

 .میشم بشم خسته خوامیم

 .بخوابم ادیز بتونم که بشم خسته خوامیم

 .آروم و دغدغهیب

 .کابوس بدون

 در را اشک او و وختد میشم به چشم و آورد باال را سرش

 .دید اسی یهاچشم
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 گم؟یم یچ یفهمیم -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 بفهمم تا بزن حرف -

 .بود کرده نشیغمگ قاًیعم او غم و بود دوستش نیبهتر اسی

 .زد قدم حواسیب و انداخت نییپا سر دوباره و دیکش آه

 حرف ،بودند ستادهیا محوطه در که یپسر دو با ونیمحمدهما

 خواست شناسند،ینم را شهراد هاآن که دیفهم یوقت و زد

 .برود انیدانشجو از یگرید جمع سمت

 .ستادیا ناگهان اما

 .دیتابیم سمتش میمستق آفتاب

 .بود گذاشته جا نیماش در را اشیآفتاب نکیع

 و شیهاچشم بانهیسا ،یشانیپ یرو را شیهاانگشت

 .کرد زیر را شیهاپلک
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 .شود رهیخ هازن به شتندا عادت

 کهنیا به دهیرس چه د،یدینم درست را شانچهره معموالً

 .کند ثبت هم اشحافظه در بخواهد

 .آورد ادی به را دختر نیا او اما

 یمانتو و یمشک نیج شلوار حاال که بلند قد با دختر نیا

 رنگ با را شرتشیسو و یکتان و کوله و داشت تن به یمشک

 .آورد ادی به د،بو کرده ست زرد،

 در الطلوعیعل صبح ،بغلش در سگ کی با یزدرا زبان دختر

 .بست نقش چشمش شیپ شهراد یهیآتل

 .بود خودش او

 صشیتشخ توانست هم فاصله نیهم از اما بود نییپا سرش

 .دهد

 شهراد دوستان از یکی کردن دایپ از کهنیا از ترشیب

 .شد یعصب دختر نیا دنید با شود، حالخوش
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 راه رمقیب و خسته انگار که ییاو سمت بلند یهاقدم

 .برداشت رفتیم

 و آرام فقط دختر نیا و زدیم حرف کنارش یچادر یدختر

 .رفتیم راه حواسیب

 با و ناگهان که یاگره نیا چرا دانستینم ونیمحمدهما

 و سفت انقدر ،شده جادیا شیابروها انیم دختر نیا دنید

 .است سخت

 .آمدیم مقابل از دختر و رفتیم سمتش روبهرو از او

 .آورد ادی به هم را اسمش

 .گرید بود اسی

 .بود دخترک نیهم پدر زدپناه،یا استاد

 .اسی

 .برداشت تندتر را شیهاقدم و دییسا هم یرو دندان
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 یهاقدم سرعت دند،ینفهم کدامشانچیه اصالً ،دینفهم اما

 اس؟ی یحواسیب ای شد باعثش ونیمحمدهما

 طورهمان خورد، سر گونه یرو شیهااشک و زد پلک اسی

 .کرد برخورد یکس به ناگهان ،رفتیم راه که

 ختندیر رونیب یکم شیهابرگه و افتاد نیزم یرو کالسورش

 هم کنار را هردوشان ریتصو که یادونفره عکس آن از یوا و

 ینگهدار بر عالوه بود گرفته میتصم اسی و بود کرده ثبت

 در که روز کی و بکند هم چاپش ،اشیگوش در عکس نیا

 .کرد را کار نیا بود، هیآتل

 .افتاد اتفاق لحظه کی ز،دریچ همه

 اسی نه و کند کم را سرعتش توانست ونیمحمدهما نه

 میشم حواس تمام و دیآیم سمتش به یکس که بود متوجه

 به اشیشانیپ که حاال و بود دوستش یهااشک یپ هم

 و بود دهیکش یبلند نیه و خورده یمرد ینهیس یقفسه
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 اسی و گذاشت عقب قدم یعصبان مرد و دیگز لب میشم

 و کرد زمزمه یآرام "دِیببخش" رد،یبگ باال سر کهنیا بدون

 .کند جمع را شیکاغذها تا نشست زانو یرو تنها

 دست، بر قیعق انگشتر با یامردانه دست او، با همزمان اما

 .نشست عکس آن یرو

 چشم جفت کی در نگاهش و گرفت باال سر یآرام به اسی

 .شد قفل یجد

 مرد نیا و بودند خورده گره سخت که هم پرپشتش یابروها

 .بود شهراد یعمو همان

 یعموحاج همان ون،یمحمدهما دانستینم اسی که البته

 .است شهراد معروف

 .است ساله هفتاد شصت، یمرد عمو،حاج که کردیم فکر او

 .رونیب دیکش او دست ریز از را عکس و کرد اخم هم اسی

 "!دیاقُماش کی از تونهمه"
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 نگاه دوباره د،یچیپ گوشش در که مرد آرام و جذاب یصدا اما

 .دوخت او به

 کجاست؟ -

 .زد پوزخند اسی

 ؟یک -

 .شهیم دایپ شما یدرس یهاجزوه نیب عکسش که نیهم -

 نیا مقابل خواستینم اما زدیم شین شیهاچشم به اشک

 .شود خرد مرد

 تر عقب چندقدم که ستیعاد ریغ یزیچ بود دهیفهم میشم

 .بود ستادهیا

 تیعصبان با اسی

 

  [2/11/20, 2:12 AM] 
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 .گفت ستادیایم که یدرحال و کرد جمع را شیهابرگه

 .نامرده یلیخ که دیبگ بهش دیکرد داشیپ اگر -

 که شد دهیکش سمتش ونیمحمدهما و دیدو یخروج سمت او

 .دیلرزیم شیهاشانه انگار

 

  [2/11/20, 2:14 AM] 

 دو_و_هفتاد

 

  

 

 باشد، نزده سر که بود نمانده ییجا

 .باشد انداخته جا که نبود یمارستانیب
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 یمهر به فروافتاده یسر با هربار و بود گشته وجب به وجب

 .بود گفته

 .داداشزن امشرمنده -

 شب از ونیمحمدهما و بود گذشته هم گرید یهفته کی 

 را شهراد سال و سن هم یِتصادف جوان دو یجنازه که قبل

 که یممکن یروححالت نیبدتر در بود، دهید یقانون یپزشک در

 .بردیم سر به باشد داشته توانستیم

 .بود ختهیر هم به زشیم یرو یکاغذها

 که قبل شب ادآوردی به بار نیهزارم یبرا هاآن به رهیخ

 که شد زاریب خودش از قدرچه بود، دهید را جوان دو آن صورت

 .نبودند شهراد کدامشانچیه که کرده خداراشکر

 از شد، حالخوش یگرید جوان مرگ یبرا یالحظه کهنیا از

 .بود آمده بدش خودش

 .کردیم درد سرش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
627 

 

 نه و داشتند یحساب و درست خواب نه را چندروز نیا تمام

 .خوراک

 تابیب نایش و بود دهیکش رفتن سرم ریز و دکتر به یمهر کار

 شده دوخته دنیمحمدهما دهان به نگاهش و بود قراریب و

 .بود

 رها را کدامشانچیه شهراد یناگهان شدن دیناپد نیا از وحشت

 .کردینم

 به یسامان و سر خودش تا کند صدا را اشیمنش خواستیم

 .خورد زنگ زیم یرو اشیگوش اما بدهد اوضاع نیا

 .ختیریم نییپا یهُر دلش تماس، زنگ هر با روزها نیا

 و کرد برقرار را تماس نا،یش نام دنید با و برداشت را یگوش

 .چسباند گوشش به را یگوش

 .گفت که نایش انیگر یصدا

 عموحاج الو -
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 .ستادیا مهیسراس و دیشن را

 شده؟یچ ن،یاحسی -

 .کرد هق هق نایش

 .بود یطوالن یهشمار هی زد، زنگ داداش عموحاج -

 گرده، یبرنم گفت ست،ین رانیا مینگرد دنبالش گفت فقط

 !نیهم ،مینباش هم منتظرش

 .کرد قطع همبعدش

 چندبار و گذاشت زیم یلبه دست و رفت یاهیس شیهاچشم

 .زد لب

 خدا ای خدا، ای خدا، ای -

 .دیکش باال پرصدا را اشینیب نایش

 .رفته رانیا از داداش عموحاج -

 م؟یکن کاریچ. کنهیم دق داره مامانم
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 .گذاشت اشیشانیپ یرو را دستش کف

 .زمیعز امیب تا کن آرومش -

 .بوده کجا یشماره مینیبب دیبا

 .میگردون برش بشه دیشا

 به دادن  یدلدار یبرا فقط را نیا که دانستیم هم خودش و

 .دیگویم نایش

 انهیخفم شیهاچشم مقابل که یکس دانستیم خوب وگرنه

 .برگرداند بتواند که است محال را، کرده مهاجرت

**** 

 

 یگوشه و کند بغل را یتد که نیهم بود شده اشیزندگ تمام

 یهاآهنگ با و بگذارد گوشش در یهندزفر و ندیبنش تختش

 .زدیبر اشک و بزند هق زشیانگ خاطره مثالً
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 یدست داشت حوصله نه و برسد خودش به داشت حوصله نه

 .بکشد خانه گوش و سر به

 انیم در یکی رفت،یم اگر هم را دانشگاهش یهاکالس

 .دیفهمینم یزیچ چیه اغراق بدون و کردیم شرکت

 .بود شده تار و رهیت شیبرا ایدن تمام

 جسم رفتن تاراج به درد حماقتش، درد شهراد، از یخبریب درد

 به هیشب دیشا یدرد همه، از تروحشتناک و بدتر و روحش و

 .بودند درآورده پا از را او که بود یدلتنگ

 استخوان و پوست صورتش و نداشت هم غذا خوردن به یلیم

 .بود شده

 وسط در را زهرآلود یخنجر کردنش، نگاه هربار با محسن

 .کردیم حس جگرش

 زیچ همه که بود نیا بود، گفته پدرش به اسی که یزیچ تنها

 .شده تمام شهراد و او انیم
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 شدن آب ذره به ذره و روز به روز هفته کی نیا در محسن و

 و یناراحت نیا کهنیا از دیترسیم و دیدیم را شدردانه

 شدن تمام از بعد یافسردگ کی از فراتر یزیچ یافسردگ

 .باشد ماهه هفت شش یارابطه

 تا بود گرفته وقت روانشناس کی از که بود لیدل نیهم به

 و شود یامعجزه دیشا روندب جاآن به اس،ی همراه به را عصر

 .دیایدرب روز و حال نیا از دخترش

 با نگرفتن تماس یبرا مقاومتش اورد،ین طاقت دلش گرید

 فکر خودش با و گرفت را او یشماره و شکست هم در شهراد

 او بار بخواهد که هرچه دهد، جواب را تماس یوقت کرد

  فتگیم که ییصدا اما شود سبک دلش یعقده بلکه کندیم

 باشدیم خاموش نظر مورد مشترک دستگاه -

 اسی و پرحرصش و نیآتش وجود یرو ،شد یسرد آب سطل

 .دیلرز برخودش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
632 

 

 .گذاشت شیگلو یرو دست و گذاشت نیزم یرو را یتد

 .بزند پس را بغض خواستیم داد، فشار را شیگلو

 .کرد ناله بلندتر و ترشیب اما

 بود کرده پنهان تختش پشت را خودش و بود دهیترس یتد

 .دیکوب شیپاها بر اسی

 .کرد دهیژول را شیموها و دیکوب سرش بر هاوانهید مانند

 .کرد تکرار خودش با و زد زجه و دیکوب صورتش بر

 .سرت بر خاک اس،ی سرت بر خاک -

 کهیت هی مثل که یبرد رو بابات یآبرو ،یبرد روخودت یآبرو

 .کرد رفتار باهات آشغال

 ،یزندگ متنفرم ازت شهراد، متنفرم ازت ،اسی متنفرم ازت

 شهراد یریبم کاش کاش بودم ومدهین ایدنبه وقتچیه کاش

 .کثافت
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 * 

 .رفتیم نییپا باز و سوزاندیم را شیگلو تا اشمعده دیاس

 .کرد قطع را تماسش و رفت راه و شد جمع هم در اشچهره

 او به منتظر،چشم فروغیب ینگاه با که یمهر به کرد رو

 .بود دوخته

 مدت، نیا در یگرید هرزمان از ونیمحمدهما یهاشانه

 .دیرسیم نظر به ترفروافتاده

 تق یصدا که داد فشار دستش در یطور را خودکارش

 .زد لب و شد بلند وسط از شکستنش

 .کردن یریگیپ رو شماره -

 .گفت و گذاشت نورا دهان بر را غذا از یقاشق نایش

 کجاست؟ خب -
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  [2/11/20, 2:14 AM] 

 سه_و_هفتاد

 

  

 

 .کرد زمزمه و دیکش صورتش بر دست ونیمحمدهما

  اهلل اال اله ال -

 .انداخت نییپا را سرش و کرد یمهر به ینگاه

 کانادا یتو تلفن، یبادجه هی از -

 یمهر و دیترس نورا و افتاد بشقاب در نایش دست از قاشق

 افتاده شیهالب یرو چشم از که یاشک قطره کی و زد تلخند

 .گفت و گرفت را بود

 نه؟ مگه رفت؟ دستم از امبچه -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
635 

 

 .امدیدرن یکس از ییصدا چندلحظه

 را قتیحق نیا خواهدیم انگار که یطور و ستادیا یمهر

 اوردین ونیمحمدهما و خودش یرو به را یزیچ و ردیبپذ

 .گفت

 گفت دم،ید رو آزاده مادر ،ینجف خانوم امروز محمدآقا،حاج -

 بوده، شده ریگنیزم انگار رزنیپ ست،ین خوب مادرش حال

 .کردن دیام قطع ازش دکترا کهنیا مثل ه،یبستر مارستانیب

 .مالقاتش میبر شدیم کاش

 قرار گرید روز چهار سه تا که آورد ادی به آزاده نام دنیشن با

 همان یرو و برد فرو شیموها انیم دست اند،گذاشته عقد

 دستش کف به را اشیشانیپ و کرد سقوط اشیکنار مبل

 رفتیم آشپزخانه سمت به کهیحال در یمهر و داد هیتک

 .کرد زمزمه خودش با و ختیر اشک صدایب

 .رفت دستم از امبچه رفت، خبریب شهرادم -
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 .باش مواظبش ایخدا ،ایخدا کجاست شهرادم

 .رفت دستم از امبچه

 

  [2/11/20, 2:15 AM] 

 

 سه_و_هفتاد

 

 

 

 یبوفه همان از ونیمحمدهما که وهیآبم بزرگ اکتچندپ

 .گرفت دست به یمهر را، بود دهیخر مارستانیب

 در آزاده، مادربزرگ که بودند دهیفهم و کرده جو و پرس

 .شده یبستر ICU بخش
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 چندنفر و همسرانشان و ینجف خانم برادران که رفتند جاآن

 .اندآمده اقوامشان، از گرید

 .بود قراریب و شده متورم ینجف خانم یهاچشم

 یرو که هم یکسان ،یمهر و ونیمحمدهما دنید با

 .ستادندیا بودند، نشسته سالن یهایصندل

 .کرد یپرساحوال و سالم شانهمه با ونیمحمدهما

 به شانندهیآ داماد عنوان به را ونیمحمدهما ینجف یآقا

 .کرد یمعرف اقوامشان

 .آمد مادرش و آزاده سمت

 .ستادیا هاآن به رو و گذاشته هنیبرس دست

 .بپوشن تیعاف لباس زودتر هرچه انشااهلل شد، عرض سالم -

 ینگاه نیترکوچک یحت ،یپرساحوال یلحظه چند نیا در و

 .نداختین آزاده صورت به هم
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 ونیمحمدهما یهاکفش به هم آزاده نگاه بلکه او، فقط نه

 .بود

 .نشست ینجف خانوم کنار یمهر

 حال که یمهر جواب در و ختیریم مهابایب شیهااشک

 .گفت دیپرسیم را مادرش

 اما دونمینم که من واال کما، یتو رفته تاحاال شبنصفه از -

 .ترنییپا ادیم داره اشیاریهوش سطح گنیم دکترها

 به نگاهش یالحظه یبرا و یمهر گرید سمت نشسته آزاده

 درحال که افتاد ونیمحمدهما مهربان اما یجد صورت

 مرد نیا قطعاً کرد، فکر خودش با و بود برادرش با صحبت

 .کند خوشبخت را یزن هر تواندیم

 به دل یکم تا بود کرده یهرکار مدت نیا تمام در آزاده اما

 که خودش به هربار و بود نتوانسته بدهد، ونیمحمدهما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
639 

 

 مرحومش همسر با را او ذهنش پس در دیدیم آمد،یم

 .کندیم سهیمقا

 قاًیعم آزاده و کردیم دادیب ونیمحمدهما صورت در یناراحت

 .بداند را یناراحت نیا علت داشت دوست

 گرید روز سه که نیا از خودش مثل هم او دیشا کرد فکر

 .است مردد و مضطرب است، عقدشان موعد

 فکر از قسمت هر روزهانیا که دانستیم چه او اما

 .رفته ییسو و سمت به ون،یمحمدهما

 جوالن سرش در الیخ و فکر هزارجور که دانستیم چه او

 !دهد؟یم

 .نگردند دنبالش که بود گفته و رفته شهراد

 گذاشت؟یم دلش یکجا را خراب کله یپسره آن

 طرف؟ کدام را نایش و یمهر
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 آزاده از که بود داده ماتومیاولت که یسرتق و شکننده ینورا با

 کرد؟یم چه را دیآینم خوشش

 انجام روز سه دو نیهم یط و فشرده دیبا را عقد یکارها متما

 .دادیم

 .بگذرد روزها نیا داشت دوست

 .فتدیب یعاد روال به شانیزندگ زودتر

 .داشت آرامش به ازین ونیمحمدهما

 .یکس حضور بدون چندروزه سفر کی به ازین دیشا

 شد؟یم مگر اما

 بگذارد پا ریز را سخت و سفت تعهد آن بخواهد که بود محال

 یبرا یحت ،را اشخانواده حیتفر یبرا ،یسفرکار جز به و

 .کند رها چندروز

 چرخاند، که سر و کرد حس خودش یرو را ینگاه ینیسنگ

 .برگرداند یرو عیسر که دید را آزاده
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 بود تر سال و سنکم که نینگ با اشینامزد یروزها برخالف

 از یواشکی یهانگاه مدل نیا یپ در و ترشوق و شور پور و

 یخاص حس نه و افتاد تپش به یتند به قلبش نه بود، نینگ

 .داد قلقلک را احساساتش و کرد رو و ریز را دلش

 .یخنث کامالً بودند، یخنث هردو ون،یمحمدهما و آزاده

 دل به دل بخواهند هردو تا بود الزم یادیز زمان قطعاً و

 .بدهند گریدکی

 مادرش و پدر  الیخ کردن آسوده و یحالخوش یبرا یکی

 در زن کی کهنیا یبرا یگرید و کند ازدواج خواستیم

 .دخترکش یبرا کند یمادر و باشد اشخانه

 

* 
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 جادیا اسی حال در یرییتغ هم روانشناس به مراجعه یحت

 .بود نکرده

 .بود شده جمع خودش در و کرده بغل را شیهادست

 که ییرو و رنگ با اسی و حرکتشان ریمس نیب محسن نگاه

 .بود حرکت در د،ییگرایم یزرد به ترشیب

 چندروز نیا در و بود داده دست از یادیز خون اول یروزها

 .بود نخورده یحساب و درست یغذا وعده کی یحت هم

 یاندازه به بود، زده حرف پدرش با که هم یجمالت تعداد

 .دیرسینم هم دست دو انگشتان تعداد

 بود دهیفهم و دهید دانشگاه در را هرادش یعمو کهنیا از پس

 به اش،یروح اوضاع وخامت شده، دیناپد شهراد واقعاً انگار که

 .بود شده بدتر مراتب

 .داشت هم گرید یحس حاال ،یدلتنگ و نفرت آن کنار در

 .بود نگران و دهیترس قاًیعم او
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 کرده وحشت یطرف از اما ،باشد شهراد تن به سر خواستینم

 چه؟ باشد آمده سرش به ییبال گرا که بود

 هم به اشیزندگ مزخرف یروزها نیا از داشت حالش

 .خوردیم

 و گرفت دستش در را اسی سرد و شده الغر دست محسن

 نزده الک مرتب شهیهم مثل که انگشتانش سر یابوسه

 .زد بودشان،

 .بود روروبه به رهیخ صامت اسی و زد لبخند

 نما؟یس میبر یخوایم ،بابا عشق -

 .داد تکان را سرش اسی

 تئاتر؟ میبر -

 .زد لب خفه ییصدا با

 .نه -
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 خاتون؟ یخونه میبر سر هی -

 .چسباند شهیش به را سرش

 .هیاشتر خانوم شیپ یتد نه، -

 ام؟یزندگ بشه خوب حالت که کنم کاریچ -

 .زد لب لرزان ییصدا با و بود انداخته نییپا سر اسی

 دونمینم -

 .کرد پرتاب هم را رشیت نیآخر

 ش؟ینیبب یبذار قرار مادرت با یخوایم -

 .زد پوزخند اسی

 .دیپرسیم رو حالم بودم، مهم براش یلیخ اگه -

 .شد زهرخند به لیتبد پوزخندش

 بوده؟ یک خر اسی شوهرشه، و هابچه ریدرگ -
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  [2/11/20, 2:15 AM] 

 

 چهار_و_هفتاد

 

 

 

 در که یدرد و روز و حال نیا دنید با کردیم ناله قلبش

 .بود اسشی کلمات

 .دیکوب فرمان یرو را دستش کف محسن

 رو دردت بفهمم من بزن حرف اسم،ی بزن حرف باهام -

 .بگردم دورت

 .زد هق اسی

 ییبابا -
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 .کرد کم را نیماش سرعت

 بابا؟ جان -

 .دارم دوستش یلیخ کردمیم فکر فقط فقط، من خدا،به -

 .داد رونیب درد با را بازدمش محسن

 رو من دختر عشق اقتیل که بوده نامرد یلیخ حتماً پس -

 .نداشته

 .کرد ناله و دیچک مهابایب اسی یهااشک

 .ادیم بدم هم خودم از اد،یم بدم ازش -

 راست دست با و کردیم کنترل را فرمان چپ دست با محسن

 .کرد نوازش را اسی سر

 من دلم،زیعز دونمیم من ،یکن فراموشش یتونیم تو -

 .بابا یزندگ کنارتم
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 دل درد و گذاشت داشبورد یرو را سرش و ختیر اشک اسی

 .گفت

 از شهراد یپا به رو امیدخترانگ من که یدونینم تو ییبابا"

  "برات امیبد دختر انقدر که رمیبم دادم، دست

**** 

 و بودند رفته شگاهیآزما به خون، شیآزما انجام یبرا روزقبل

 .بود شیپ دفعات شکل همان به هم هردوشان رفتار

 .بود اشکودکانه قیعال و نورا درمورد صحبتشان تنها

 آزاده و بود دهیفایب ناهار، صرف یبرا ونیمحمدهما اصرار و

 .برود شانخانه به ناهار یبرا که بود داده حیترج

 

 گل دسته بود، داده سفارش را کیک و ینیریش ونیمحمدهما

 عصر پنج ساعت بعد روز یبرا دشخو انتخاب به هم یکوچک

 .بود داده سفارش یگلفروش به
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 رزرو زیم یتعداد شام، یبرا که بود رفته یمعروف رستوران به

 .کند دعوت شام صرف به محضر، از بعد را هامهمان و کند

 زنگ اشیگوش که بود رستوران تیریمد با صحبت درحال

 .خورد

 .بود یمهر

 .گفت شیرو شیپ مرد به

 .بدم جواب رو تلفنم من خوامیم عذر -

 .ستادیا ونیمحمدهما و گفت یکنمیم خواهش مرد

 .داداشزن سالم -

 .بود ناراحت یمهر یصدا

 د؟یکرد رو کارها گمیم د؟یخوب محمدآقا،حاج سالم -

 .داد جواب

 مونده؟ یاگهید زیچ ،شد تموم گهید بله -
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 .بدم انجام که دیبگ

 .داد جواب دیترد با یمهر

 بگم که زدم زنگ راستش آقا،حاج هن -

 .گفت ونیمحمدهما و کرد یمکث

 داداش؟زن شدهیچ -

 به عقد مراسم رفت، خدا رحمت به آزاده مادربزرگ آقاحاج -

 .خورده هم

 .داد جواب مبهوت ونیمحمدهما

 .کنه رحمتشون خدا -

 .داد رونیب آه کی به هیشب را نفسش

 .کنمیم کنسل باشه، -

 .ماجراست نیا یتو یحکمت تماًح برخدا، توکل

 .گفت یمهر
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 .هست یسپارخاک مراسم فردا احتماالً -

 عییتش به دیبا باشد آزاده و او عقد مراسم بود قرار که فردا

 .رفتندیم جنازه

 انجام براشون ومدیبرم دستم از یکار اگر رمیم سر هی من -

 .بدم

 .کرد زمزمه و کرد قطع را تماس

 خودت به توکل -

 

  [2/11/20, 2:15 AM] 

 

 پنج_و_هفتاد
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 کامالً اسی و بود گذشته ییکذا و نحس شبِ آن از هفته پنج

 .بود شده شهراد برگشتن از دیناام

 او، شدن دیناپد یناگهان و بود هم یسپ نگران نیب نیا در

 .بود زیبرانگسؤال شیبرا

 کرده شهراد یفراموش به وادار را خودش گرید درواقع اسی

 .بود

 .زدیم زنگ یسپ خاموش یگوش به یهرازگاه ماا

 .بود شده ترشیب غذا به اشیلیمیب که بود یچندروز

 .دیچیپیم هم در اشمعده انگار هاصبح

 .شدیم چندشش یتد یغذاها دنید با

 .بود آمده بدش شانییدستشو عیما یبو از

 .اشیجسمان ضعف به دادیم ربط را هانیا یهمه ذهنش و
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 یزیچ نه اما کرد،یم شرکت هم دانشگاهش یهاکالس در

 .کردیم دنیفهم یبرا یتالش نه و دیفهمیم

 یتیاهم شیبرا و شد خواهد مشروط را ترم نیا دانستیم

 .نداشت

 که بود خواسته و گرفته تماس مادرش، فتانه، که هم یبارکی

 کرده سربهدست را او و آورده لیدل هزار ،نندیبب را گریدکی

 .بود

 و رهیت یروزها نیا دیام تنها و بود گرفته آدم و عالم از دلش

 .بودند یتد و میشم و محسن اش،زدهماتم

 کرده مراجعه مشاور به محسن اصرار به هم گرید یجلسه دو

 .نداشت یاجهینت کدامچیه اما بودند،

 .کردیم یسرشکستگ و یسرخوردگ احساس اسی

 هم بعد و شد سوءاستفاده او از راحت چه که فکر نیا دائم

 که یپسر به بود بسته دل ساده چه و شد زده پس ترراحت
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 عذابش داشت، تفاوت آسمان تا نیزم رونشیب با درونش

 .دادیم

 قلب یرو بر آوار اس،ی یهاعذاب نیا از برابرنیچند و

 .اسی روز و حال نیا دنید با بود محسن

 

 .زد شیصدا محسن

 و دست به یآب هی من کن، حاضر رو هصبحون لطفاً باباجان، -

 .امیب بزنم، صورتم

 .گفت یآرام چشم اسی

 .آورد رونیب خچالی از را کره و گذاشت ظرف در را ریپن

 .بود شده یگرید هرزمان از زتریت اششامه انگار

 .خورد اشینیب به کره یبو
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 شده رشیدرگ بود، یچندروز که یتهوع یزمان چه دینفهم

 .دیرس خودش اوج به عیسر انقدر بود،

 مقابل دست و کرد پرت یزغذاخوریم یرو را کره که یحد به

 .دیدو توالت سمت و گذاشت دهانش

 بود اشمعده در که هرچه و شد خم و بست سرش پشت را در

 .آورد باال

 .بود شده تلخ دهانش و سوختیم اشمعده و گلو

 نشدها در و کرد قرقره را آب و کرد باز را ییروشو آب ریش

 .شود عوض دهانش یمزه تا چرخاند

 .زدیم در به محسن

 ؟یخوب بابا، اسِی -

 .شست را جاآن و کرد باز را ییدستشو رآبیش اسی

 ییبابا خوبم -
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 .نمتیبب رونیب ایب بابا؟ یشد یچ -

 .یباش نشده مسموم

 .شده حساس اتمعده یخورینم غذا که انقدر نیبب

 با طورهمان محسن و دیپاش صورتش به آب چندمشت اسی

 .بود ستادهیا در پشت ینگران

 .داشت کردن استفراغ به لیتما بازهم

 .شدن خارج یبرا بود نمانده یزیچ و زد هم سر پشت چندعق

 .دادیم عذابش تهوع نیا اما

 .بود نگران محسن

 .قشنگم گل دکتر ببرمت ایب بگردم، دورت رونیب ایب -

 .کرد باز را در اسی

 در را اسی یزده خی دست اش،دهیپر گرن دنید با محسن

 .گرفت دست
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 و بود ستادهیا پا و دست چهار یرو محسن کنار هم یتد

 .دادیم تکان دم و کردیم پارس اسی به رهیخ

 .رفتیم یاهیس اسی یهاوچشم بود نگران محسن

 .کرد دخترش کمک

 دنبالشان به صدا و سر با یتد و بردش یراحت یکاناپه سمت

 .رفت

 .گذاشت اشینیب یرو دست و دیچرخ یعصب اسی

 .رفت سرم ساکت، ــــــس،یه -

 .کرد پنهان مبل پشت را خودش و دیترس چاره،یب وانیح

 هم کوسن چند و گذاشت اسی کمر پشت دست محسن

 .رشیز

 .بست چشم و دیکش دراز اسی
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 ولرم آب در را عسل کهیدرحال و رفت آشپزخانه به محسن

 .گفت ختیریم

 .دکتر ببرمت خوامیم باال، ادیب کمی فشارت بخور یزیچ هی -

 .داد جواب یحالیب با اسی

 .یدار کالس شما نه، -

 .خوبم من

 شربت وانیل و گردو مغز چند و خرما سه که یبشقاب با محسن

 .نشست دوزانو یرو مبل کنار بود، داخلش عسل

 .یبد کامل شیآزما هی دیبا دکتر، میبر دیبا عمرم، نه -

 اجبار و زور به و بخورد را عسل شربت از یکم کرد شمجبور

 .گذاشت دهانش در را گردو و خرما

 اهشیس چشم دو با و آورده رونیب مبل پشت از را سرش یتد

 .بود شده اسی به رهیخ
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 .کرد دراز دست سمتش اسی

 .زدم داد سرت دیببخش پشمالو، خوشگل ایب دخترم، ایب -

 شیهادست و انداخت اسی شکم یرو را خودش و دیدو یتد

 .دیکش اسی صورت به را

 .گفت و گرفت خودش یبرا مربا و کره از لقمه کی محسن

 .میبر شمیم حاضر االن -

 .کرد لجاجت اسی

 .دانشگاه برو شما خوبم، کن باور ،ییبابا نه -

 .رمینم رو هشت ساعت کالس منم

 .رمیم رترید کنمیم استراحت کمی

 شده هرطور که کرد فکر خودش اب اما نبود یراض محسن دل

 .برد خواهد یدکتر مطب به را او فردا

**** 
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 مراسم در بود، کرده فوت آزاده مادربزرگ که قبل یچهارهفته

 .بودند کرده شرکت ختمش و جنازه عییتش

 بود گفته آزاده پدر بودند، زده سر شانخانه به که هم یبارکی

 .دارند نگه دست دیبا ماه شش تا حداقل

 هم یوقت و بود انداخته نییسرپا و کرده سکوت ونیحمدهمام

 .گفت و کرد مداخله یمهر که

 قرار بخونن، محضر یتو ساده عقد هی فقط ،ینجف یآقا -

 .باشه وسط آواز و ساز که ستین

 .بود داده جواب ینجف یآقا

 

  [2/11/20, 2:15 AM] 
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 شش_و_هفتاد

 

 گن؟یم یچ مردم ته،گذش اون از م،یدار نگه حرمت دیبا ما -

 ها،یباجخانخاله حرف از ترس و ندیگویم چه مردم نیهم

 کم، دستِ تا شود کنسل زیچ همه فعالً که بود شده باعث

 .گرید ماه شش

 که بود گفته و گرفته تماس یمهر با دوبار یکی هم شهراد

 .نباشند او نگران و است خوب حالش

 را الشانیخ که بابت نیهم از اما د،یرسینم او به که دستشان

 .بودند آرام بود، کرده راحت

 .بود گرفته شیپ در را یآرام و کنواختی روال شانیزندگ

 ظهرها برد،یم مهدکودک به را نورا هاصبح ونیمحمدهما

 .آوردشیم خانه به و رفتیم دنبالش به نایش
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 عصرها و ماندیم کارش دفتر در ظهر تا معموالً ونیمحمدهما

 ساخت به یسرکش یحوصله گرید و رفتیم رکتش به را

 وان،یک که بود جمع الشیخ و نداشت را یآب پارک یپروژه

 .هست

 بود یچندشب که بود نورا یهایادرار شب بابت اشینگراندل

 .بود شده گرفته سر از دوباره باز

 که بود کرده را شی،وفایب و نداشته مادر یهوا دخترکش

 .دیدیم وسکاب و کردیم تب ناگهان

 ریگبهانه و لجوج دوباره بود، شده آرام بود یمدت که یینورا

 .نبود میمسق یصراط چیه به و شده

 به دوباره که ییهایپرخاشگر درمورد مهدکودکش یمرب

 .بود زده حرف آمده، سراغش

 .دادند روانشناس به ارجاع را شینورا

 .چهارساله دخترک که نداشته یخم و چیپ
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 .کردیم دادیب مادرش یبرا یدلتنگ شیاهحرف انیم از

 .ترس و یاعتمادیب و یدلتنگ

 و ناجونیش برود، هم محسن ،یروز نکند که دیترسیم

 و مهدکودک یمرب و وانیک ییدا و جانیمهر عموزن

 .بروند هم دوستانش

 افراد دادن دست از ترس و بود دهیترس بچه نیا

 .دادیم عذابش که بود اشیداشتندوست

 قلبش و بود قلبش یشهیر و رگ نورا، به ونیمحمدهما عشق

 سه دو دخترش، حال شدن خوب دیدیم یوقت دیکشیم ریت

 دوباره اشیادرارشب و تب و یانزواطلب و ستیموقت یهفته

 تمام جواب که بود یحال در نیا و شودیم شروع نو از

 .کردیم اثبات را اشیجسمان کامل سالمت ش،یهاشیآزما

**** 
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 یرابطه که دانستیم گرید میشم. بود شده تمام کالسشان

 البته. کرده افسرده نیچن را او که خورده هم به شهراد با اسی

 نداده پس نم هم اسی و نداشت خبر اشجگونه و پرا از که

 .بود

 .شدیم وارد اسی حال شدن بهتر یبرا یدر هر از

 .زدیم حرف او با تند تند

 .باشد جالب اسی یبرا تواندیم کردیم فکر که یزیهرچ از

 صورت به گذرا ییهانگاه و سر دادن تکان به تنها اسی اما

 .کردیم اکتفا دوستش

 .گذاشت دهانش مقابل دست میشم ناگهان

 یهع -

 .کرد نگاهش اسی

 شد؟ یچ -
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 .بود شده لبو یسرخ به میشم صورت رنگ

 .برد جلو را سرش و دیگز لب

 با پد من شدم، ودیپر کنم فکر ،یاسی سرم بر خاک یوا -

 ؟یدار تو اوردم،ین خودم

 .کرد باز را اشکوله کوچک پیز و داد تکان را سرش اسی

 .دمیترس یکرد یجوراون چرا دارم، من آره - 

 .گفت شده هول میشم

 یاسی بدو یوا -

 او دست در را اشیلونینا یبسته در شکل یمربع پد اسی

 .دیدو ،یبهداشت یهاسیروس سمت باًیتقر میشم و گذاشت

 .گذاشت صورتش یرو دست و انداخت پا یرو پا اسی

 .خورد زنگ سرش در یزیچ لحظه کی

 !یبهداشت پد
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 شد، ودیپر دانشگاه در اگر تا داشت همراه به شهیهم را پد

 .باشد راحت الشیخ

 .افتاد راستش یپا یرو از و شده شُل چپش یپا

 .دیکش سوت سرش، در زیچ همه

 و شدیم استفاده قبل روز هشت باًیتقر دیبا که یایشتبهدا پد

 و آچمز ذهنِ در را ماه یروزها و خیتار بود، فشیک در هنوز

 .کردیم نییپا و باال اششده قفل

 که پد کی حاال و داشت یمنظم یانهیماه کلیس شهیهم

 گاهیب و گاه یهاتهوعحالت و بود مانده فشیک در هفته شش

 ...و

 .امدین باال نفسش

 .چسباند سرد یآهن مکتین به را دستش و شد کبود

 چیه بدون و شوکه و شد واقع کارساز هوا بلع یبرا تالشش

 .کرد زمزمه یآرام به و زد هق تنها یاشک
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 نداره امکان -

 

  [2/11/20, 2:16 AM] 

 

  

 

 هفت_و_هفتاد

 

 ترس حس آن ریدرگ ،مغزش سلول به سلول و وجودش تمام

 با رد،یبگ اشدهیناد خواستیم هرچه که بود شده یتینهایب

 .کردیم علم قد شیرو شیپ یترشیب قدرت

 .بود فیتوص رقابلیغ لحظه، آن در وحشتناکش احساس
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 و کرد حرکت به وادار را اششدهخشک چوب مانند یپاها

 .کرد رفتن راه تند به شروع واروانهید و ستادیا

 .کرد یروجخ سمت دنیدو به شروع رفت، که یچندقدم

 یچندبار و رفت دنبالش به دود،یم که دید را او میشم

 .زد شیصدا

 تنها و شده کر اسی یهاگوش که دانستیم چه او اما

 است؟ مرگ ناقوس یصدا شنود،یم که ییصدا

 تا زدیم صورتش بر یلیچندس یکس کاش و زدیم نفس نفس

 ،کند سکته که نیا از شیپ و آمدیم رونیب شوک آن از او

 .کردیم هیگر

 .دیچرخیم سرش دور ایدن

 شدت از اش،مقنعه از ختهیر رونیب یموها اما بود سرد هوا

 .بود دهیچسب اشیشانیپ به عرق،
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 به هیشب شیبرا لحظات آن الخصوصیعل و روزهاآن قدرچه

 .بود کابوس خودِ بلکه ،نه که کابوس

 .داد تکان دست یتاکس نیاول یبرا

 .دبو شده قفل ذهنش

 .آوردیم ادی به را قیدق آدرس دیبا اما

 و زرد یحد به صورتش و کردیم ییراهنما را راننده

 که مضطرب، حرکاتش و لرزان شیصدا و بود دهیپررنگ

 .انداخت او به ینگاه نهییآ از راننده

 خوبه؟ حالت دا،یببخش ،یآبج -

 .داد تکان سر بغض با اسی

 .دیکن حرکت تندتر لطفاً فقط خوبم، من -

 یهانیماش از روان، کِیتراف انیم در کردیم یسع که یدرحال

 دو و گذاشت فرمان مقابل دست رد،یبگ یشیپ اشیکنار

 .کرد دراز عقب سمت را دستش و برداشت شکالت
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 .یآبج ایب افتاده، فشارت انگار خواهرم، یجا شماهم -

 .کرد نگاه او دست در شکالت دو به زدهوحشت اسی

 !نه بترسد، شکالت از که نیا نه

 .بود وحشتناک شیبرا که بود شب آن یخاطره یتداع

 .بود داده قرص او به شهراد

 "ضدتهوعِ بخور،" بود گفته و بود داده یقرص

 .بود خورده را قرص

 .بود شده خودیب خود از

 تیدرنها و بود شده ترسست بود، سست که شهراد مقابل در

 !بود؟ آمده سرش به ییبال چه

 چه؟ حاال
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 و داشت جهیسرگ و تهوع هاصبح که بود شده مرگش چه حاال

 لعنت و بود افتاده عقب اشانهیماه کلیس خیتار از یچندروز

 .یزندگ نیا به

 را قرص آن اگر بود، نرفته شده خراب آن به شب آن اگر

 ...اگر و خوردینم

 شدینم گرید که بود شده ییاگرها از پر اشیزندگ تمام

 .کرد شانیعمل

 شکالت و کرد دراز دست اسی و بود شده خشک راننده دست

 .زد لب و گرفت او دست از را

 یمرس -

 فرود اشنهیس انیم یمشت و گذاشت یصندل یرو را شکالت

 .شود باز نفسش راه تا آورد
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 درش، سر ران،یام نامِ با مبل، بزرگ فروشگاه آن دنید با

 راننده یصدا به توجه یب و داد را هیکرا اسی و ستادیا راننده

 .گفتیم که

 پولت یهیبق ،یآبج -

 .داد تکان هوا در را دستش

 آقا خوامشینم -

 .دیدو ساختمان سمت

 به را خودش کنان، جو و پرس و رفت باال را یورود یهاپله

 .رساند ونیمحمدهما دفتر

 .زدیم نفس نفس در پشت

 در، به هتق چند با و دیکش شیهاچشم ریز به یدست و ستادیا

 .کرد باز را در یکس

 .بود نشسته یمنش زیم پشت جوان یپسر
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 .کرد نگاه اسی سردرگم یچهره به

 امرتون؟ خانوم، دییبفرما -

 .گذاشت اشنهیس یقفسه یرو دست

 .دارم کار رانیام ،یآقا با، من من، -

 .داد جواب پسر

 ندارن فیتشر آقاحاج -

 آن و رفت فرو شیگلو در یترشیب شدت با بغض یهاچنگال

 .داد خراش را

 .دیلرز شیصدا

 اون ای خودشون، باشن، کدومشون نداره یفرق توروخدا، آقا -

 اشونیکی با دیبا دارم، کارشون من آقا،حاج بردارشون، یکی

 .بزنم حرف

 ان؟یم یک کجاان؟
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 .دیپر باال احمد یابروها

 با مبل دیخر جزبه یکار دختر نیا واقعاً انگار نه،

 که ونیمحمدهما گفت؟یم چه اصالً. داشت ونیهمامحمد

 !نداشت یبرادر

 نزد کمک درخواست یبرا که ییهاآن به هم ظاهرش

 .داشت فرق آمدندیم ونیمحمدهما

 .خاراند را اشیشانیپ یگوشه

 خوبه؟ حالتون شما -

 .گرفت زیم یلبه را دستش و داشت جهیسرگ و ضعف

 .ستمین خوب نه -

 ارن؟یم فیتشر یک رانیام یآقا دیگب دیکن لطف شهیم

 .انداخت وارید یرو ساعت به ینگاه
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 شیپ ساعت سه دو اومد، شیپ یفور کار براشون شرکت -

 احتماالً  دونمیم که ییجا تا قتشیحق رفتن،

 .ستادیا و کرد سکوت احمد در، شدن باز یصدا با

 .شد ظاهر در چهارچوب در ونیمحمدهما قامت

 .گفت احمد و دیچرخ سمتش به اسی

 دینباش خسته آقا،حاج سالم -

 .گرفت باال سر زمانهم و داد را او جواب ونیمحمدهما

 احمدجان سالم -

 .دیماس دهانش در حرف اسی دنید با

 .کرد باز دهان اسی

 سالم -

 .گرفت نگاه و رفت فرو هم در ونیمحمدهما یابروها

 سالم کیعل -
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 .گفت احمد

 .دارن یواجب کار نباهاتو شونیا ایگو آقا،حاج -

 کرد فکر او به رهیخ اسی و رفت اتاقش سمت ونیمحمدهما

 باشد؟ مرد نیهم شهراد، یعموحاج آن نکند که

 بدون و بود زیبرانگتعجب شیبرا جا،نیا در دختر نیا حضور

 کنار خودش و کرد باز را دفترش در کند، نگاهش کهنیا

 .ستادیا

 خانوم دییبفرما -

 .کرد رفتن راه به داروا را شیپاها اسی

 رفتار و اسی یپ در متعجب و کنجکاو احمد نگاه

 .بود ونیمحمدهما

 نه، حاال که کردیم التماس اشیلعنت تهوع حالت به اسی

 

  [2/11/20, 2:16 AM] 
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 هشت_و_هفتاد

  

 

 .ستین وقتش االن 

 یجالباس یرو را کتش ونیمحمدهما و گذاشت اتاق داخل پا

 .گذاشت یاگوشه را فشیک و کرد زانیآو

 فیضع دختر به نگاه هم باز و بود گذاشته بازمهین را اتاق در

 .کرد اشاره دست با تنها و نکرد شیرو شیپ یشده

 .دییبفرما -

 را آن ابتدا و رفت در سمت و دییسا هم یرو دندان اسی

 .دیپر باال ونیمحمدهما یابروها و بست

 .کردیم تیاذ را شیهاشانه داشت، پشتش که یاکوله
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 و ستادیا ونیمحمدهما زیم یروروبه و آمد آن، به توجهیب اما

 .گفت مقدمهیب

 کجاست؟ شهراد رانیام یآقا -

 .دیکش صورتش هی یدست ونیمحمدهما

 !طور؟چه -

 نیا یهاچشم در را بلندش یهاناخن داشت دوست اسی

 هیشب را او وجود انگار و بود داده زیم به را نگاهش که یمرد

 .کند فرو دانست،یم تیاهمیب مگس کی وجود به

 .دیلرز بغض و حرص و خشم شدت از شیصدا

 ران؟یام یآقا طورچهیچ یعنی -

 من بده، یخبر من به کهنیا بدون شده، دیناپد که ماهه کی

 .کنم صحبت باهاش دیبا

 .خاموشه شیگوش که ماهه کی
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 .دیبگ بهم لطفاً کجاست، دیدونیم شما

 .ازتون مکنیم خواهش

 دخترک، نیا بود شده متوجه قبل، دفعات برخورد دو در

 خواهش اهل نیچن نیا که است آن از ترتخس و تررهیخ

 .باشد کردن

 لرزان یهادست یرو نگاهش و رفت باال شیابرو یتاکی

 .درآمد حرکت به اشدهیپر رنگ صورت یرو سپس و اسی

 دید را او یهامردمک در اشک رقص هم کوتاه نگاه همان در

 .زد لب و سوخت دلش و

 .رفته هم خبریب رفته، شهراد -

 بهمون و زد زنگ خودش کهنیا تا میگشت دنبالش یکل ماهم

 .داد خبر

 رفت شیزانوها از گرید توان شد، یخال اسی یپاها ریز انگار

 .شد خم یکم که
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 به رهیخ اسی اما کرد،ینم نگاهش که ونیمحمدهما برخالف

 .بود وختهد چشم او دهان

 !رفته؟ که یچ یعنی ؟یچ یعنی عی -

 حاال که نیا قتیحق.دیکش صورتش یرو یدست ونیمحمدهما

 دادن بدون شهراد که بود شرمنده زدپناه،یا استاد دختر مقابل

 .بود رفته و کرده شیرها ،یخبر

 دختر و خواستهیم وقتش پرکردن و حیتفر یبرا را او شهراد

 .بوده بسته دل او به چارهیب

 .زد لب پس بکند، دل هم اسی که گفتیم را قتیحق دیبا

 گفت گرفت تماس که ماهم با کانادا، رفته رفته، رانیا از -

 .مینگرد دنبالش گهید و خوبه حالش

 .دیکش سوت شیهاگوش

 .دیکش سوت مغزم
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 د،یدیم را زدیم حرف داشت هنوز که ونیمحمدهما ریتصو

 .بشنود یزیچ دادینم اجازه سوت یصدا نیا اما

 .شد خم ترشیب شیزانوها

 .سوخت قلبش

 .گرفت گر تنش

 .شد رها زیم یلبه از دستش و شدیم ترخم اسی

 ونیمحمدهما تار ریتصو کرد، برخورد نیزم به که شیزانوها

 .زد دور را زیم و ستادیا که دید را

 حال، آن در و بود رفته اشیحرکت یهااندام یتمام از حس

 آمده، سراغش به که یناگهان خوابِ نیا شکا که کرد آرزو

 .باشد یابد

 چشم و افتاده زمان به زیم مقابل که یاسی مغز یهوشیب

 ییهاچشم با ونیمحمدهما و کرد خاموش را بود بسته

 .کرد زمزمه ده،یترس
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 سادات یجده ای -

 .برد باال را شیصدا

 ایب احمد احمد، -

 اتاق وارد ونیمحمدهما یشده هول یصدا دنیشن با احمد

 حدقه از ییهاچشم با نیزم یرو اسی جسم دنید با و شد

 .زد لب زده، رونیب

 آقاحاج -

 .ستادیا اسی کنار ونیمحمدهما

 .بود افتاده نیزم یهاکیسرام یرو

 .نداشت یاچاره

 .کردیم زمزمه کهیدرحال و

 هیال اتوبُ و یالرباستغفرهلل -
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 جدا نیزم یرو از را وا حرکت کی با و برد اسی تن ریز دست

 .خواباند مبل یرو و کرد

 با ونیمحمدهما و کردیم نگاه او به شده شوکه هنوز احمد

 زدهوحشت کرده، عرق یشانیپ و نشسته خون به ییهاچشم

 .گفت

 .اریب هم قندآب هی اورژانس به بزن زنگ هی برو پسر، دِ -

 یرو از را آب پارچ ونیمحمدهما و دیدو و داد تکان سر احمد

 اسی صورت به آب و کرد فرو آن در دست و برداشت زیم

 .دیپاش

 .کن باز رو هاتچشم ،زدپناهیا خانوم خانوم، دخترخانوم، -

 .شدیم نییپا و باال یتند به اسی ینهیس یقفسه

 .بود یهوشیب میتسل همچنان مغزش اما داشت قلب تپش

 از را نآ ونیمحمدهما و شد وارد قند آب وانیل با احمد

 .گرفت دستش
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 اورژانس؟ به یزد زنگ -

 انیم عیسد گفتن بله، -

 دهان یگوشه و کرد پر وانیل یمحتو از را یخوریچا قاشق

 .ختیر اسی

 .گفت دهیترس احمد

 .بشه خفه گلوش تو نپره آقاحاج -

 .گذاشت سرش بر را دستش ونیمحمدهما

 .نشه اشیزیچ مردم دختر کنم؟ کاریچ ا،یخدا -

 و نخورد یتکان اسی و دیپاش صورتش به آب هم باز

 دنیرس تا آمدیبرم دستش از که یکار تنها ونیمحمدهما

 تمام در که هرچه و بود یالکرستیچندآ خواندن اورژانس،

 نگاه دقت با حاال بود، نشده هانامحرم به رهیخ عمرش طول

 .کند باز چشم او تا بود دوخته شیرو شیپ دختر به
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  [2/11/20, 2:16 AM] 

 

 نه_و_هفتاد

 

  

 

 .بودند کرده اشنهیمعا

 .بودنش گذاشته برانکارد یرو و کرده وصل او به سرم فوراً

 .بود دهیترس ونیمحمدهما

 دفتر در شهراد، یناگهان مهاجرت خبر دنیشن از بعد ،یدختر

 .بود شده هوشیب او یروروبه و کارش

 داد؟یم دیبا چه را پدرش جواب

 .کما یتو نرفته که دیآورد شانس نجِ،پ یرو فشارش -
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 و بودند درآورده حرکت به را برانکارد سرعت با هاآن

 .ستادیا مهیسراس ونیمحمدهما

 یرو از را خودش کت و بود افتاده نیزم یرو که اسی یکوله

 .رفت هاآن دنبال به و برداشت یلباس چوب

 .سمتش برگشت هامراقب از یکی

 .آقا دیکن عجله -

 .نداشت ونیمحمدهما از یکم دست مه احمد

 .سمتش دیچرخ

 .نگو یزیچ هم یکس به احمدجان، باشه حواست -

 .داد تکان سر

 .آقاحاج راحت التونیخ چشم

 که ییهافروشنده یتمام و بودند پاساژ در که یافراد نگاه

 که بود ییاو یپ در یکنجکاو با شناختند،یم را ونیمحمدهما
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 و بود دختر نیا آمدن هوش به ان،زم آن در اشخواسته تنها

 چه است ممکن هیبق که کند فکر نیا به نداشت یوقت

 .بکنند ییفکرها

 و شد سوار هم ونیمحمدهما و گذاشتند آمبوالنس در را اسی

 .نشست بود بسته چشم بود تخت یرو که ییاو کنار

 اسی به نگاه ونیمحمدهما و شد بلند آمبوالنس بوق یصدا

 .کرد زمزمه و کرد

 سو کشفی و دعاه اذا المضطر بیجی امن -

 .دیکش صورتش یرو را دستش کف و کرد تکرار چندبار

 بگم؟ یچ پدرت به دختر، شده چت تو -

 انگار اش،کوله در اسی یگوش لرزش که بود فکر نیهم در

 .کرد آوار سرش بر را ایدن

 .بود مردد

 .داد رونیب نیسنگ را نفسش
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 .شد قطع تماس تا کرد دست دست قدرآن

 اشکوله در اسی یگوش یبرهیو یصدا دوباره بالفاصله اما

 .شد بلند

 .دیکش گردنش پشت یدست

 ایخدا -

 .آورد رونیب را یگوش و کرد باز را پشیز

  "باباجونم" بود نوشته

 وصل را تماس پس. کردیم خبر را محسن دیبا که باالخره

 .چسباند گوشش به را یگوش و کرد

 بابا اسِی -

 .داد جواب ونیهمامحمد

 د؟یهست خوب آقامحسن، سالم -

 .کرد سکوت یالحظه محسن



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
688 

 

 یاهیثان یبرا که نبود یطور ونیمحمدهما یرایگ یصدا

 .نشناسدش

 را، اسی یگوش چرا که بود نیا از متعجب فقط و بود شناخته

 .داده جواب ونیمحمدهما

 شما محمد،حاج -

 .کرد یدست شیپ ونیمحمدهما

 رو دخترخانمتون یگوش من خوامیم رتمعذ آقامحسن، -

 .دادم جواب

 شما؟ دیهست خوب

 .دادیم بد یگواه محسن دل

 .داد جواب حالنیا با اما

 کجاست؟ اسی یبگ شهیم محمدحاج الحمدهلل، -

 .گشت کلمات دنبال به و دیکش شیموها یرو یدست
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 .من دفتر بود اومده دخترتون راستش -

 .هریبگ خبر شهراد از خواستیم

 اما رفته، هم خبریب کانادا، رفته شهراد گفتم فقط من

 .افتاد فشارش دفعهکی شدیچ دونمینم

 .زد لب محسن

 د؟ییکجا االن اخدا،ی -

 هی فقط خوبه، حالش دینباش نگران مارستان،یب میریم میدار -

 و بشه زونیم فشارش کمی بزنه سرم

 .گفت شده هول و دیپر حرفش انیم محسن

 .امیم االن من مارستان،یب دومک کدوم، -

 بدون محسن و گفت را مارستانیب نام ونیمحمدهما

 .کرد قطع را یگوش یخداحافظ
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 تشنج شینورا که یوقت دیفهمیم خودش فقط را محسن حال

 خوب او تا بدوزد هم به را آدم و عالم خواستیم کرد،یم

 .شود

 یهاتخت از یکی یرو را اسی و بودند دهیرس مارستانیب به

 .بودند خوابانده اورژانس

 .دیکش او تخت مقابل را یبرزنت دیسف یپرده پرستار

 .رفتیم راه دست در او یپشت کوله با ونیمحمدهما

 .نبود شیپاسخگو یحساب و درست کسچیه

 یبرا هنوز هم دکتر یحت و بود شلوغ اورژانس بخش

 .بود امدهین اشنهیمعا

 ضیتعو یگرید سرم با را بود شده تمام که سرمش فقط

 .کردند

 وارد شده خشک ییهالب و دهیپر یرنگ و یآشفتگ با محسن

 .شد
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 حرف اژیتر پرستار با که سمتش و دید را او ونیمحمدهما

 .کرد پاتند زد،یم

 آقامحسن -

 .بود شده خشک محسن یهالب

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 کجاست؟ -

 بود اسی که یقسمت همان به یشرمندگ با ونیمحمدهما

 .کرد اشاره

 .وصله بهش سرم -

 رفت داشت قرار وارید کنار که یکن سرد آب سمت خودش و

 محسن دنبال به و کرد آب از پر را یمصرف بار کی وانیل و

 .رفت برود اسی کنار خواستیم که

 .گرفت سمتش را وانیل
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 .دیبخور آب کمی -

 کی ار آب یهمه و گرفت را وانیل زدیلریم که یدست با

 .دیکش سر نفس

 اسی سر یباال و رفت هفت یشماره اتاقک سمت دکتر

 .ستادیا

 زیچچیه و بود دهیخواب تخت یرو محسن جان تمام

 .باشد نیا از تروحشتناک شیبرا توانستینم

 .لرزاندیم را شیپاها و دست اش،مردانه بغض

 محسن و ونیمحمدهما نیب را نگاهش و کرد اشنهیمعا دکتر

 .کرد جاجابه

 .زد لب محسن

 دخترمه -

 .داد تکان را سرش دکتر
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 .شده دیشد فشار افت و ضعف دچار -

 نداشته؟ یعالئم چندروز نیا

 .داد جواب فوراً محسن

 .خورهینم غذا یحساب و درست اصالً که هستش مدت کی -

 داره، جهیسرگ و استفراغ و تهوع که شهیم هم یچندروز

 .هاصبح مخصوصاً

 در را اشقوه چراغ و کرد ادداشتی برگه در را یزیچ دکتر

 .گفت و انداخت اسی یهاچشم

 متأهله؟ دخترتون -

 .داد تکان سر محسن

 مجرده نه، -

 باشه شده ییهانیتامیو کمبود دچار بدنش که ممکنه خب -

 .یخونکم ای و
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  [2/11/20, 2:17 AM] 

 

 هشتاد

 

  

 

 ونیمحمدهما و محسن نگران یهاصورت به یچشم ریز

 از یزیچ شیرو شیپ مردان کهنیا یبرا و انداخت ینگاه

 .گفت نفهمند او اتیحدس

 زودتر رو مشکلش تا سمینویم یاورژانس شیآزما براش -

 .ستین یخاص زیچ که انشااهلل م،یبش متوجه

 کی با یپرستار بعد،یقهیدق چند و کردند تشکر رلبیز هردو

 پرده دوباره و آمد نرویب بود، گرفته اسی از که خون یشهیش

 .گفت هاآن یهردو به رو و دیکش را
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 جوابش دیتونیم گهید ساعت کی دومه، یطبقه شگاهیآزما -

 .دیریبگ رو

 .شدیم دهیشن اسی یناله یصدا

 ییبابا -

 .کرد تند پا اتاقک سمت محسن

 .دیدیم تار را محسن و بود باز مهین اسی چشمان

 .دیبوس ینگران و یدلتنگ با را اشیشانیپ محسن

 .کرد شُره چشمش کنار از اسی اشک

 رفته ،ییبابا -

 .چسباند اسی یشانیپ به را اشیشانیپ

 .زد لب پرحرص اما نبود یاتیادب نیچن اهل

 .رفته که درک به -

 .ختیر اشک
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 نه؟ مگه ،ییبابا خرم یلیخ من -

 شده یمشک شانشهیر که یانسکافه یموها یرو یابوسه

 .زد بود

 .هیحرف چه نیا -

 .رمیبم کاش کردم؟ اعتماد بهش چرا -

 رو حرف نیا هم گهید بگرده، دورت بابا کن فراموشش -

 .نزن

 .شد مبدل هق هق به اسی یصدایب یهیگر و

 رفته کنار که پرده یگوشه آن به ینگاه مین ونیمحمدهما

 درآورده یمقنعه و اسی بازمهین چشمان دنید با و انداخت بود

 .دیدزد نگاه و دیکش یآسودگ یرو از یفسن سرش، از

 اورژانس یراهرو در ونیمحمدهما  و بود اسی کنار محسن

 .بود نشسته یفلز یصندل یرو

 .آمد رونیب محسن
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 .بود دلخور

 ماه کی یط دخترش که بود شده باعث مرد نیا یبرادرزده

 .شود انزواطلب و افسرده نیچن نیا

 که بود شده باعث دمر نیا یبرادرزاده شدن دیناپد خبر

 .فتدیب راز و حال نیا به دخترش

 ینیسنگ دخترش یزندگ یرو مرد نیا یبرادرزاده یهیسا

 .مرد نیا یبرادرزاده به لعنت و کردیم

 نبود، ذاتش و منطق در هم نوشتن یکس یپا به را یکس گناه

 عقلش بر احساسش قدرت آمد،یم انیم به که اسی یپا اما

 .دیچربیم

 .گفت او به رو محسن و ستادیا دنشید با ونیامحمدهم

 .خودم هستم دییبفرما شما د،یدیکش زحمت ممنونم -

 .دادیم حق او به ونیمحمدهما

 .نشد هم دلخور



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
698 

 

 آن یآرام به و گذاشت محسن یسرشانه دست و زد یلبخند

 .فشرد را

 .بود فهیوظ نبود، یزحمت محسن، آقا نه -

 .بشه بهتر وندخترت حال تا. خدمتتون مونمیم

 و نشست یصندل یرو و دیکش خسته ینفس محسن

 .کنارش در ونیمحمدهما

 .گفت نیزم به رهیخ محسن

 .کرده ینامرد حقش در تونبرادرزاده -

 .داد جواب افتاده فرو یسر با ونیمحمدهما

 .یشرمندگ جز بگم ندارم یزیچ -

 .شهیم افسرده داره اسی -

 یعل به کنم،یم دیبگ یهرکار تره،نازک مو از من گردن -

 .نیزم یتو برم بشم آب خجالت از دارم دوست قسم
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 .دیکش آه محسن

 درد قلبم. داره درد دلم اما محمد،حاج باشه شرمنده دشمنت -

 .داره

 .اسمی یبرا مشتمه یتو جونم نگرانم،

 .گذاشت محسن کمر پشت دست

 .امشرمنده آقامحسن، امشرمنده فهمم،یم پدرم، هم من -

 .دیکش آه هم باز و داد تکان راست و چپ به را شسر

 .انداخت ساعت به ینگاه ونیمحمدهما

 شگاه؟یآزما میبر شده، ساعت کی -

 .زد اسی به یسر و ستادیا محسن

 .کرد راحت را الشیخ نیهم و بود خواب اسی

 .میبر -

 .رفتند شگاهیآزما به هردو
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 .کرد نگاهشان شگاهیآزما مسئول

 مارتون؟یب اسم -

 .داد جواب محسن

 زدپناهیا اسی -

 رونیب را یابرگه و زد کنار را شیآزما یبرگه چند جوان دختر

 .دیکش

 .زد لبخند و انداخت نگاه را اولش یصفحه

 دراز هاآن سمت را شیآزما جواب شهیش یهالل قسمت از

 .کرد

 گمیم کیتبر -

 نگاهش متعجب محسن و دیکش هم در ابرو ونیمحمدهما

 .دختر سمت کرد دراز دست و کرد
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 مبارکه؟ یچ -

 .گرفت عمق دختر لبخند

 .مثبته ششونیآزما جواب -

 . دینشن شانیهاگوش انگار اما دندیشن

 .زد لب ونیمحمدهما

 .مثبته یچ خانوم -

 .داد تکان را سرش دختر

 .مثبته ششونیآزما جواب گه،ید باردارن آقا، -

 .ودش نیا از ترگشاد محسن یهاچشم نداشت امکان

 .دیخند شوکه ونیمحمدهما

 ایگو م،یخوایم رو زدپناهیا خانوم شیآزما جواب خواهرم، -

 .شده اشتباه

 .کرد اخم دختر
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 .برگه یباال د،یبخون رو اسمشون لطفاً آقا -

 با ونیمحمدهما و شدیم ترخم هرلحظه محسن یزانوها

 .گفت تیعصبان و سماجت

 بوده، یاورژانس شیاآزم باالخره شده، اشتباه حتماً خانوم -

 نمونه حتماً  اصالً باالست، هم خطاش و آزمون درصد

 .شده جاجابه گهید یکی با خونشون

 .چرخاند کاسه در را شیهامردمک دختر

 یباردار شیآزما که یکس تنها امروز محترم، یآقا -

 .بودن شونیا داشتن یاورژانس

 تا،بِ شیآزما هم نیا شون،یلیفام و اسم که نیا ناهاش،یا

 .صد و هزار بتا دینیبب

 دست از دختر که یابرگه و دیلرز ونیمحمدهما یهادست

 نشان را شیآزما جواب و اسی نام و گرفته محسن
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 قلبش تپش و افتاد ونیمحمدهما دست از داد، ونیمحمدهما

 .نکرد حس را

 و دوخت چشم محسن یشده گشاد یهاچشم به و دیچرخ اما

 افتاده راه محسن راست سمت شگو و ینیب از که یخون یجو

 شد باعث بود، کرده سرخ را اشسرشانه و لباس یجلو و بود

 .کند زمزمه ونیمحمدهما

 رضا امام ای -

 

  [2/11/20, 2:17 AM] 

 .زد لب دهیبر و خفه محسن کند، یکار کهنیا از شیب

 س ا،ی ،ی -

 .دیکوب سرش بر ونیمحمدهما و افتاد نیزم یرو قد تمام و

 نیاحسی -
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  [2/11/20, 2:17 AM] 

 

 کی_و_هشتاد

 

 

 

 .بردند و گذاشته تخت یرو را محسن

 در شِیآزما یبرگه به ینگاه شده شوکه ونیمحمدهما

 که ییپرستارها دنبال به و کرد مچاله را آن و انداخت دستش

 پاتند بردندیم ماریب حمل آسانسور سمت را محسن سرعت با

 .کرد

 شده؟یچ بده جواب یکی کنمیم خواهش آقا -
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 .داد جواب تنها

 .بشن نهیمعا دیبا اول -

 .اول یطبقه دیاریب فیتشر رششونیپذ یبرا

 .شد ریسراز هاپله از ونیمحمدهما و شد بسته آسانسور در

 سر بر یدودست داشت دوست و شدیم بلند شیهاگوش از دود

 .بکوبد خود

 افتاده ریگ یزبا نیا و اتفاق نیا در انگار که حاضر حال در اما

 .ستادیایم شیپاها یرو محکم شهیهم مثل دیبا بود،

 که بودند مارستانیب نیا یهاتخت یرو یدختر و پدر

 .کردیم کمکشان دیبا ونیمحمدهما

 .آوردیم در را شیآزما یبرگه نیا یتو و ته دیبا

 .شدیم اکو کلمه کی سرش در

 "شهراد"
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 یربط پسرشهشا به یزیچچیه که داشت دوست قدرچه و

 .نرود ینابود به نیا از شیب شیباورها و باشد نداشته

 .داد ماساژ را آن و گذاشت اشنهیس یقفسه یرو دست

 .کند یقضاوت اسی درمورد خواستینم

 هوار سرش بر خواستیم دلش که نبود هم خودش دست اما

 .بکشد

 .کردیم تکرار لب ریز یاعلی ذکر

 .کند کمکش شیموال خواستیم

 

 .گفت و داد تکان سر که بود دوخته دکتر دهان به چشم

 .کردن یمغز یسکته متأسفانه -

 .بشن یبستر ICU تو دیبا

 .زد چنگ را شیموها
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 دختر یحاملگ خبر که یپدر یبرا دستش از یکارچه

 آمد؟یبرم دستش از بود، زده دور را مرگ و دهیشن را مجردش

 .زدیم اسی به یسر دیبا

 !نه؟ ای شده داریب االن تا مفلوک ردخت نبود معلوم

 نیا به را پدرش او یگندگار که گفتیم طورچه دیبا او به

 !انداخته؟ روز و حال

 .شدیم روشن شیبرا ییزهایچ دیبا

 .رفت اورژانس به

 تو ،یدونینم یچیه تو باش، آروم ون،یمحمدهما باش آروم"

 "کن ظیغ کظم و باش آروم ،یندار قضاوت حق

 ورود، از شیپ و دیکش قیعم ینفس و رفت اتاقک همان سمت

 .گفت برسد اسی گوش به شیصدا که یطور

 د؟یداریب خانوم، -
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 را خودش و کرد باز چشم یحالیب با و داشت جهیسرگ اسی

 نبود، وصل وکتیآنژ شیرو که یدست با و کرد جور و جمع

 .کرد سرش به را مقنعه

 دارمیب بله -

 .گفت زدیم کنار را پرده یگوشه که یدرحال ونیمحمدهما

 ااهللی -

 او، به کردن نگاه بدون ونیمحمدهما و شد زیخمین اسی

 .داد تکان را دستش

 دیبخواب -

 یسع هرچه ونیمحمدهما و نشست تخت یرو اسی اما

 است ممکن هرآن کردیم حس اما باشد، دارشتنیخو کردیم

 .شود ورشعله درونش آتش

 .زد لب اسی

 کجاست؟ بابا ران،یام یآقا دیببخش -
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 را او جواب کهنیا بدون و دیکش نفس نیسنگ ونیمحمدهما

 باال را بود گرفته آن در یاشده مچاله کاغذ که را یدست بدهد،

 .آورد

 .شتونیآزما جواب -

 .دیپر باال استفهام ینشانه به اسی یابروها

 شده؟ یجورنیا چرا -

 از آورد، باال را لبش کنج یکم که یپوزخند اما خواستینم

 .نماند پنهان اسی نگاه

 .ازتون دارم سؤال هی فقط -

 هاآن به خواستینم که خوردیم چرخ اسی سر در ییزهایچ

 .دهد پر و بال

 .دیبلع را دهانش آب

 .گفت رلبیز ونیمحمدهما و نداد یجواب
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 .اهلل اال اله ال -

 .کرد مچاله دستش در ترشیب را کاغذ

 .دیلرز و زد چنگ دستش در را تخت یرو یملحفه اسی

 .بود یعصب ونیمحمدهما

 .کند انکار را زیچهمه دختر نیا داشت دوست

 .باشد اشتباه کی زیچهمه داشت دوست

 .کرد کیشل اسی مغز وسط را ریت و نکرد تعلل گرید

 که دیبگ بهم فقط بود، مثبت یباردار شیآزما نیا جواب -

  نه؟ ای بشه تکرار دوباره الزمه

 .شد حسیب زبانش د،یلرز اسی یاهلب

 چنگ هوا بلع یبرا را شیگلو و کرد حس خأل در را خودش

 .زد
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 یآرام به گرید یبار و دییسا هم یرو دندان ونیمحمدهما

 .کرد زمزمه

 اهلل اال اله ال -

 شده برجسته اشیشانیپ و چانه و گردن و دست پشت هارگ

 .زدیم پرنبض و

 نه؟ ای بشه تکرار شیزماآ نیا که هست الزم خانوم، -

 .دینال اسی

 نه -

 شیآزما یبرگه آن جزبه یزیچ به زورش حاضر درحال

 .دیرسینم

 .کرد اشمچاله ترشیب

 اشک از سیخ و زدهوحشت یهاچشم در و گرفت باال سر

 .شد رهیخ اسی
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 .گفت دهیبر و زد هق اسی

 بام با، -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش ونیمحمدهما

 .دیترس ترشیب اسی

 .شیرو شیپ مرد از کرد شرم

 .کردیم درموردش او که یفکر از کرد شرم

 .گذاشت اشنهیس یقفسه یرو دست ونیمحمدهما

 .بود قراریب قلبش

 ه؟یک یحاملگ نیا یگهید سر -

 بود؟ چه منظورش

 و بوده شهراد با او کردیم فکر که کردیم تصور چه را اسی

 !باشد؟ شده حامله یگرید شخص از است ممکن
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 گردنش دور دارطناب هیشب داشت واژه نیا! ؟یحاملگ

 .دیچیپیم

 .پوشاند را صورتش دستش دو با اسی

 یصدا با توجهیب او و برگشت سرم کیبار لنگیش در خون

 .کرد هیگر بلند

 من که، خواستمینم خواستم،ینم من خدابه رانیام یآقا -

 .ستمین یبد دختر

 .شد تند ونیمحمدهما

 ه؟یک بچه نیا پدر -

 .شود آب و کند باز دهان نیزم داشت دوست اسی

 .زد لب هیگر انیم ناچار به اما

 !باشه؟ شهراد جز به تونهیم یک -

 .بود شده اهیس ونیمحمدهما یبرا کلمه یواقع یمعنا به ایدن
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 جواب طورنیا شهراد که بود نگذاشته هیما جانش از عمر کی

 

  [2/11/20, 2:17 AM] 

 .دهد را زحماتش

 .داد هیتک یاشهیش کاذب وارید به

 .زد زجه اسی و گذاشت هم یرو بر چشم

 بابام -

 .اوردین طاقت گرید ونیمحمدهما

 .دیتوپ و کرد باز چشم

 ؟یفهمیم ،یداد اشسکته -

 کار چه دارد بفهمد کهنیا بدون و شد ساکت ناگهان اسی

 خون که دیکش دستش از یطور را وکتیآنژ سوزن کند،یم

 بدون اسی و شود مانعش خواست ونیمحمدهما و شد روان
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 که ییاو دنبال به ونیمحمدهما و رفت رونیب اتاق از کفش

 نیا دیبا طورچه دانستینم و دیدویم راهرو در هدفیب

 .اوردیب طاقت را سرهم پشت یهابتیمص

 .برد باال را شیصدا یپرستار

 لطفاً  ساکت -

 سر پشت از و گرفت را اسی یازوب خشم با ونیمحمدهما

 دیرس سرش به شوک از او خروج یبرا که یکار تنها و دیکش

 .کرد را

 و سوزاند را صورتش طرف کی ونیمحمدهما یلیس ضرب

 تمام کرد فکر ونیمحمدهما و کرد نگاه او به رهیخ اسی

 خانه دختر نیا یدرمانده یِمشک چشم دو در ا،یدن تیمظلوم

 .کرده

 .زد لب اسی

 بابام -
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 تماس، نیا از معذب و کرد رها را شیبازو ونیمحمدهما

 .گذاشت اشینیب یرو را اشاشاره انگشت و رفت عقب یقدم

 باش آروم! سیه -

 .لرزاند چانه یچارگیب با

 تنهاام من -

 .دیبلع را دهانش آب ونیمحمدهما

 .گرفتن دست یبرا بود شده زاده مرد نیا

 .بودن اهپن و پشت یبرا بودن، کوه یبرا

 نه، ای بود خطاکار اگر حاال که را درمانده دختر نیا که یطور

 .زد لب تیقاطع با کند آرام

 .باش آروم هستم، من -

  مونهینم یجورنیهم

 شهیم درست
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 و گذاشت شیزانوها یرو سر و خورد سر وارید کنار اسی

 .دیکوب شکمش یرو را اششده مشت دست

 .شد داتیپ کجا از گهید تو -

 دید را اسی مشت و دیکش صورتش یرو دست ونیحمدهمام

 .کرد زمزمه و

 شهراد یکرد چه -
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 شما به میتقد دیجد پارت مین و کی

 زیسورپراپارت#

 

  [2/11/20, 2:17 AM] 

 

 دو_و_هشتاد

 

 

 

 که بود ختهیر اشک قدرآن وضع، آن در پدرش دنید با

 نمانده تنش در جان گرید و شده متورم و سرخ شیهاچشم

 .بود

 .بود درمانده ونیمحمدهما
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 نیا با کردیم چه دیبا حاال اما دارد، را شیهوا که بود گفته

 تنها؟ دختر

 در او یبراررزاده از ینیجن و رنجور و فیضع دختر نیا با

 بطنش؟

 کرد؟یم چه دیبا قاًیدق

 .ستادیا زدیم زار وقفهیب که اسی مقابل

 از اورژانس، کوچک اتاقک آن در مکقع همان مثل خواستیم

 .کند استفاده قراردادنش خطاب یبرا جمع شخص دوم فعل

 .دینچرخ دهانش در اما

 ؟یبخور یزیچ هی دیبا م،یبر پاشو -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 .ندارم لیم -

 .امدین کوتاه ونیمحمدهما
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 .بود مونده نصفه سرمت اما نخور غذا باشه، -

 .کرد هق هق اسی

 .رمیبم کاش -

 .برد فرو شیموها انیم دست

 .یشیم فیضع و حالیب فقط ،یریمینم نخوردن غذا با -

 .دیچک اشمقنعه یرو اسی یهااشک

 .درک به -

 .نبود میمستق یصراط یچیه به دختر نیا معلوم قرار از نه،

 .گرفت باال سر اسی

 اد؟یم هوشبه یکِ بابام -

 .شده رفع خطر گفت دکترش نباش، نگران ،ادیم هوشبه -

 .نداشت یتمام شیهاهیگر

 .بکشه منو خدا -
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 .افتاد روز و حال نیا به من خاطربه بابام

 کنم؟ کاریچ من حاال

  کرد؟یم کارچه دیبا ونیمحمدهما

 یرو را شیهاآرنج و نشست اسی از ترطرفآن یصندل دو

 .داد قرارد زانو

 .دکر قفل هم در را شیهاپنجه و کرد خم را سرش

 .گذاشت گردنش پشت دست

 .بود درمانده قدرچه

 .کند رها مارستانیب در را محسن توانستینم

 برد؟یم کجا به دیبا را اسی

 .نداشت یخوش حال دختر نیا

 شد؟یم چه گذاشتشیم تنها اگر

 بود؟ حال چه در نورا
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 و دختر نیا تیمسئول و برگردد شهراد که کردیم یکار دیبا

 گرفت؟یم عهده به را بود او وجود زا که یکوچک موجود

 بود، کرده حرمت هتک طورآن بود، رفته طورآن که یشهراد

 تنها دختر نیا به و بود کرده نابود را انشانیم یهاپل طورآن

 کرده، نگاه ششیع یلهیوس یبرا یبازاسباب کی چشم به

 گشت؟یبرم

 !گشتیبرنم که بود معلوم نه،

 او با تا شدیم راه به رو حالش و دآمیم هوشبه محسن دیبا

 .بزند حرف

 .ماندینم یمخف و اندازه نیهم که نیجن نیا

 .گرفتیم جان

 .کردیم رشد

 .ییرسوا طبل شدیم و شدیم بزرگ

 .ننگ یهیما شدیم
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 .یعفتیب ینشانه شدیم

 .خواستیم یگرید هرزمان از ترشیب را شیخدا با ازین و راز

 .گرفتیم ارقر مقابلش یراه کاش

 به کی را هایگرفتار و هابتیمص که روزها نیا یخسته مرد

 بود شده گرفتار یامخمصه در حاال گذاشت،یم سرپشت کی

 .اوردیب تاب است قرار طورچه را یکی نیا دانستینم که

 .بود فاجعه اتفاق نیا بلکه نبود، وحشتناک

 .گفت ونیمحمدهما به رو و آمد بخش پرستار

 .دیکن ترک رو بخش نیا لطفاً آقا -

 .خوانینم همراه که مارتونیب

 .ستدهیفایب جانیا بودنتون

 .کرد اسی به یااشاره

 .آروم لطفاً. ندارن یخوب حال ICU یهاضیمر خانوم، -
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 و آورد رونیب بشیج از یایکاغذ دستمال ونیمحمدهما

 .گرفت اسی سمت

 .گذاشت زانو یرو دست 

 یاعلی -

 میبر دیبا شوبلند شماهم

 .دیکش اشینیب و هاچشم ریز به و گرفت را دستمال اسی

 برم؟ کجا -

 .بود یعصب شهراد یاندازه به هم دختر نیا از

 چند حداقل که دادیم خودش به را اجازه نیا بود، پدرش اگر

 .بکند شیبایز صورت آن مهمان ماده و نر چک

 .بتازد او تن هب بخواهد که نبود یاکاره او حاضر حال در اما

 هم نیدِ یادا و وجدان عذاب حس بود، یعصب که قدرهمان

 .داشت
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 بود ونیمحمدهما نیا قتیدرحق و آورده باال گند پسرششاه

 .بود برادرش فرزندان تیترتب مسئول که

 را بود گرفته را اشچارهیب قلب آن بانیگر که یایلعنت درد

 .گرفت دهیناد

 .خونتون ببرمت بلندشو -

 .مونمیم بابام شیپ من خوام،یمن -

 !خُردکن اعصاب یدندهکی یدختره

 .بود ونیمحمدهما بارز صفات از که یدارشتنیخو

 .نبود یآسان کار هم دختر نیا تحمل اما

 گفتن؟ یچ یدینشن -

 .خوانینم همراه جانیا پدرت

 .بود زدهخجالت و کالفه هم اسی
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 نیا با تا باشد جانیا دیبا مرد نیا چرا اصالً کرد فکر خودش با

 بکشد رخش به ترشیب را حماقتش بترساند، را او سختش نگاه

 نیا تا مزخرفش، و بد یهاحس تمام کنار در او شود باعث و

 باشد؟ شرمسار حد

 .رفتیم کاش

 خم که داد فشار دستش کف قدرآن را بلندش یهاناخن

 .شدند

 .لطفاً دیببر فیتشر شما رانیام یآقا -

 

  [2/11/20, 2:19 AM] 

 

 سه_و_هشتاد
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 .گرفت دهینشن را اسی حرف

 .گفت شیجابه

 درسته؟ گه،ید هستن خونه شما مادر -

 .برسونمت پاشو

 .دوخت ونیمحمدهما صورت به چشم و زد پوزخند اسی

 .شد جدا بابامحسنم از بودم کیکوچ یلیخ یوقت من مامان -

 بود، زده پوزخند که است درست

 .داشت ردد کالمش اما

 .آورد ادی به را اشچندماهه یهاحسرت و نورا یالحظه

 .آمد درد به ترشیب دلش

 باشه؟ مراقبت یکی و ینباش تنها که ببرمت کجا -

 .ستادیا و گذاشت یصندل یرو دست یکوفتگ با اسی
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 .انداخت نییپا سر

 .میدار عادت ییتنها به بابام و من -

 .ارستانمیب گردمیبرم دوباره خونه، رمیم

 .رمیم خودم اما

 .میداد زحمت شما به که دیببخش

 .انداخت پدرش به نگاه گریدیبار کوچک یشهیش از

 .کرد نگاهش ونیمحمدهما و رفت چندقدم و دیبلع بغض

 هنوز که بود معلوم هم خوردنش تِلو تِلو و رفتن راه مدل آن از

 .دارد جهیسرگ

 .کند رها حال نیا در را دختر نیا که بود محال

 شد؟یم چه یمردانگ رسم

 .جلورفت

 ؟یایم من با و یکنیم لطف شما -
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 فرو ییهاشانه با و دیکش نیزم یرو را شیهاکفش اسی

 روان آمد،یم بدعنق نظرش به که یمرد نیا دنبال به افتاده

 .شد

 .کرد باز را نیماش در ونیمحمدهما

 .نشست عقب یصندل یرو اسی

 .داد هیتک شهیش به را سرش

 .یخال اما بود پر ذهنش

 یطرف از اما بودند کرده پا به اهویه سرش در افکارش

 .کند فکر یزیچچه به دیبا دیفهمینم

 .بود مزخرف فش،یتوص رقابلیغ احوال و حال نیا

 .انداخت راه به را نیماش ونیمحمدهما

 .انداخت اسی به گذرا ینگاه

 .شد او یدهیپررنگ یچهره جمعِ حواسش
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 ؟یبخور رمبخ یزیچ -

 .داد تکان بغض با را سرش

 .ستمین گرسنه نه -

 ؟یبگ بهم رو آدرس لطفاً شهیم -

 را اشیشانیپ یگوشه و داشت ابانیخ به نگاه که طورهمان

 .گفت را آدرس بود، چسبانده شهیش به

 .زد لب ونیمحمدهما

 .نباشه جالب شنهادمیپ دیشا -

 برادرم؟ یخونه ببرمت یخوایم اما،

 .شده مرحوم که برادرم درواقع یعنی

 .هستن دخترش، و همسر اما

 .مراقبتن جااون

 .زد لب اسی
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 .تنهاست امیتد. ممنونم نه -

 .فشرد هم یرو لب ونیمحمدهما

 طورچه است، وابسته سگش به انقدر دختر نیا یوقت کرد فکر

 نارو و شده وابسته کرده ینامرد حقش در که یشهراد به

 خورده؟

 .کند سکوت نتوانست هم باز اما

 .بود امانت دختر نیا

 اقوامتون؟ یخونه ببرمتون دیخوایم -

 .بست چشم اسی

 .نرم دمیم حیترج که هست، مادربزرگم یخونه -

 !بدم؟ یجواب چه دیبا کجاست بابام بپرسه ازم یوقت دونمینم

 .زد هیگر ریز ناگهان و
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 دختر نیا و خودش یرو به خواستیم هرچه ونیمحمدهما

 .نشد اما شده، چه که اوردین

 .زد را حرف نیا تا کند جان تینها در

 رونیب و بشکافد را اشنهیس یقفسه خواستیم قلبش انگار

 .بزند

 محکم را گرشید دست و گذاشت شهیش یلبه را دستش کی

 .کرد حلقه فرمان دور

 .گفت و شد چفت شیابروها یگره

 مراقبت به ازین ،یباردار ،یستین یعاد طیشرا یتو شما -

 .یدار

 را مرد نیا دهان یکس کاش و دیکش سوت اسی مغزم

 .بستیم

 !آورد؟یم شیرو به دوباره دیبا حتماً
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 سرد خی مثل بعد و گرفت آتش خجالت از بارهکی به اسی تن

 .شد حسیب و

 .انداخت نییپا سر و شد جمع خودش در

 .گفتیم یزیچ دیبا

 .ستمین یبد دختر من سم،خداقبه خدا،به ران،یام یآقا -

 دیکن باور اما نبودم ریتقصیب

 .شود ساکت او که کرد آرزو ونیمحمدهما

 .بود شده معذب هم او

 .داد ادامه اسی اما

 .بکشه منو خدا یوا ،من -

 بگم؟ یجورچه من

 .گفت اهللاالالاله کرد، استغفار

 .گرفت نفس
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 اوتقض رو یکس که ستمین یامرتبه در من نگو، یچیه -

 .کنم

 مفاصل و بود کرده برخورد اشنهیس یقفسه به اسی یچانه

 .زد لب و بود آمده کش گردنش

 دیببخش -

 کرد؟یم یخواهمعذرت او از چرا

 هم یکاف حد به دختر نیا دانستیم ونیمحمدهما

 .هست شرمسار و زدهخجالت

 .بزند طعنه بخواهد هم او که نداشت یلیدل

 بود داده نشان او به طورآن را شیاآزم جواب کهنیا از یحت

 بود، شده شمانیپ هم

 .بفهمد را حالش که بود افتاده فرو یقدرآن دخترک سر

 و انداخت یپشت یصندل یرو شده جمع موجود به ینگاه

 .دوخت جلو به چشم دوباره
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 .ندارم ییادعا -

 .یاعلی گفتم پاشدم ،یاعلی گفتم نشستم عمر هی اما

 .یعل اسم شد قسمم

 دونمیم باشم، اشیواقع یعهیش بخوام هم سوزن سر هی راگ

 .کرد دهیند رو دهید یعل حضرت

 .بست چشم

 .ندارم خبر یزیچ از که من

 .نکش خجالت من از

 .بوده قرار چه از ماجرا دونمینم اصالً یوقت ستمین یاکاره من

 .شد باز اسی یشده قطع نفس راه

 .ییهاآدم نیچن بودند کم

 .بودند هنوز که رخداراشک اما

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
736 

 

  [2/11/20, 2:19 AM] 

 

 

 چهار_و_هشتاد

 

  

 

 که ببندد را در خواست و شد ادهیپ او نیماش از اسی

 .گفت ونیمحمدهما

 برمتیم دنبالت امیم خودم فردا کن، استراحت امشب شما -

 .مارستانیب

 .کرد کرد،ینم نگاهش که یمرد به نگاه اسی

 .ممنونم نه -
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 .داد جواب تیعقاط با ونیمحمدهما

 .خداحافظ دنبالت، امیم -

 .داد جواب اسی

 .اجازه با ست،ین الزم -

 .رفت باال اشییباال لب یگوشه و بست را در 

 .کرد حرکت شانخانه سمت 

 .شود وارد او تا بود منتظر ونیمحمدهما

 .برداشتش و شد خم و افتاد نیزم یرو دستش از دشیکل

 .کرد باز را در یسخت به و کردیم گز گز انگشتانش سر

 .گذاشت فرمان یرو سر ونیمحمدهما شد، داخل که او

 که بود دختر نیا رحم در شهراد وجود از یانطفه کهنیا باور

 .بود سخت کند، کار چه آن با دیبا دانستینم

 !برسد؟ شهراد به دستش که بود ممکن طورچه
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 یزندگ ،یزندگ نیا د،یرسیم هم دستش که محال فرض بر

 .شدیمن

 یشهراد با دیبا سوم سال ماند،یم دوسال ماند،یم سال کی

 !کرد؟یم چه نداشت را مشترک یزندگ در ماندن یما که

 ر،یمس در و راند برادرش یخانه سمت راست کی

 .زد زنگ شانخانه به هاآن ابانیخ یهایکینزد

 .داد جواب نایش

 د؟یخوب عموحاج سالم -

 خوبن؟ داداشزن ؟یخوب تو زدلم،یعز سالم -

 صداتون انگار شده؟ یزیچ خداروشکر، عموحاج یمرس -

 !ناراحته

 .زمیعز نه -

 یکاریمخف گفت،یم دروغ دیبا اما نبود، بلد گفتن دروغ

 .کردیم
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 .بود مجبور

 .کردیم حفظ را ییآبرو دیبا

 پدر دارد شده دیناپد شهرادِ گفتیم ناراحتم؟ گفتیم

 !شود؟یم

 .دنبالش امیم دارم کن حاضر رو نورا فاًلط ناجان،یش -

 .عموحاج برده خوابش بود، دهینخواب بعدازظهر -

 .دیبخواب جانیهم دیایب شماهم

 .زد دور را یدگیبر نیاول

 .عموجان دارم سردرد یکمهی -

 .خونه رمیم

 .بمونه جااون امشب هم نورا

 .دیپرس ینگران با نایش

 .دیبر بعد دیبخور شام دیایب حداقل د؟یخوب عموحاج توروخدا -
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 .ناجانیش خورمیم یزیچ هی خونه -

 .باش نورا و خودت مراقب

 .دیباش خودتون مواظب شماهم چشم، -

 

 .شد کیتار یخانه وارد

 .گذاشت هاوارکوبید از یکی برق دیکل یرو دست

 راست سمت یدانه کی همان نور اندک خانه ییروشنا تنها

 .بود ییرایپذ

 .نکرد پا به را شیهایروفرش

 .نگذاشت یجاکفش در هم را شیهاکفش

 .جا همان کرد شانیرها تنها

 .گذاشت مبل یرو و درآورد را کتش
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 نشسته، طورهمان و انداخت کاناپه یرو را اشخسته تن 

 از را شیهادست و داد هیتک آن یپشت یلبه به را سرش

 .کرد دراز کاناپه یلبه دوطرف

 .سوختندیم ش،یهاسلول تمام ش،عضالت تمام تنش، تمام

 .جاها یهیبق از ترشیب مغزش،

 .بود گرفته یشیپ هم مغزش از قلبش درد که البته

 .کرد باز را آن و گذاشت راهنشیپ یدکمه نیاول یرو دست

 .نداشت را بخورد یزیچ که نیا یحوصله و بود گرسنه

 .داشت رفتن حمام به دیشد ازین

 .نشست جامانه طورهمان یاقهیدق چند

 .بود داده سکوت فرمان ذهنش به

 .کند جمع را افکارش تا شدیم آرام دیبا

 .کردیم یکار دیبا
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 رفت، در روحش، نه جسمش، یخستگ که یکم فقط ،یکم

 .رفت حمام سمت و ستادیا

 .ستادیا دوش ریز و آورده در را شیهالباس

 .ندارد جان شیپاها کرد حس

 .گذاشت سرش یرو ار شیهادست و نشست دوش ریز

 به فقط دمیام و توکل شهیهم مثل کن، کمکم خودت ایخدا -

 .خودته

 را شیموها نم کالهش با و بود کرده محکم را حوله بند

 .گرفتیم

 .بود شده سرد خانه

 .رفت آشپزخانه به و برد باال را اتوریراد یدرجه

 .انداخت طبقاتش به ینگاه و کرد باز را خچالی در

 .بست را در دوباره
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 .گرفت وضو و کرد تن به را شیهالباس

 .خواند را نمازش

 موکول اذان از بعد ربع کی به یحت را نماز که نداشت سابقه

 .کند

 .رفتیم مالش یگرسنگ از اشمعده

 .بخورد ینیسنگ یزیچ خواستینم

 .کرد دم یچا و زد برق به را سازیچا

 .خورد تییسکویب چند با و ختیر یچا وانیل کی

 .رفتیم راه خانه در

 .بود گرفته جهیسرگ گرید که ادیز قدرآن

 متشنجش اعصاب و خانه بودن کور و سوت به هم نورا نبودن

 .زدیم دامن
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 ونیمحمدهما یهاچشم به خواب و بود گذشته یادیز زمان

 .کردینم دایپ راه

 .نداشت سحر شب نیا انگار

 .انداخت وارید یرو ساعت به ینگاه

 .بود بش مین و دو

 .بست قامت شب نماز خواندن تین به و کرد پهن را سجاده

 .بست چشم و گرفت قنوت

 قسم خدابه زد،یبر که مرد اشک یقطره نیاول و کرد زمزمه

 .لرزدیم عرش

 .دوم اشک

 .دیلرز شیهاشانه

 .بود دهیرس سجده به

 بحمده و یاالعلیرب سبحان -
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 اشمردانه یهاشیرته یرو شیهااشک و دیلرزیم قد تمام

 .خوردیم سر

 .بست قامت دوباره و داد سالم

 اهللیال قربتاً خوانم،یم آرامش نماز دورکعت -

 .بست قامت اول از و داد سالم چندبار دینفهم

 از و شد خم کمرش و زد هق مردانه و گرفت قنوت قدرچه

 .خواست کمک شیخدا

 

 

  [2/11/20, 2:19 AM] 

 

 پنج_و_هشتاد

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
746 

 

  

 

 .نشست اشسجاده یرو انوچهارز

 دستش در که یقران جلد یرو شیهااشک صدایب و مظلومانه

 .دیچکیم بود گرفته

 .بود انگشتانش انیم حشیتسب

 با را گرشید دست و بود داشته نگه را قرآن دست کی با

 .گرفت آسمان به رو حیتسب

 .کرد نجوا

 .ندارم ییجا به راه ام،درمونده ایخدا -

 .ونهیدرم دختر هی یوآبر و عفت یپا

 .خودم یآبرو یپا

 .ریبگ دستمو آبرودارات، حق به ا،یخدا
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 .برد باالتر را دستش

 یوقت ،یادرمونده یوقت ،یمضطر یوقت گنینم مگه -

 .باال ریبگ دستاتو ،ییتنها

 .نیبب ا،یخدا نیبب

 .باالست دستام

 .برد باال هم را گرشید دست و گذاشت مُهر کنار را قرآن

 درگاهت تو که ییاونا به قسم بده، جوابمو زنم،یم صدات -

 .نکن امتحانم یکس یآبرو با زن،یعز

 اهلل ای بِکَ اهللُ، ای بِکَ اهللُ، ای ِبکَ اهللُ، ای بِکَ -

 .کرد تکرار

 .داد قسم را شیخدا

 .زد زار مردانه

 .زد زار شده خم یکمر با
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 .زد زار درد ماالمال یقلب با

 .گرفت دست به را قرآن

 .گذاشت اشیشانیپ یرو و دیبوس

 .کرد باز را اشصفحه کی و بست چشم

 .حجرات یسوره زدهیس یهیآ به افتاد نگاهش

 

 شُعُوبًا وَجَعَلْنَاکُمْ ٰ  وَأُنْثَى ذََکرٍ ِمنْ خَلَقْنَاکُمْ إِنَُّا النَُّاسُ أَیُُّهَا یَا

 عَلِیمٌ اللَُّهَ إِنَُّ ٰ   أَتْقَاکُمْ اللَُّهِ عِنْدَ أَکْرَمَکُمْ إِنَُّ ٰ   لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ

 خَبِیرٌ

 

 و ها ملت و میدیآفر زن و مرد کی از را شما ما! مردم یا

 یگرام دیترد یب. دیبشناس را گریکدی تا میداد قرار ها لهیقب

 آگاه و دانا خدا ناًیقی. شماست نیزکارتریپره خدا نزد شما نیتر

 .است
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 .خواند را یآ چندبار

 .دیبشناس  را گریدکی تا لِتعارفوا، عارفوالِت لِتعارفوا،

 .بست و دیبوس را قرآن

 .گفت میالرح الرحمن اهلل بسم رلبیز

 .کرد بازش دوباره

 

 .حج یسوره هشت و یس یهیآ بارنیا

 

 خَوَُّانٍ کُلَُّ ُیِحبُُّ َلا اللَُّهَ إِنَُّ ٰ   آمَنُوا الَُّذِینَ عَنِ یُدَافِعُ اللَُّهَ إِنَُّ 

 کَفُور
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 خدا که دارد،یم نگاه دشمن شر و مکر هر از را نانمؤم خدا

 .داردینم دوست را ناسپاس کافد انتکاریخ هرگز

 

 که داشت نیا به  میمستق یاشاره از ریغ به یزیچ ه،یآ نیا

 !است؟ بدتر خدا یخانه بیتخر از آبرو ختنیر

 مهمان که یکودک با همسر، بدونِ دخترِ آن یندهیآ

 انیم در د،یسف یاشناسنامه با بود، ایدن نیا یناخوانده

 شد؟یم چه کشور، نیا در ،یسنت و معتقد ییهاآدم

 !شد؟یم یرنگ چه محسن یایدن

 یندهیآ لحظه کی توانستینم یحت و بود پدر خودش

 .کند تصور اسی حالِ به هیشب را، شینورا

 افتاده مارستانیب تخت یرو که یپدر داد به دیبا و بود پدر

 حماقت بر عالوه اش،یبدبخت مسبب که یردخت و بود

 .دیرسیم بوده شهراد ینامرد خودش،
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 !آزاده؟ حق در ینامرد و اسی حق در کردیم یمردانگ دیبا

 !زد؟یم هم بر را اشینامزد و زیچهمه دیبا

 .کردیم دق داشت یدختر شهر نیا یگوشه در ،ییجا

 گفت؟یم چه آزاده به دیبا

 یصفحه وارد من اسم تا ردیبگ سر دیانب ازدواج نیا گفتیم

 شود؟ امبرادرزاده سابق یمعشوقه یشناسنامه دوم

 و پشتیب  خودش و همه یبرا بود کوه که یمرد ،خسته مرد

 و تیمسئول از تنش یجا یجا که یمرد بود، تنها و پناه

 کی دل دیبا حاال کرد،یم درد روزگار نیسنگ یهاامتحان

 تخت یرو ،یگرید دختر پدر تا شکستیم را دختر

  بودن زادهحرام مهر تا. ندهد جان یدختر تا. ردینم مارستان،یب

 .نخورد طفلش یشانیپ بر

 .دیرسیم ونیمحمدهما داد به خدا کاش

ًٍ 
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  [2/11/20, 4:49 PM] 

 

 شش_و_هشتاد 

 

  

 

 نه داشت، کردن هیگر یبرا چشم در یاشک نه گرید اسی

 .ردنآو باال یبرا معده در یزیچ

 .دیپلکیم برش و دور یتد

 را زبانیب موجود آن یحوصله که بود جانیب یقدرنآ اسی

 .نداشت هم

 .بخوابد که بود داده دستور و بست او به یپوشک
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 بازش و گرد یهاچشم با و دهیخز اشیچوب تخت در یتد

 .بود اسی یرهیخ

 و زد شارژر به را خاموشش یگوش که بود دوازده ساعت

 .کرد شروشن

 که بود یافکار از پر ونیمحمدهما مانند درست هم او ذهن

 .دیفهمینم هاآن از زیچچیه

 تخم هردو و کند فرو چشمش یکاسه در دست داشت دوست

 نوک با را مغزش بعد و اوردیب رونیب را شیهاچشم

 حواسش، از ییهاقسمت بلکه کند سوراخ سوراخ شیهاناخن

 .فتندیب کار از

 .نبود زنده اما د،یکشیم نفس ت،رفیم راه

 .بود شده گرسنه اما نداشت  غذا خوردن به یلیم که هرچند

 . رفت یخوراک مواد نتیکاب سراغ به

 .برداشت را آماده سوپ یبسته
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 .بود خوب نیا

 .قیرق و گرم یغذا کی

 برهمش گاز، میمال حرارت یرو و کرد مخلوطش سرد آب با

 .زد

 .دشییبو و ختیر یاسهکا در را شده آماده سوپِ

 .شد جمع هم در صورتش

 خودش از بود، اشیباردار خاطربه حاالتش نیا کهنیا از

 .شدیم متنفر

 .است فیکث تنش تمام کردیم حس

 هوس کی حاصل که بطنش در گناهِیب موجود کردیم فکر

 .است نجاست تکه کی بوده، نفس یارضا و مدت کوتاه

 .کند کهت تکه را خودش داست دوست

 .دشیبلع و گذاشت دهانش به را قاشق نیاول
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 جاآن را سرش و راند عقب به ز،یم یشهیش یرو را کاسه بعد

 .گذاشت

 یمشت گفت،یم که یاکلمه کی هر و زدیم حرف خودش با

 . دیکوبیم شکمش بر

 .بابام ایخدا بابام، -

 .رمیمیم بابام بدون من

 کردم؟ کاریچ من

 اومد؟ کجا از گهید یلعنت نیا

 .بودمت دهیند وقتچیه کاش شهراد، کنه لعنتت خدا

 .رهیبم یلعنت نیا کاش ،یریبم تو کاش رم،یبم من کاش

 .کردم غلط من بشه، خوب بابام ایخدا بابام،

 !بشم؟ خالص تا کشمینم خودمو چرا

 .ستادیا مهیسراس
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 .دیدو حمام سمت

 گشت؟یم چه دنبال به

 .دیلرزیم جانش تمام

 .برداشت را غیت یبسته

 پشت د،یپر نییپا تختش از که بود کرده حس را خطر یتد

 .شد حمام وارد اسی دنبال به و کردیم پارس هم سر

 .دیتپیم هم سر پشت و تند اسی قلب

 .دیکش رونیب یغیت د،یلرزیم که یدست با

 را شستش انگشت یگوشه ش،یهادست لرزش خاطربه غیت

 .دیبر

 یپا ساق دور را دستش دو و بود ادهستیا پا دو یرو یتد

 .بود کرده حلقه اسی

 .شدینم ساکت هم لحظه کی چارهیب وانیح
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 ختهیآم هم در یتد یهاپارس یصدا در او هق هق یصدا

 .بود

 که بود شده باعث نیا و نداشت یاشک و کردیم هیگر

 .بسوزد شیهاچشم

 .بست چشم و گرفت باال را سرش

 .گذاشت شیهارگ و شمچ یرو را غیت زیت یلبه

 .داد هیتک حمام سرد یهایکاش به را کمرش

 .فشرد را غیت و خورد برهم شیهادندان

 .شود روان خون از یکیبار رد شد باعث کوچکش خراش

 .دیکش ترشیب را غیت اسی و کوباندیم او یپا یرو یتد

 .کرد ناله و شد روان ترشیب خون

 ایخدا -

 .ترشیب یکم
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 .زد هق

 مبابا -

 .کرد رها را غیت و اوردین طاقت نیا از شیب

 .نشست و خورد سر

 .دیچکیم انگشتانش انیم تا مچش از خون کیبار یجو

 .کردیم ناله و دییسایم او یپا به را سرش یتد

 .دیکوبیم حمام وارید به را سرش پشت اسی

 کنم؟ کاریچ ایخدا ا،یخدا -

 ندارم؟ هم مردن یعرضه یحت یدید یتد

 خرم؟ قدرچه من یدید

 نداره؟ یتموم هامحماقت یدید

 .نشست جاهمان را یطوالن یقیدقا

 .بود رفته خواب تنش تمام که قدرآن
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 نیزم یرو را سالمش دست اسی و شدینم جدا او از یتد

 .ستادیا و گذاشت

 انیم یهاخون اما زدیم رونیب زخم یجا از تازه خون هنوز

 .دبو شده خشک دستش کف و انگشتان

 

 دنبالش به رفت،یم او که یهرسمت اس،ی یپا پشت یتد

 .دیدویم

 .کرد جدا شارژر از را اشیگوش اسی

 .کرد باز را اتاقش یپنجره اما بود سرد هوا

 .رفت شیهاکتاب سراغ به

 .کند دایپ را شهراد عکس تا کردیم باز را شانهمه حرص با

 .ختیر اقات در و کرد زیر زیر را آن یعصب و کرد داشیپ

 .داشت قرار تختش یباال درست اتاق، یپنجره
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 .نداشت یمعن شیبرا بودن خطرناک

 .نشست پنجره یلبه یکم

 .بود اتاق سمت تنش ترشیب

 .کرد یپل را یقیموس کی و داد هیتک پنجره یلبه را سرش

 گرش،ید دست با و داد قرار پنجره یلبه را اشیخون دست

 .کرد باز را نستاگرامیا

 .کردیم پاک جاهمه از را شهراد نام دیبا

 بود شده رفعالیغ بود یاچندهفته که او از یجیپ آن دیبا یحت

 را او یهاعکس نزند سرش به گرید دیشا تا کردیم بالک را

 .ندیبب

 .کرد جلب را توجهش رکتش،یدا در میشم از یامیپ

 

  [2/12/20, 3:24 PM] 
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 هفت_و_هشتاد

 

  

 

 .کرد باز را آن

 .بود نوشته رشیز و بود فرستاده یاقهیدق کی یلمیف شیابر

 بدتر نداره، هم یناراحت ارزش یحت پسر نیا ،یاسی نشیبب -

 کن خداروشکر. یبود شده یمیصم باهاش که دهیسپ اون، از

 .شدن گور و گم که

 .بود رید یشکرگزار یبرا االن

 کردن شکر یبرا ییجا یمتریلیچندم نیجن آن وجود با االن

 .بود ماندهن
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 .داد فرو را دهانش آب

 .کرد بزرگ را لمیف یصفحه

 !بود شهراد

 شات کی ینفر هردو، و دیلولیم او دستان در که یدختر و

 !بود یسپ دند،یرقصیم باهم و بود دستشان در مشروب

 .دیخند بلند یباصدا شد، گرم زد، خی

 .کرد نگاه

 .چندبار بار،سه دوبار، بار،کی

 .فشرد تشدس در را یگوش

 .انداخت بود نشسته که ییجا به ینگاه و چرخاند سر

 .رفت جیگ سرش ارتفاع دنید با

 .دیکش رونیب سمت ترشیب را خودش یکم
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 هم یرو را شیهاچشم و انداخت تخت یرو را اشیگوش

 .دیخند واروانهید و فشرد

 .آشغال شهراد کثافت، یدهیسپ -

 وقتاون ،وقتاون امحامله من بده، حالش من یبابا

 .بود انداخته راه صدا و سر هم باز یتد

 شیهادندان با و شودیم خم نییپا سمت اسی که دیدیم

 .بکشدش داخل به تا بود گرفته را او شلوار یهاپاچه

 .کرد تکرار بازهم و شد خم ترشیب اسی

 یرو آدم نیوجودتریب ،یستین یچیه تو آشغال، شهراد -

 ؟یباش قشیال که بگم یچ. ینیزم

  یدهیسپ ،یدهیسپ

 .شد مبدل هق هق به اشخنده

 .انداخت تخت یرو کمر با را خودش
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 .دیچیپ خودش به

 یهامشت بازهم و دشانیکش و کرد فرو شیموها انیم دست

 .آورد فرود شکمش یرو را اشیاپیپ

 .بود دهیترس یتد

 و کردیم پرتاب اشییروروبه وارید به را شیهاکتاب اسی

 .دیلنایم

 .دیکش غیج آخر در

 یلعنت نیا دیبا من بکشم؟ رو خودم من چرا رم؟یبم من چرا -

 .بکشم رو

 .کشمشیم فردا خدابه

* 

 پا به ییبلوا دلش در. کردیم راهروبه را آمدهشیپ اوضاع دیبا

 !چه؟ آخر اما بود،
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 .بود کرده رهیذخ "ینجف خانم" نام با را آزاده تلفن یشماره

 .انداخت تساع به ینگاه

 .بود صبح مین و هفت

 .بود مدرسه در آزاده االن حتماً

 مضمون نیا با یامیپ داد حیترج رد،یبگ تماس کهنیا یجا به

 .کند پیتا شیبرا

 .ریخبه صبحتون خانوم، آزاده سالم -

 خدمت مدرسه یلیتعط از بعد خواستمیم هست، امکانش اگر

 .کنم صحبت باهاتون و برسم

 .گذاشت نترکا یرو را یگوش

 .بود گرسنه داًیشد قبلش، شب سبک شام خاطربه

 یصدا که آورد رونیب جوشآب از را یعسل آبپز مرغ تخم دو

 .شد بلند اشیگوش امیپ زنگ
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 .کرد باز را صفحه

 .درخدمتم کنم،یم خواهش بله سالم، -

 .شد آماده و خورد را شیهامرغتخم

 .زد رونیب خانه از

 را مسئله نیا طورچه که بود نیا کرشذ و فکر ر،یمس طول در

 .بگذارد انیدرم اسی پدر با بدتر، آن از و آزاده با

 .داد جواب یمهر که گذاشت زنگ یرو دست

 محمدآقاحاج سالم -

 .خونه دییبفرما

 .داد جواب ونیمحمدهما و کرد باز را در

 .دیاریب رو نورا شهیم اگر ممنونم، نه داداش،زن سالم -

 .االن چشم -

 .شد برادرش ییالیو یخانه بزرگ اطیح وارد
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 .نشاند شیهالب یرو را یتلخند شهراد، نیماش یخال یجا

 .بود گرفته شهراد از بیعج دلش

 گرفته قرار او یمحبتیب مورد نیچن نیا که کرده کار چه مگر

 بود؟

 .بود کرده محبت فقط آمد،یم ادشی تا

 .دانستیم خودش یفهیوظ که چرا منت، بدون

 کرده مشغول را ذهنش مدت نیا تمام در که بود یسؤال نیا

 .بود

 یگرید یچراها دنبال به آمده، شیپ اوضاع با و حاال اما

 .گشتیم

 د؟یرس جانیا به شهراد که شد چه

 شهراد؟ دوستان ای بود یمِهر و او تیترب از رادیا
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 از کدام چیه که بود ممکن گرفتیم سخت او به ترشیب اگر

 فتد؟ین اقاتاتف نیا

 آمد رونیب فکر از د،یدویم سمتش به که نورا یصدا و سر با

 .کرد باز دخترکش یبرا دست و نشست زانو دو یرو و

 .دیبوسیم را ونیمحمدهما صورت هم سر پشت و تند نورا

 .بود شده کوچولو هی برات دلم ییبابا -

 .ستین خوب اصالً تو بدون خونه بشه، فدات بابا -

 یصدا و گذاشت دخترش ینهیس یقفسه یرو را سرش

 .کرد آرامش قلبش، یهاتپش

 .کردیم یط تند را اطیح نورا دنبال به یمهر

 .یگذاشت جا رو هاتوهیم زم،یعز سایوا -

 از ،یمهر با یپرساحوال از بعد و گرفت باال سر ونیمحمدهما

 .کرد تشکر او
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 .که نکردم یکار کنمیم خواهش -

 .گذاشت اشیعروسک یپشت کوله رد را نورا یهاوهیم

 .دیپرس ونیمحمدهما

 نزده؟ زنگ داًیجد شهراد داداشزن -

 .داد تکان باغم را سرش

 .نداده خودش از هم شماره هی واال، نه -

 .رفت رونیب و دیکش آغوش در را نورا و کرد یخداحافظ

 

  [2/12/20, 3:24 PM] 

 

 هشت_و_هشتاد
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 آغوش در را یتد کهیحال در تخت، نییپا اتاقش، انیم 

 .بود رفته خواب به داشت،

 یهاخون رنگ و بود شده خشک صورتش یرو اشک رد

 .بود شده یاقهوه دستش، یرو یشده خشک

 .کرد باز چشم گرفته و منقبض یعضالت و دردناک یتن با

 .بود مانده باز قبل، شب از پنجره

 رفتهگ اشینیب و سوختیم شیگلو کرد،یم درد تنش تمام

 .بود

 .خورد تکان هم یتد و نشست

 .بود ختهیر صورتش یگوشه دهانش، آب

 .ستادیا و کرد پاک را آن دستش با
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 شیهاچشم که دهد فرو را دهانش آب خواست و کرد عطسه

 .شد جمع شیگلو سوزش از

 .افتاد راه دنبالش به یتد

 .رفت حمام سمت و بست را اتاق یپنجره

 .بود هشد وارد او از زودتر یتد

 .شست را دستش یشده خشک یهاخون و ستادیا دوش ریز

 .شد روان دوباره خون ده،یبر قسمت با آب تماس لیدل به اما

 .شست مخصوصش یشامپو با راهم یتد

 .بودند گرسنه هردو

 .دیپوش را حوله

 .آورد رونیب و دیچیپ خودش یحوله انیم را یتد

 برهم شیهادندان و ختیریم بدنش یرو شیموها از آب

 .خوردیم
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 .داشت قرار نتیکاب در ه،یاول یهاکمک کوچک یجعبه

 .برداشت را چسب و لیاستر گاز و دشیکش رونیب

 .پوشاند را زخمش یرو

 رجوشیش در و آورد رونیب خچالی از را دار مدت یپاکت ریش

 .ختیر

 .ختیر داخلش عسل یکم آمد که جوش به

 .کرد یخال یتد ریش شهیش در هم را گرم ریش یماندهیباق

 آب و گذاشت ییظرفشو نکیس در را قبل شب سوپ یکاسه

 .کرد باز شیرو را داغ

 یحوله انیم در شده دهیچیپ در که رفت یتد سراغ به

 .بود اسی به رهیخ دشیسف

 .داشت ینیب زشیآبر هم یتد

 .بودند خورده سرما هردو
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 خشک سشوار با را خودش یموها سپس و یتد تن یموها

 .کرد

 را او ریش شهیش و کرد تن به را یتد و خودش گرم یهالباس

 .گذاشت دهانش در

 با شده حاضر و خورد را عسل و ریش وانیل کی آن یسخت به

 .گرفت تماس آژانس

 و رفت بود پدرش کار اتاق در که یگاوصندوق سراغ به فوراً

 .برداشت پول یتوجه قابل مقدار

 .نبود مهم اما دیترسیم

 .کردیم نابود را، نامرد شهراد ادگاری کودک وجودم آن دیبا

 .زد رونیب خانه از و گذاشت یکوچک فیک در را یتد لیوسا

 آسانسور داخل سپرد، یاشتر خانم به را یتد کهنیا از پس

 .رفت نییپا و شد

 .بود کرده را شیفکرها
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 شیهاحماقت یهیبق یبرا بعداً تا کردیم تمام را کار دیبا

 .کند یفکر

 ینیماش در چشم دو بفهمد کهنیا بدون شد، آژانس وارس

 مهیسراس طورنیا چرا که اوست به کردن نگاه حال در گر،ید

 !است؟

 **** 

 به باهم تا دیآیم دنبالش به که بود گفته او به ونیمحمدهما

 .بروند مارستانیب

 .زد شرکت به هم یسر و رسانده مهدکودک به را نورا

 .رفت هاآن یخانه سمت به آن از پس

 .شود ادهیپ خواستیم و کرد پارک را نشیماش

 .هستند واحد کدام ساکن دانستینم یحت

 سؤال مورد نیا در و بزند را واحدها از یکی زنگ داشت قصد

 .بپرسد
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 ییرو و رنگ با و زدهشتاب اسی شود، ادهیپ کهنیا از شیپ اما

 .شد نسآژا نیماش سوار و آمد رونیب در از ده،یپر و دیسف

 که دیبگو او به و شود ادهیپ تا نشست رهیدستگ یرو دستش

 .کند یلجباز سرتق، دخترک دیترس اما آمده، دنبالش به

 به هم آژانس نیماش کهنیا الیخ به و کرد روشن را نشیماش

 .افتاد راه به دنبالش به رود،یم مارستانیب

 .کردیم دنبال را ریمس نگران و کنجکاو بعد، به ییجاکی از

 !نبود مارستانیب ریمس که نیا

 ن؟یماش نیا رفتیم کجا به

 !بازار؟ سمت

 .دیکش نشیریز لب را اشاشاره انگشت ونیمحمدهما

 .بگذارد بود محال

 .شد ادهیپ اسی و ستادیا ییجا نیماش
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 .کردینم دایپ پارک یجا

 .رفتیم راه تیجمع انیم در که بود یدختر به نگاهش

 گرید نیماش دو انیم یافتضاح طرز به را نیماش ناچار به

 و نوشت را اششماره ممکن، خطدست نیتربد با و کرد پارک

 .گذاشت کنپاکبرف ریز را آن

 قرمز کوتاه یپالتو با یدختر دنبال به ،یتند به و سرعت با

 .رفتیم

 .دیکش ینفس دش،ید تیجمع انیم در یوقت

 .بود گرفته راه ونیمحمدهما یشانیپ از عرق

 ونیمحمدهما و رفتیم ناصرخسرو ابانیخ سمت به اسی

 .دیایب باال نفسش تا زد اشنهیس یقفسه به یمشت

 تنها؟ دختر نیا یبرا بود یمناسب یجا مگر جاآن

 .بود مضطرب اسی
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 .دیرس ابانیخ به

 .شد هاکوچه از یکی وارد

 .شدیم بلند ونیمحمدهما سر از داشت دود

 شیپ خواهدیم کجا تا دختر نیا ندیبب و برود جلو خواستینم

 .برود

 .آمدیم راه اسی دنبال به یمرد

 .باشم داشته من دیشا بگو ؟یخوایم یچ -

 .سایوا خب توام با ،یآبج یهو

 .کرد مشت را اشزده خی یهادست اسی

 .زد لب منقطع ینفس و افتاده نییپا یسر با

 .سقط یبرا ،یبرا آمپول، هی ا،ی افیش هی ه،ی -

 .انداخت ینگاه دختر یپا تا سر به مرد



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
778 

 

 موتورش به ترطرفآن چندمتر که گرید مرد به یااشاره بعد -

 .کرد خوردیم تخمه و داده هیتک

 .خوادیم یچ نیا نیبب احد -

 دنبال به مردان نیا انیم در حاال که دهیرس کجا به کارش

 گشت؟یم قاچاق یدارو

 .ترف مرد همان دنبال به لرزان ییزانوها با

 .کرد تف نیزم یرو را تخمه پوست و داد تکان را سرش مرد

 ؟یخوایم یچ -

 .دیچیپ اشاشاره انگشت دور به را شالش یشهیر اسی

 .شدیم کینزد داشت یادیز مرد

 .گذاشت عقب یقدم اسی

- 
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  [2/12/20, 4:41 PM] 

 

 نه_و_هشتاد

 

 که گفتم آقا، اون به به، -

 بگو خودم به نه -

 .آمدینم جانیا به و بود شده خرد شیپا قلم کاش

 .نیجن سقط یبرا ،یزیچ هی -

 .انداخت اسی شکم به ینگاه مرد

 چندوقتته؟ -

 .رفت عقب یقدم اسی

 .هفته شیش -

 .گفت مرد



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
780 

 

 کنه؟ خالصت شرش از تا یکی شیپ بفرستمت یخوایم -

 .دییسا هم یرو دندان افتاده فرو سر همان با اسی

 آمپول هی تونمیم یک از دیبگ د،یندار شما اگر توروخدا، آقا -

 رم؟یبگ فشار

 .داد تکان را شیهاانگشت مرد

 .دارم خودم اد،یب کن رد لشویتیش اول -

 یرو طرفهکی که یکوچک فشیک پیز یرو اسی دست

 .نشست بود، انداخته اششانه

 .یفکر چیه بدون

 .بود او دست یپ در مرد نگاه

 .طورنیهم هم بود تادهسیا کوچه سر که یونیمحمدهما نگاه

 .ندانست زیجا گرید را کردن صبر

 .گذاشت کوچه داخل پا



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
781 

 

 و بود یتومان هزارپنجاه یهااسکناس شمردن درحال اسی

 .نشست هاپول یرو و آمد جلو مرد دست

 سرعت شیهاقدم به ونیمحمدهما و داد فرو دهان آب اسی

 .دیبخش

 .زد شیصدا

 .زدپناهیا خانوم -

 .گفتیم و دیکشیم را هاپول که مرد دست نیب اسی نگاه

 .دمینم متیق ریز خانوم، نشمر -

 یخریم آزاد یدار

 که باال و قد آن و ضیعر یهاشانه آن با که یونیمحمدهما و

 در داشت،یبرم قدم سرعت به د،یکشیم رخ به را بتشیه

 .بود آمد و رفت

 .شد جلب ونیمحمدهما به هم مرد توجه
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 مرده انسان کی یدیسف به اس،ی صورت رنگ اغراق بدون

 .بود شده

 و دیکش را بود اسی دست در که ییهاپول گرید یبار مرد

 .داد تکان را سرش

 .بدم آمپولو تا ادیب کن رد ادا،ینم رتیگ ییجا -

 ش؟یهاگوش ای زدیم شیگلو در اسی قلب

 کرد؟یم چه جانیا گرید مرد نیا

 .گرفت قرار مرد ساعد یرو یمحکم به ونیمحمدهما دست

 .شد رها هاپول یدسته یرو از انگشتانش

 .داد باال ابرو ییپررو با و گرفت باال سر

 باشن؟ یک آقا -

 .دیباریم ونیمحمدهما یهاچشم از خون

 .فشرد ترشیب را مرد دست و انداخت اسی به ینگاه مین
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 چشم دو آن از زدهوحشت اسی و زد نبض اشیشانیپ کنج

 .داد هیتک یآجر وارید به ملتهب یانشیپ و شده سرخ

 ریگ ساده و تنها دختر مردک؟ چنده مگه آمپول هی پول -

 ؟یآورد

  اشچهره در خشم و ونیمحمدهما بتیه از هم فروشنده مرد

 .بود دهیترس

 .زد پوزخند اما

 .کن ول دستو ،ییعمو نهیهم نرخ -

 یرو او انگشتان یجا او و کرد رها را دستش ونیمحمدهما

 .داد ماساژ را دشساع

 .رفت کوچه ته سمت به و شد دور چندقدم اسی

 .کرد پاتند دنبالش به و شد مرد الیخیب ونیمحمدهما

 سایوا -
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 .بود دهیترس اسی

 .شد گرید یاکوچه وارد و کرد رد را کوچه یانتها یتند به

 .بود شلوغ هم جاآن

 باًیتقر اسی و کردندیم سد را راهش مقابل دارو یهافروشنده

 .دنبالش به ونیمحمدهما و دیدویم

 .ستین راهش نیا دخترجون، سایوا -

 .شد روان صورتش یرو اسی یهااشک

 .دیدویم

 .او به گرانید ای و زندیم تنه هیبق به کهنیا به توجهیب

 که را لجباز دخترک یخرخره داشت دوست ونیمحمدهما

 .بجود کرد،یم فرار لیدلیب

 .زد شیصدا
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 نیا اما ندارم، یکار باهات کن باور سا،یوا کنمیم خواهش -

 .ستین درست کار

 .یاریم خودت سر ییبال هی

 .میکن حل یاگهید طور رو مشکل نیا دیبا

 .بود شده دهیکش ستمتشان به هانگاه

 .خوردیم زنگ بشیج در وقفهیب ونیمحمدهما یگوش

 بلشمقا لجباز دختر به حواسش فقط ،یابر یهوا نیا در او اما

 .بود

 .رفتیم ابانیخ سمت اسی

 .گذاشت قلبش یرو دست ونیمحمدهما

 .برد باال را شیصدا

 .کردندیم نگاهشان که درک به

 .کن صبر دختر، کن، صبر -
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 .بود آورده کم نفس

 .دیچرخ سمتش اسی

 .بود شده کند ناچار به ونیمحمدهما یهاقدم

 .بود خلوت ابانیخ به یمنته یکوچه یانتها

 .آورد باال را راستش دست ونیمحمدهما

 .میبزن حرف خوامیم خوام،یم فقط -

 .زد هق اسی

 .ندارم یحرف ،یکس با من خوام،ینم خوامینم -

 .دیبلع را دهانش آب و فشرد برهم پلک ونیمحمدهما

 جا؟نیا یاومد که یکرد یفکر چه خودت با -

 .کرد پاک را شیهاچشم ریز و آورد باال دست اسی

 .نشست ونیمحمدهما نگاه در ،مچش یرو دیسف بانداژ

 آورد؟یم خودش سر بر داشت چه دختر نیا
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 .پدرت شیپ ببرمت ایب -

 .میزنیم هم حرف

 .انداخت باال را سرش

 .خوامینم -

 .رانیام یآقا دیبردار سرم از دست

 هایبدبخت مسبب ادی منو حضورتون. کنهیم تمیاذ حضورتون

 .دیبر لطفاً د،یرب ،ندازهیم هامحماقت و

 .کرد کندتر را شیهاقدم سرعت ونیمحمدهما

 .رمیم باشه باشه، -

 .باش آروم شما کنمیم خواهش اما

 .رفتیم راه یعقب عقب و ابانیخ به پشت اسی

 .بود شده خشک ونیمحمدهما یهالب

 .برود خواستیم اسی
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 .کند فرار

 .دنینب ییجا را، یگرید رانِیام هر و مرد نیا که یطور

 .دیدو و دیچرخ

 .بودند کرده تار را دشید شیهااشک

 .نبود شیجا سر حواسش و هوش

 .خواستیم را رفتن فقط او

 .شدن دیناپد شدن، محو

 .بودش دهییپا یچشم چهار که یمرد نیا دید از شدن پنهان

 .نداشت یخوش حال

 .گرفت دهیناد را اششده تنگ نفس ونیمحمدهما و دیدو

 .بود شده کیریستیه ناگهان دختر حرکات

 .زد نعره که ونیمحمدهما ادیفر یصدا

 ــــــــاسی -
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 جسم و شدند دهیکش نیزم بر که ییهاکیالست غیج یصدا با

 !شد یکی انداختند، نیزم یرو را یدختر

 

  [2/12/20, 6:47 PM] 

 

 نود

 

  

 

 .باِلعباد رٌ یبص اهللَانَّ اهلل یال یاَمر اُفَوِضُ

 .دکریم تکرار خودش با

 بندگانش یهمه بر او که همانا بسپار، خداوند به را خود امور

 .است ناظر و شاهد
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790 

 

 

 ماجرا؟ نیا شود تمام بود قرار یزمان چه

 فقط روزها، نیا که بود داده وعده شیپاها به انگار

 .کنند متر را شهر یهامارستانیب

 .خواندیم بیجی امن و گفتیم ذکر رفت،یم راه

 .شد خشک ساعت یهاعقربه یرو نگاهش

 .دادیم نشان را قهیدق یس و دوازده

 .کند مرور گرید یبار خواستینم

 .بست پلک و نشست یصندل یرو اما

 .بود قبل ساعت سه

 .لحظات نیتریلعنت آن به لعنت

 .زدند حلقه هوشیب یدختر جسم دور سرعت به مردم
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791 

 

 شکم ریز و لگن و ران استخوان در یبیعج و وحشتناک درد

 .بود دهیچیپ اسی

 .دیچرخ سرش دور ایدن

 .بود باز هنوز اما دیدیم تار شیهاچشم

 .دیکش غیج

 روهم شیهاپلک که ربود هم را یانرژ اندک همان غشیج

 .افتادند

 .کرد فرار و فشرد گاز یرو پا و زد نامرد یراننده

 رونیب و شکافتیم را شیهادنده داشت ونیمحمدهما قلب

 .زدیم

 .نشست اسی سر یباال زده رکنا را تیجمع

 .گفتیم یزیچ هرکس
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792 

 

 یزیچ اشکله و سر خوبه باز کمرش به خورد دمید من -

 .نشد

 .داد جواب یگرید

 بنده شده یمغز ضربه دیشا ،یگیم یچ من مادر بابا یا -

 .که بدتره نیا نداره، یزیرخون اما خدا

 .برد باال را شیصدا گرید یکس

 .خاموشه من یگوش اورژانس به بزنه زنگ یکی -

 .گفت گرید یمرد

 .رفت در و زد که ینامرد اون یرو به تف یا -

 .بود هپروت تو انگار خانومم نیا که، نبود یاکاره اون آقا، -

 زده یزیچ راننده دیشا ،گمیم بود، ادیز سرعتشم آقا، نه -

 برنداشت؟ پالکشو شماره یکس بوده،

 .بود شده شوکه ونِیمحمدهما روح سوهان شانیهاحرف
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793 

 

 .گرفت باال را سرش

 .آمد خودش به

 .مارستانیب به مشیبرسون ادیب یکی -

 .کشهیم طول ادیب اورژانس تا

 .گفت یجوان پسر

 یاعلی پاشو آقا، پاشو -

 .جاستنیا من نیماش

 .کرد باز را نیماش عقب در

 و را شیپاها گرید یمرد گرفت، را اسی یهاکتف مرد آن

 .داشت نگه را شیهاران ریز و کمر ونیمحمدهما

 .گفتیم یخانوم

 .باشه دهید بیآس فقراتش ستون دیشا دیباش مواظب -

 !شدند یخون ونیمحمدهما یهادست ش،یهادست
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 .بود کرده تراوش او یهادست به اسی لباس ریز از خون

 .شد ترشیب وحشتش

 آمد؟یم او سر به داشت ییبال چه

 .دادیم تکان سر ونیمحمدهما

 کند؟ یدارامانت خوب بود هنتوانست

 بود؟ او ریتقص مگر اصالً

 .بداند ریتقصیب را خودش تواستینم اما نه، ای بود رشیتقص

 که نداشت هم قصد و گذاشته شیگلو خیب پا وجدانش،

 .کند شیرها

 .کرد باز چشم

 .قهیدق پنج و یس و دوازده

 !آمدند؟یم کش هاهیثان چرا

 نداشت؟ گذشتن قصد زمان چرا
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 .شد باز عمل اتاق در

 .آمد رونیب یپرستار

 .ستادیا ونیمحمدهما

 خانوم؟ شد یچ -

 به ونیمحمدهما و کرد ادداشتی یزیچ و رفت شنیاست سمت

 .او دنبال

 خانوم -

 د؟یهست یتصادف ضیمر همون همراه شما -

 .داد تکان را سرش

 بله -

 .دنیم حیتوض انیم خودشون دکتر خب -

 .فتگ گرید یبار ونیمحمدهما

 .کنمیم خواهش خانوم -
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796 

 

 .کرد مکث یکم

 .شد سقط نشونیجن متأسفانه -

 .آمد بدش خودش از ونیمحمدهما

 یموجود رفتن نیب از خبر دنیشن با که آمد بدش خودش از

 .شد حالخوش داشت، جان که گناهیب

 طوره؟چه خودش -

 .شد یاتاق وارد پرستار

 حیتوض نایم خودشون دکتر که کردم عرض محترم یآقا -

 .دنیم

 .نداشت وجود ینیجن گرید

 ته یحالخوش اندک آن بابت دیبا دانستینم ونیمحمدهما

 !نه؟ ای کند استغفار دلش

 .خورد زنگ اشیگوش
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  "ینجف خانم"

 .دیکش صورتش بر یدست

 .بود کرده فراموش را آزاده با قرارش کل به

 .چسباند گوشش به را یگوش و کرد وصل را تماس

 .شد ضعر سالم -

 د؟یهست خوب آقاحاج سالم -

 مرد نیا که بود معلوم نبود، خوب که بود معلوم نبود، خوب

 !مردیم داشت

 .باشد توانستیم نیهم سؤال نیترمزخرف

 الحمدهلل -

 اما شدم لیتعط من آقاحاج -

 که اومد شیپ یمشکل قتشیحق ام،شرمنده بله، بله -

 .کرد قطع را ونیمحمدهما حرف
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798 

 

 .شرمنده دشمنتون نداره، یرادیا -

 .دیبرسون خانواده خدمت سالم -

 .رسونمیم رو تونیبزرگ -

 خدانگهدار -

 خداحافظ -

 .آمد رونیب عمل اتاق از دکتر کرد، قطع که را تماس

 .رفت مقابلش

 .بود ساله شصت حدوداً یمرد

 برد فرو روپوشش یهابیج در را شیهادست

 

  [2/13/20, 8:17 PM] 

 

 کی_و_نود
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799 

 

 

 

 

 گوش در شیصدا و خوردیم تکان دکتر یهالب

 .دیکشیم سوت ونیمحمدهما

 .دهید بیآس داًیشد ،چپ یپا ران یکناره و لگن استخوان -

 .بشه یجراح دیبا که یطوربه

 .داره نیپالت ای یمصنوع استخوان به ازین قطعاً و

 .دیپرس دکتر به رهیخ ونیمحمدهما

 شه؟یم عمل االن دکتر یآقا -

 .داد تکان را شسر

 دارن الزم عملش یبرا ارتوپد متخصص پزشک که یلوازم -

 .بشه هیته دیبا
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800 

 

 یپزشک زاتیتجه با ای و دیکن هیته خودتون دیتونیم رو نیا

 .دیکن هماهنگ مارستانیب

 احتمال که یزیچ به توجه با اما هستم یعموم جراح من

 !شهب ترکوتاه یچندسانت چپشون یپا که هست ممکن دم،یم

 .برد فرو دهانش در را شیهالب ونیمحمدهما

 .بود شیروروبه نگران مرد یچهره به دکتر نگاه

 .زد لب

 ؟یچ میبد انتقالش یاگهید مارستانیب به اگر -

 .کرد باز هم از را شیهادست دکتر

 نیا شده، وارد بیآس به توجه با اما دیدونیم صالح هرطور -

 .شده خُرد کامالً هاستخوانا هست، ممکن ییهرجا در احتمال

 

 .بود آمده هوش به تازه یکاوریر در
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801 

 

 به یدیشد لیم چشمانش هم یطرف از و کردیم ناله درد از

 .داشت دنیخواب

 .بود دهیبر را امانش درد و نیسنگ شیهاپلک

 .نداشت را یصیتشخ گونهچیه ییتوانا ذهنش

 تمام ددر نیا تا ردیبم کاش که کردیم فکر نیا به تنها اما

 .شود

 را یخصوص مارستانیب به انتقالش یکارها ونیمحمدهما

 .بود داده انجام

 .گرفتیم محسن از یخبر دیبا هم، یطرف از

 .گذاشتند اورژانس نیماش در را اسی

 .رفت کلنجار خودش با یلیخ

 .بود نمانده شیبرا یمهر با تماس جز به یاچاره ایگو اما

 .گرفت را شانخانه یشماره
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802 

 

 .داد جواب را یگوش یمهر

 مردد ونیمحمدهما کردند، را معمول یهایپرساحوال و سالم

 .گفت اما بود

 .داشتم براتون زحمت هی داداشزن -

 .خدمتم در د،یرحمت محمدآقاحاج کنمیم خواهش -

 بگم؟ طورچه راستش -

 .خدمتم در من آقاحاج دییبفرما -

 براشون یلمشک من، دوستان از یکی قتشیحق داداشزن -

 .اومده شیپ

 .کند کامل را اشجمله ونیمحمدهما تا کرد سکوت یمهر

 .گرفت ینفس

 .هیبستر مارستانیب و کرده سکته خدا، یبنده نیا -
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803 

 

 مارستانیب هی هم شونیا کرده، تصادف هم دخترشون

 .ستگهید

 .بشه عمل دیبا

 .شناسمینم رو اقوامشون من

 .ندارن همسر کردن، متارکه ماهم، محسن آقا

 مراقبشون یکس که دارن ازین االن دختر و پدر نیا که خالصه

 .باشه

 من ان،یبستر مارستانیب کی یتو هرکدوم چون اما

 یتو رو یروز دو یکی شما هست، امکانش اگر خواستمیم

 .دیباش دخترخانمشون مراقب مارستانیب

 خانوم کی حضور باشم، همراهش تونمینم که من خب یعنی

 .الزمه

 که باشه یکی فقط اما براش، رمیگیم هم یخصوص ستارپر

 .بشه راحت من الیخ
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804 

 

 .بود شده کنجکاو یمهر

 .گفت

 شناسم؟یم خدارو بندگان نیا من آقاحاج -

 قبل چندساعت دختر نیا بفهمد یمهر که خواستینم هرگز

 .شدهیم محسوب او ینوه که کرده سقط را ینیجن

 .بود او یباردار برخ دنیشن پدرش، یسکته لیدل ای و

 .بوده یمهر پسر سرش کی که یایباردار

 .داد جواب تنها

 .هستن امیمیقد دوستان از محسن آقا -

 د؟یکنیم زحمت قبول حاال

 .چشم یرو به محمدآقا،حاج هیحرف چه نیا -

 .یاعلی دنبالتون، امیم خودم پس -

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
805 

 

 صبح، هشت ساعت بعد روز یبرا و کردند یبستر را اسی

 .کردند نییتع را لگنش و پا ملع وقت

 .رساند اسی سر یباال را او و رفت یمهر دنبال به

 .بزند سر محسن به که داشت فرصت حاال

** 

 یبرا متأسفم. عصره شش ساعت ست،ین مالقات ساعت آقا -

 .داره تیمسئول من

 طوره؟چه حالشون دیبگ بهم فقط -

 .نکردن یچندان فرق -

 .تنسین تکلم به قادر هم فعالً

 یادیز شدت با و مدت یطوالن یبرا سکته، نیا عوارض اگر

 !چه؟ ماندیم محسن در
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806 

 

 را اشیروح و یجسم یخستگ که افتاده فرو ییهاشانه با

 .رفت مارستانیب ینمازخانه سمت دادند،یم نشان

 .رفت رونیب مارستانیب از و خواند جاهمان را نمازش

 به را رشیمس بازهم اام برود، برادرش یخانه به خواستیم

 .داد رییتغ بود، یبستر آن در اسی که یمارستانیب سمت

 .گذاشت پخش حالت یرو را فلشش

 در و بود قرآن یصوت یهالیفا آن، در موجود یهالیفا تنها

 .َبنان از آهنگ چند ،اشپوشه نیآخر

 .کرد یپِلِ را هاتِرَک از یکی

 .بود نیاسی یسوره

 .شد نواهم آن با هم ونیمحمدهما

 صراط یعل ن،یالمرسللمن انک م،یالحک القرآن و س،ی -

 ....میالمستق
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807 

 

 .کرد آرامش هیآ سه و هشتاد نیا

 .شد آرام دلش

 .بود سپرده خدا خود به را زیچهمه

 .شودیم تمام روزها نیا که داشت دیام

 تمام که نیهم اما بود، خواهد چگونه انشیپا دانستینم

 .بود خوب یلیخ شدیم

 پشت را ییروزها چه که دیدیم و گشتیبرم یوقت که نیهم

 کوره، در آهنِ مانند ،شیپ یهاسال مثل هم باز و گذاشته سر

 .بود خوب شده، فوالد

 .گذشتیم اما گذشت،یم سخت بود، سخت

 

  [2/14/20, 12:56 AM] 
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 دو_و_نود

 

 

 

 یبرا فقط تا بود گذاشته سر پشت را نگهبان چند یسخت به

 .برود بعد و ندیبب کینزد از را اسی حال یاظهلح

 .بزرگ یوجدان عذاب جز به نداشت او به یحس

 مقصر شهراد و اسی ناهنجار یرابطه در را خودش کهنیا

 امروز تصادف در بودنش مقصر حس حاال و کنار به دانستیم

 .بود آن برابر صد داده، دکتر که یاحتمال و

 مگر شد،یم گرشید یپا از ترکوتاه اسی یپا کی اگر

 ببخشد؟ را خودش دارد عمر تا توانستیم

 .دیرس بخش به
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809 

 

 .شد ،خشکیپرستار شنیاست به دهینرس او یپاها

 راست و داد پرستار به را یاپرونده د،یسف روپوش با یدکتر

 .ستادیا

 .رفت باال شیابروها و چرخاند ونیمحمدهما سمت را سرش

 کند؟یم کارچه جانیا او کرد، فکر خودش با ونیمحمدهما

 به ونیمحمدهما و داشتیبرم قدم سمتش لبخند با وانیک

 .برداشت جلو به قدم دو و زد خسته یلبخند ناچار،

 .گذاشتند گریدکی دست در را شانیهادست

 ق؟یرف یطورچه -

 .دکترجان سالم کیعل -

 .بزند یدست کی خواستیم

 رستان؟مایب شب؟ وقتنیا محمد؟حاج نده بد خدا -

 .دیکش وانیک یبازو یرو دست



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
810 

 

 .مرد دهینم بد که خدا -

 ؟یکنیم کاریچ جانیا

 .زد لبخند

 .مارستانیب نیا اومدم که هست یاهفته هی -

 .داد تکان را سرش ونیمحمدهما

 .یسالمت به -

 .شد ترنینمک اشچهره که زد لبخند طنتیش همان با بازهم

 مارستان؟یب به افتاده گذرت چرا ،یحاج ینگفت -

 خوبه؟ که نورا

 .دیکش صورتش بر یدست

 .دوخت وانیک به را نگاهش

 .دیخند گلو در وانیک

 ؟یحاج هیچ هیقض -
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 کنه؟یم کاریچ جانیا خانمیمهر

 ه؟یک دخترخانوم اون

 .زد یلبخند ونیمحمدهما

 کنجکاو دکتر -

 .داد تکان را سرش

 .باش راحت برادر، فضول بگو -

 .خوندم واشپرونده خودم من

 .کرد نگاهش سکوت در ونیمحمدهما

 .گرفت عمق وانیک یخنده

 .گذاشت ونیمحمدهما کمر پشت دست

 یجوراون. بدتره فحشه یهرچ از سکوت نیا ایب ،یحاج ایب -

 دارلکه دکتره یهرچ اسم کنمیم سیخ خودمو االن نکن نگاه

 .شهیم
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 .یبخور بدم یزیچ یاقهوه ،یاییچا هی میبر ایب

 ؟یاخسته انقدر چرا

 چشمانش یهاگوشه اشاره و شست انگشت با ونیمحمدهما

 .شد قدمهم او با و فشرد را

 

 هیتک آن به را سرش و نشست وانیک زیم مقابل یِصندل یرو

 .داد

 .شده تموم هم قهوه. هست هم ییچا ،هست نسکافه یحاج -

 .کرد اشساله نیچند قیرف به نگاه

 .زیبر رو ییچا همون دستت قربون -

 .ختیر یچا وانیل دو و برداشت را فالسکش

 .داد ونیمحمدهما دست به را یکی

 .شناختندیم خوب را گریدکی هردو
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 اما دارد خبر اسی تیوضع از وانیک دانستیم ونیمحمدهما

 .شود ارضا اشیکنجکاو تا کند باز زبان او خواهدیم

 رونیب رفح او زبان ریز از منقاش با دیبا دانستیم هم وانیک

 .بکشد

 .دیکش گردنش به یدست ونیمحمدهما

 محوطه؟ یتو میبر -

 کهنیا بدون و چسباند شیهالب به را داغ یچا وانیل وانیک

 را یکرم یاکرکره یهاپرده یگوشه بنوشد، آن از یاجرعه

 .زد کنار

 .ادیم بارون نم نم داره -

 .ستادیا ونیمحمدهما

 .میبر ایب -

 رونیب اتاق از باهم هردو و برداشت تشدس در قند دو وانیک

 .رفتند
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 .نشستند شیرو ،مکتین یسیخ به توجهیب

 .دینوش را یچا از یاجرعه

 شده سرخ چشمان و ونیمحمدهما یخسته رخمین به وانیک

 .کرد نگاه اشیخوابیب از

 .کنمینم ولت هم ینگ تا ؟ینگفت ،یحاج خب -

 خب که آره اگه خانومه؟ یمهر اقوام از اناًیاح دخترخانوم نیا

 ؟یشد یختیر نیا چرا تو

 .گذاشت کنارش را یخال وانیل و دیخند ونیمحمدهما

 .دیخند و کرد ستون شیزانوها یرو آرنج از را دستانش

 نه؟ یکنینم ول -

 .شد نهیس به دست داده، هیتک وانیک

 .شده داغون نشکسته، لگنش و پا نچ، -

 .داشته که سقطم
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 د؟محم حاج هیک نیا

 .دیکش آه

 .دوستم دختر -

  نشناسم؟ من که یداشت یدوست تو -

 .بخواد دلت تا آره -

 کجاست؟ شوهرش حاال خب ناکس، یا -

 تنهاست؟ چرا

 .بخورد حرص ای بخندد وانیک یهاسؤال از دانستینم

 دخترک؟ بوده کجا شوهرش

 پاسخ را اشیقبل سؤال داد حیترج سؤالش، نیا از فرار یبرا

 .دهد

 ادته؟ی رو زدپناهیا استاد ،یبشناس رو باباش کنم رفک -

 .آورد فشار ذهنش به
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 بود؟ اتیادب استاد که همون نم،یبب سایوا -

 .شد رهیخ وانیک صورت به و نشست راست

 آره -

 خب؟ -

 .داد تکان را سرش

 .گهید نیهم -

 .کرد نگاهش یچپ چپ وانیک

 ؟کرده سقط چرا کرده؟ تصادف چرا نیا کجاست؟ باباش -

 خانوم یمهر ؟یباش نگرانش دیبا چرا تو کجاست؟ شوهرش

 سرشه؟ یباال چرا

 .دمیترک مؤمن مرد خب بگو

 اول از دور رک را هانیا یهمه احتماالً گفت،ینم یزیچ اگر

 .کردیم تکرار
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 .ستادیا و دیخند ونیمحمدهما

 ؟یبش پزشک دیبا تو گفت یک -

 .ومدیم بهت ترشیب یآگاه بازپرس

 سکته دخترخانوم نیا پدر که گمیم اتینجکاوک رفع محض

 یدارامانت خواستم مثالً باباش، شیپ ببرمش خواستم کرده،

 .مارستانیب رسوندمش و کرد تصادف که شد نیا کنم،

 .خوب یلیخ شناختش،یم خوب وانیک

 .زد او کمر بر و ستادیا

 .یحاج یزنیم حرف ته و سر یب -

 .دمینفهم نکن فکر ،یچوندیپ

 

  [2/14/20, 1:38 AM] 
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 سه_و_نود

 

  

 

 پرستارها به هم شدنش یبستر موقع د،یفهمیم دینبا یکس

 هم او د،یایب همراه عنوان به است قرار که یزن بود سپرده

 نیجن سقط یشکستگ جز به گرشید مشکل که بفهمد دینبا

 .بوده

 .دانستیم را یمهم زیچ وانیک حاال، اما

 .بکند دختر درمورد یفکر خواستینم

 .دیکش صورتش بر یدست

 گرید یطور خورش مورد در وانیک فکر و گفتیم االن

 .دختر آن درمورد تا بود بهتر شد،یم
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 .دیچرخ سمتش

 .کرد نییپا و باال ذهنش در را اشجمله

 "اشیخواستگار برم خوامیم"

 داشت؟یم نگه دست ای گفتیم دیبا

 .دوخت او به نگاه زد اشسرشانه وانیک که یاضربه با

 نگو ،یحاج باشه -

 .دیخند ونیمحمدهما

 بزنم؟ بهش سر هی من تو میبر -

 .کرد فرو روپوشش بیج در را دستش کی وانیک

 .کرد نگاهش چشم یگوشه با

 خانوم؟آزاده از خبرچه یراست -

 کرد؟یم دل و در وانیک با یکم فقط ،یکم اگر شدیم چه

 .ستادیا و رفت قدم چند
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 .کرد کج ار گردنش وانیک

 .بزن حرف المصب، بگو -

 .خودت تو زینر

 .دیکش شیموها انیم پنجه ونیمحمدهما

 !بزنم همش به خوامیم -

 .دیپر باال او یابروها

 .دهد ادامه خودش تا کرد سکوت اما

 .داد فرو را دهانش آب

 .گفتنش سخته برادر، -

 .شه آسون بذار بگو محمد، بگو -

 .زد رهگ او یهاچشم به شیهامردمک

 !کنم یخواستگار باالست، اون االن که یدختر از خوامیم -

 .کردیم دادیب وانیک نگاه در بهت
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 !؟یکنیم یشوخ -

 .داد تکان را سرش

 !نه -

 .دیخند وانیک

 .زد قهقهه بعد و آرام ابتدا

 .بود خوانده را او فکر ونیمحمدهما

 قدرآن و دیرسیم دستش در وانیل به تنها زورش اما

 .شد دیسف رنگشان که فشرد آن دور را گشتانشان

 .گفت آمده، کش ییهالب با امدهین بند اشخنده

 !آخه بود دیبع تو از بابا -

 سر که بترس آن از دارد، یهو و یها که نترس آن از گنیم

 !هانهیهم دارد، یتو به
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 المثلضرب از استفاده ترشیب االن که دانستیم چه او اما

 !دارد؟ کاربرد "سوخته دهان و نخورده آش"

 یعنی بوده، حامله طرف یحاج-

 .دیگز لب و کرد سکوت

 نگاه منو یحاج -

 .دیکش اشیشانیپ بر دست ونیمحمدهما

 وانیک -

 .کرد جمع را لبخندش وانیک

 .افتاد کار به مغزش

 .گفت تیجد با

 هم به و داشته یزیچ ینامزد طرف کنم فکر دمیم حیترج -

 محمد؟ هوم! بوده تو از بچه اون کهنیا تا خورده

 .بود سکوت جوابش بازهم
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 .شد یعصب وانیک

 .بگو یزیچ هی -

 .رفت جلوتر

 .نپرس سؤال انقدر پسر ایب وان،یک ایب راه -

 .بکشد ادیفر سرش بر حرص از خواستیم

 ون؟یمحمدهما گفتیم چه

 آمد؟ینم در جور هم با زیچچیه چرا

 .کرد سد را راهش و رساند او به را خودش

 .یحاج کن یخواستگار یدار دوست یهرک از باشه، -

 .منه یآرزو تو، یخوشبخت

 .لنگهیم داره جاش هی ،یگیم که ینیا اما

 .محمد لنگهیم داره بدم

 .کنار به نیا اد،ینم در جور باهم شیچیه
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 و ستیب ک،ی و ستیب بود زده خوندم، رو اشیحدود سن اما

 .دو

 .کنار به نمیا ،یکنیم تموم ور یسالگ نه و یس یدار تو

 پخته دختر هی ،یکن ازدواج دوباره یخوایم اگه الاقل اما

 یخوایم و یکرد نشونش که یبدبخت همون مثل ساخته

 تربچه و بدتر یکی نه خوره،یم تو درد به یبزن همش به یبر

 .من خواهر اون از

 !نبود؟ بس کرد، رتیپ اون

 .خوردیم حرص او خاطربه قشیرف

 .فشرد یآرام به را اشسرشانه -

 برم محبتت اون قربون من آخه دِ -

 .کرد قطع را ونیمحمدهما حرف

 نکرده الزم -
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 .کرد نگاهش حرص پر و چپ چپ

 یبچگ با میبخوا گذشته تو و من سال و سن از گهید -

 شده یجوون وارد ینوجوون از تازه که یدختر هی یکردنا

 .میدار آرامش با یگزند هی به ازین االن ما م،یبساز

 .دیخند واقعاً بارنیا ونیمحمدهما

 دوماً که، نیندار یسال و سن ،یخودت رمردیپ که اوالً -

 .بده مثبت جواب من به نخواد اصالً طرف دیشا باباجان،

 کفش باشد مجبور اگر یحت دانست،یم هم خودش که هرچند

 .اسی و محسن از گرفتن تیرضا یبرا کندیم پا به یآهن

 .را رفتنش راه درست احتماالً بود و داده دست از را کارتشب

 .کند جبران را یزیچ توانستیم طورنیا دیشا

 .کرد کج مارستانیب یبوفه سمت را راهش وانیک

 ؟یریم کجا حاال -
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 .داد جواب حرص با

 .اتاجازه با رمیبگ گاریس نخ هی برم -

 .داد تکان هوا در را دستش

 طرفاون به ضمن در ارین در رو یونگمرد شور گهید توام -

 .کن فکر ماجراام

 .آزاده یعنی ماجرا طرف آن

 .بود سخت

 .بودند نداده انتقال مارستانیب نیا به را اسی کاش

 !جاست؟نیا وانیک که دانستیم دیبا کجا از او

 .بود نکرده بو که را دستش کف

 .بود رید گرید اما

 .شد وارد و کرد زمزمه رلبیز را ییخدا به توکل
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  [2/14/20, 2:52 AM] 

 

 چهار_و_نود

 

  

 

 .کردیم ناله هم خواب در اما بود بسته شیهاچشم

 .داد تکان سر تأسف با یمهر

 .کنهیم ناله داره سرهکی دختر نیا براش، رمیبم یاله -

 .انداخت اسی به ینگاه ونیمحمدهما

 .بود شده جمع هم در صورتش

 .کردیم ترنیسنگ را ونیمحمدهما وجدانعذاب بار و دینالیم

 .دیافتاد زحمت به شماهم داداش،زن دیببخش -
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 یزحمت چه -

 .کنم هیته براتون دیبگ دیدار اجیاحت یزیچ اگر -

 د؟یخورد شام

 تخت یرو که یمصرف بارکی یدربسته ظرف به یااشاره

 .کرد بود همراه

 از افتادم، ااشته از بدحاله، دختر نیا که انقدر اما دادن، شام -

 .نرفت نییپا گلوم

 ،یخوشگل از مونهیم هم آفتاب یپنجه مثل براش، رمیبم 

 شه؟یم طورچه پاش حاال

 .داد تکان تأسف با را سرش

 .بشه پاش یکی اون از ترکوتاه چندسانت احتماال -

 .دیکوب صورتش بر یمهر

 .کنه رحم بهش خدا ،یوا یا -
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 .آمد اتاق به یپرستار

 .دییبفرما کنمیم شخواه آقا -

 .گذشت هم ربع کی از

 ینگاه پرستار به کهنیا بدون و داده هاکیسرام به را نگاهش

 .گفت کند

 د؟یبکن قیتزر مسکن بهش هست امکانش فقط االن، چشم -

 .داره درد یلیخ ایگو

 رو مارستانیب االن که میبود نکرده اگه آقا، میکرد قیتزر -

 .سرش یرو بود گذاشته

 .گفت یمهر به رو ونیمحمدهما

 که شدم معذب هم من هوشه،یب باًیتقر که خدا یبنده نیا -

 اگر د،یشیم تیاذ کنمیم احساس جانیا دیایب خواستم ازتون

 خونه؟ ببرمتون دیخوایم

 .هستم من محمدآقا،حاج نه یوا یا -
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 .خودم دختر مثل معصومم طفل نیا نا،یش دورازجون

 .ستین کنارش که هم مادرش یاله رمیبم

 .مونمیم. هستم من

 .کردیم یدلتنگ یلیخ نورا دیبر شما

** 

 دخترش یهاپلک و کردیم نوازش را نورا یشمیابر یموها

 .شدیم نیسنگ

 آمدنش، رید لیدل به ونیمحمدهما با مدتش کوتاه قهر از پس

 با یحت و بود گرفته آغوش در را پدرش ،یدلتنگ با حاال

 .دیبوسیم را او صورت بارکی حظهچندل هم بسته یهاچشم

 برادرش یخانه سالن انیم یهاپله از رفت، خواب به که نورا

 .آمد نییپا

 .بود رفته فرو یکیتار در ییرایپذ سالن
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 .کرد روشن را برق و رفت آشپزخانه سمت

 .کرد باز را خچالی در

 ترکوچک یاقابلمه و بود دیسف برنج کوچک، یاقابلمه در

 .مهیق خورشت

 .نداشت را غذا کردن گرم یحوصله

 .بود خوب گرفتیم را ضعفش یجلو یکم که نیهم

 .شد خوردن مشغول و ختیر بشقاب در یمقدار

 .بود فردا عمل شیپ ذکرش و فکر تمام اما

 !افتاد؟ خواهد یاتفاق چه ندیبب تا کردیم صبر دیبا فقط

* 

 .انداخت مدرسه یتابلو به ینگاه

 .شاکو یدخترانه دبستان

 .بود قهیدق ستیب و دوازده ساعت
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 .آمد در صدا به مدرسه زنگ

 .آمدند رونیب یکی یکی آموزاندانش

 .بود دهیرس هامعلم به نوبت حاال

 .شد خارج مدرسه از که بود آزاده نفر نیآخر دیشا

 .بود شده کالفه مارستانیب در ونیمحمدهما

 یدغدغه از یکم تا کردیم درست را جاکی حداقل دیبا

 .شود کم اشیفکر

 بدهد، خبر آزاده به کهنیا بدون او و بود هوشیب اسی

 .بود مدرسه مقابل حاال و برود جاآن به گرفته میتصم

 قدم بود شده پارک کوچه اواسط که سمندش سمت به آزاده

 .برداشت

 .آمد نییپا و کرد باز را نیماش در ونیمحمدهما

 .ینجف خانوم -
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833 

 

 .دیچرخ سمتش آزاده

 .داد تکان سر ونیمدهمامح

 .کمیعل سالم -

 بود، چسبانده هم به را چادرش دوطرف که یحال در آزاده

 .آمد او سمت

 .آقاحاج سالم -

 .شدم مزاحم خبریب هم امروز شدم، بدقول روزید شرمنده -

 .بود انداخته نییپا سر

 .دیداشت یکار من با ایگو د،یمراحم کنمیم خواهش -

 م؟یبکن صحبت دیبش نیماش سوار که هست امکانش بله، -

 آرام یبله ندازد،یب ینگاه او به کهنیا بدون و طورهمان آزاده

 .شد سوار و گفت یرلبیز و

 .بودند کرده سکوت هردو که شدیم یاقهیدق سه دو
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834 

 

 .بود گرفته راه ونیمحمدهما یشانیپ از عرق

 اریبس زدن، یقرار و قول ریز نیچن نیا او، مثل یمرد یبرا

 .بود سخت

 .کردیم شروع دیبا کجا از

 .کردیم کمکش خدا کاش

 هموار شیبرا راه که گذاشتیم شیپا یجلو یراه کاش

 .شود

 .شکست را سکوت آزاده

 افتاده؟ یاتفاق چه دیبگ دیخواینم آقا،حاج -

 .دیکش برصورتش یدست

 "اهللیعل توکلتُ"

 .کرد باز لب و دوخت جلو به را نگاهش

 .بگم دیبا اما سخته، برام شروعش -
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835 

 

 ریگ یسخت یدوراه یتو من که، نهیا تشیراست خانوم،آزاده

 .افتادم

 اما ه،یادیز یخواسته دونمیم که هست یطوالن یهیقض کی

 .درموردش دادن حیتوض از دیکن معافم که شمیم ممنون

 .بود شده کنجکاو آزاده

 .داد ادامه و گرفت ینفس ونیمحمدهما

 .ترمشرمنده ست،شرمنده یهرچ از قسم، یعل به -

 .بگم یچ دیبا دونمینم یحت که ادیز قدراون

 .ازتون داشتم خواسته هی من اما

 .دیچرخ او سمت یکم آزاده

 .دیباش راحت آقا،حاج دییبفرما -

 اشیشانیپ عرق و برداشت یایکاغذ دستمال ونیمحمدهما

 .گرفت آن با را
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836 

 

 .بود افتاده فرو یسر با و جلو به رو

 رو افتاده برام گذشته چندروز یط که یاتفاقات نیا دونمینم -

 !بکنم؟ یتلق یچ

 ر؟یتقد شامد؟یپ قدر؟ و قضا ؟یاله تیمش خدا؟ حکمت

 

  [2/14/20, 2:48 PM] 

 

 پنج_و_نود

 

  

 

 .دیکش آه 
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837 

 

 من قسم، پرستمیم که ییخدا همون به خانوم، آزاده -

 نذارم، کج پا کردم یسع امیزندگ یتو اما ندارم، ییادعا

 مجبورم بارنیا که ستزمونه نیا دیشا یول نکنم، ینامرد

 .کرده

 یاگهید کس تا بکنم ینامرد شما حق در دیبا من دیشا

 .خورد را حرفش

 .زد لب آزاده

 نگران رو من آقا،حاج دیبزن رو حرفتون کنمیم خواهش -

 .دیکرد

 .زدیم نبض و شده متورم اشیشانیپ کنار رگ

 .کند تمامش و دیبگو نفس کی تا گرفت نفس

 .میبزن هم به رو ینامزد نیا دیبا -

 گمیم نخواستم، من که گمیم پدرتون بوسدست امیم خودم

 .نداشتم رو دخترشون اقتیل من
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838 

 

 .کنمیم بد دارم که منم

 .خورد کهی یکم آزاده

 .نشست شیهالب یرو یلبخند یآرام به بعد اما

 د؟یدینم خواب یعنی

 .بود کرده هموار را راهش راحت درقچه خدا

 .ببلعد را او و کند باز دهان نیزم داشت دوست ونیمحمدهما

 .زد لب آزاده

 آقاحاج -

 .نکرد نگاهش ونیمحمدهما

 .دیدار حق دیبگ یهرچ که خدابه -

 رو خودتون که بگم بهتون یزیچ هی خواستمیم ،نه نه -

 .دینکن ناراحت
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839 

 

 و کرد آزاده به ینگاه هیثان صدم یاندازه به کوتاه، یالحظه

 .دیپر باال شیابروها

 خانوم؟آزاده یچ -

 یقفسه یرو از را یسنگ تخته ها،مدت از پس که انگار

 .بودند برداشته آزاده ینهیس

 .دنیشن یبرا بود شده کنجکاو ونیمحمدهما

 .گمیم دیزد رو حرف نیا که حاال -

 .پرسمینم و چرا، که نپرسم دیگفت

 دیشا د،یشدینم ینامزد نیا خوردن هم به خواستار ماش اگر 

 میتصم زود من بگم که کردمینم دایپ رو جرأتش وقتچیه

 .گرفتم

 .بود آمده خوش ونیمحمدهما مذاق به شیهاحرف

 .داد ادامه و کرد یمکث آزاده
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840 

 

 .بگم رو لمیدل خوامیم من اما د،یگینم رو لتونیدل شما -

 رفتار و مادرم و پدر یهاینگراندل خاطربه انقدر من آقاحاج

 .کنم ازدواج خواستمیم که بودم، فشار تحت زشونیآمترحم

 !هااون شدن خاطرآسوده یبرا فقط یاحساس میتصم کی

 !بودم امیقبل یرابطه ریدرگ هنوز من کهیصورت در

 نیا جادیا و من مادربزرگ فوت حکمت انگار اما دونمینم

 بود نیا ما، عقد مراسم افتادن قیتعو به یبرا یزمان یفاصله

 .بکنم فکر ترشیب من که

 .رفتم کلنجار خودم با یلیخ من

 .ادیز یلیخ

 گذره،یم همسرم فوت از که یمدت نیا بعد هم هنوز اما

 .بکنم ازدواج دوباره که ندارم رو اشیآمادگ درواقع تونم،ینم

 انگار کنارمه، انگار. نمشیبیم چرخونمیم سر که یهرطرف

 .کشهیم نفس داره هنوز
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841 

 

 در من یهیروح نیا نکنه که داشتم رو نیا از ترس واقعاً من

 .ذاشتیم هم قطعاً که بذاره، ریتأث مشترکمون یزندگ

 .گفتم هم قبالً نه، دینباش خوب شما که نیا نه

 کشهیم دکی رو آبرو و اعتبار یانقدر اتونخانواده و شما اسم

 .ستین یکش شما بودن خوب در که

 و یناراحت جادیا باعث کهنیا از هم دم،یترسیم مدت نیا من

 با طورچه رو موضوع کهنیا هم و بشم مادرم و پدر یدلخور

 .بذارم ونیدرم شما

 .گرفت عمق لبخندش

 و عاقل آدم دوتا ما که بگم امخانواده به تونمیم حاال اما -

 نیا انجام که شه،ینم که میدیرس جهینت نیا به و میهست بالغ

 .ستین یشدن کدوممونچیه یبرا ازدواج

 .دیبر را حرفش ونیمحمدهما
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842 

 

 بچرخه یطور زمان یروز که انشااهلل خواهرم، یجا شماهم -

 .دیبش خوشبخت و باشه خوب دلتون حال که

 طورچه نکرده، ییخدا که دینکن فکر شماهم کنمیم خواهش

 بگم

 .کرد مکث

 ییخدا که دینکن فکر د،یسته یقیال و قابل خانوم شما -

 نورام جون به که دمتون،ید کم چون نخواستم من نکرده

 . ستزمونه اجباره حرف قسم،

 یبرا خواستمیم مادر من اومدم، جلو عقلم یپا با هم من

 .دردسر و دغدغه بدون یزندگ هی ام،بچه

 اما

 .داد جواب بخشنانیاطم آزاده

 .شدم منظورتون متوجه -
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843 

 

 هست، یمشکل اگر دوارمیام مشخصه، کامالً نتویحالآشفته

 .بشه حل

 خدمت فرصت نیاول در من پس شما، از ممنون -

 .کنم صحبت باهاشون تا رسمیم اتونخونواده

 .نشست در یرهیگدست یرو آزاده دست

 .بزند هیگر ریز یبالسبک حس نیا از داشت دوست

 .اجازه با م،یخدمت در د،یاریب فیتشر -

 .راهتونهم به خدا -

 هرچه زد،یم حرف آن از ونیمحمدهما که یاجبار و مشکل

 راحت ینفس هامدت از پس هم آزاده بود شده باعث بود که

 .بکشد

 .بست چشم ونیمحمدهما شد، ادهیپ که او

 .گرفت باال سر
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844 

 

 .یدار هوامو که ممنون ا،یخدا نوکرتم یلیخ -

 .کرد زمزمه دل ته از یلبخند با بار نیا و

 بِالعباد رٌیَبص اهللَ اِنَّ اهلل،یاِلیاَمر ضُاُفَوِ -

 

  [2/14/20, 7:01 PM] 

 

 شش_و_نود

 

  

 

 در اسی شدن یبستر با شد زمانهم مارستان،یب به دنشیرس

 .بخش

 .رفت یمهر سمت
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845 

 

 گفت؟یچ دکترش داداش،زن سالم -

 .داد تکان را سرش یناراحت با

 یپا خب، اما بوده خوب عملش گفت محمدآقا،حاج سالم -

 .شده ترکوتاه مین و سانت چهار چپش

 .داشت دیام هم هنوز

 .شدینم باورش

 گفته یمهر به را جمله نیا هم خودش بود، دهیشن قبل روز از

 .است افتاده یاتفاق نیچن واقعاً که ردیبپذ خواستینم اما بود

 ستگاهیا از د،یبگو یمهر جواب در یزیچ کهنیا بدون

 .گرفت را جراح دکتر سراغ یپرستار

 !ایخدا! مین و سانت چهار

 د؟یلنگیم رفتن، راه زمان در دیبا عمر آخر تا دختر نیا یعنی

 .نداشت امکان نیا نه
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846 

 

 .بود دهیشن اشتباه یمهر دیشا

 بر را تلخ قتیحق بود، کرده عمل را اسی یپا که یدکتر اما

 .کوباند صورتش

 یاپ از مین و سانت چهار پاشون کی متأسفانه بله -

 .شد ترکوتاه اشونگهید

 تا. شده گرفته گچ نهیس یقفسه ریز از درست کمر، قسمت از

 .بمونه ثابت کمر

 به هم راست یپا هاشون،انگشت سر تا ران یباال از چپ یپا

 نکنه، وارد گهید یپا به یبیآس تا نخورن، تکون کهنیا لیدل

 .زانو تا ران یباال از

 .دیکشیم ریت گردنش یهارگ

 .دتریشد لبشق

 !بود؟ آمده اسی سر بر چه

 .دیکش صورتش به یدست
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847 

 

 !بود شده ریگنیزم چارهیب دختر اوصاف نیا با

 .شد دارخس و گرفته شیصدا

 باشه؟ گچ یتو دیبا پاهاش چندوقت تا دکتر یآقا -

 طورچه هااستخوان تیوضع مینیبب بعد تا هفته، دوازده فعالً -

 .شهیم

 !ماه سه! هفته دوازده

 را جوابش دیبا چه گرفت،یم را اسی سراغ محسن اگر

 !داد؟یم

 دچار عمر کی یبرا دخترت و یبست چشم روز دو گفتیم

 شده؟ عضو نقص

 .رفت اتاقش به

 .بود اریهوشمهین
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848 

 

 که او یموها یرو دست و ستادهیا سرش یباال یمهر

 .دینالیم

 ییبابا یآ ،یآ آب، ،ییبابا آب، تشنمه، -

 .دیکشیم دست

 شیهادنده انیم در تش،یوضع آن دنید با ونیمحمدهما قلب

 .شد فشرده

 .ونیمحمدهما سمت چرخاند رو یمهر

 .بود کرده بغض

 .بخوره آب دینبا چندساعت -

 کنم؟ کاریچ من ،ستتشنه که رمیبم

 کرد؟یم چه دیبا او

 .زد لب

 .گردمیبرم االن -
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849 

 

 .گرفت یلیاستر گاز ،یپرستار بخش از و رفت رونیب اتاق از

 .شد اتاق وارد

 .آورد در اشیکاغذ جلد داخل از را گاز

 .گرفت ییروشو آب ریش ریز را آن و شد ییشودست وارد

 .آمد رونیب شد، خارج آن از یاضاف آب و چالندش که خوب

 و روزید که یصورت نیا خواستینم کند، نگاه خواستینم

 در حاال و دادیم را جوابش و کردیم نگاهش یتخس با روزیپر

 و خشک ییهالب با دهیپررنگ و مظلوم نیچن خواب

 .کرد نگاه اما کند، نگاه را کردیم طلب آب خوردهترک

 !نه داشتن، دوست با نه

 و ندامت وجدان،عذاب احساس ون،یمحمدهما  احساسات تنها

 .بودند ترحم

 .کرد بلندش و فر یهامژه با درشتش چشمان به نگاه
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850 

 

 .بود بایز

 .بود بایز اریبس هم حال نیا در یحت

 اسی سر یباال و گرفته دست در ییدعا کتاب یمهر

 .خواندیم

 را پاکش چشم برادرشوهر یرهیخ نگاه مچ که بود خوب

 .بود نگرفته

 .دیکش او یهالب یرو را شده مرطوب لیاستر گاز

 .فشرد شیهالب انیم را گاز آب دنینوش یبرا ولع با اسی

 .دیدزد گاهن گرید ونیمحمدهما

 .دیکش او یهالب یرو را گاز ترمرطوب سمت گریدیبار

 .بود کرده نگاهش

 .کردیم نگاه دینبا

 !دینبا د،ینبا
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851 

 

 .بود رانیام ونیمحمدهما حاج او

 .داریب یادیز وجدان آن به لعنت

 .بار نیچند بار، ده دوبار، بار، کی خواند، دل در

 "هیال اتوب و یرب استغفرهلل"

 .دهد دست از را نگاهش افسار گرید که بود محال

 .هرچه ای باشد ترحم حس خواستیم

 

 

  [2/15/20, 1:09 AM] 

 

 هفت_و_نود
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852 

 

 

 .بود ستادهیا محسن سر یباال

 .بود شده کج یکم دهانش، سمت کی

 .کرد نگاه ونیمحمدهما به درد از پر

 .گفت کلمه کی تنها و

 اسی -

 اورند؟یب در پا از را او خواستندیم همه چرا

 و شده لمس یمغز یسکته اثر بر دستش کی که یپدر به

 را ساعت نیچند که یپدر به کج، دهانش یگوشه

 را اشیبدبخت و خورده غصه ،یکاف حد به و بوده اریهوشمهین

 دخترش، به وجودش سلول به سلول با که یپدر کرده، لمس

 و داشته نانیاطم اشنازپرورده یدانه کی یکی به اسش،ی به

 گفته، کیتبر را اشیباردار خبر لبخند با شگاهیآزما مسئول

 د؟یبگو توانستیم چه
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853 

 

  کجاست؟ اسی گفتیم

 .گذاشت محسن تخت یلبه دست

 خوبه -

 .فشرد هم یرو را شیهاپلک محسن

 .بزنم حرف، باهاش، د،یبا کجاست؟ -

 .گرفت گاز دهان در را زبانش

 .کرد باز دهان اجبار به اما

 .بشه روروبه باهاتون شهینم روش محسن،آقا خوبه -

 .بود حالیب محسن

 .کرد نگاه ونیمحمدهما به تیجد با اما

 .نکرده خطا، اس،ی من، اسِی -

 .کنمیم دایپ شمارو، ،یبرادرزاده من،

 .کردیم آرامش دیبا ونیمحمدهما
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854 

 

 .محسن حال نشدن بدتر یبرا دروغ پشت دروغ

 داشیپ خودم خور،ن حرص شما آقامحسن، کتمیکوچ من -

 .کنمیم

 نخورد؟ حرص توانستیم مگر

 .کنمیم تیشکا ازش، من، -

 آبروم، ترس از مونم،ینم ،ساکت من دادگاه، کِشمش،یم

 .مونمینم ساکت

 .داد تکان را سرش بازهم

 .همونه یبگ شما یهرچ محسن، آقا باشه -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش محسن

 .عاجز و درمانده

 .بود کوتاه جا همه از دستش

 .بود شده تکه هزار قلبش
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 از تیمظلوم با که یاشک قطره کی آن از امان صد و امان و

 .دیچک چشمش کنج

 از که یاشک قطره کی هر با لرزدیم خدا عرش بودم گفته

 .زدیریم فرو دلشکسته مرد کی چشم

 .داشت غم خروارها شیصدا

 .شدیم نییپا و باال مردانه او، یگلو در بغض

 .دیکش او داغ اشک یرو دست ونیمحمدهما

 !کنم؟ ،کاریچ اسم،ی با -

 !شکست کمرمو، آخ، اس،ی من، اسی

 .انداخت ریز به سر شرمنده ونیمحمدهما

 قسمیعل به محسن آقا ام،سرافکنده من ام،شرمنده من -

 .مرد باش آروم کنم،یم درستش خودم
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 ،یطورچه! یفهمیم منو، ،یدار دختر ،یگفت ،یپدر شما، -

 !باشم؟ آروم

 یارابطه که بقبوالند خودش به خواستیم یطرف از محسن

 !بوده تجاوز بوده، ناخواسته اما بوده،

 نبوده تجاوز اگر که دیکشیم ادیفر سرش در یزیچ یطرف از

 چه؟

 !ست؟یچ بچه نیا فیتکل که

 چه و رفته دست از یاهفته شش نیجن آن دانستینم که او

 .آمده اسشی سر رب ییبال

 .گذاشت هم بر را شیهاچشم

 .دارم حرف ار،یب رو،اسی ،یحاج -

* 

 از پس تا بودند داده اجازه وان،یک با اشییآشنا یواسطه به

 .بماند اسی اتاق در هم مالقات ساعت
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 .بود کرده سکوت اسی

 ونیمحمدهما سمت حرص پر ینگاه بارکی قهیدق چند تنها

 .کردیم روانه

 .بود رانشنگ یمهر

 .نکند تعارف او با که گفتیم و دیپرسیم را حالش دائم

 اسی نمازخانه، به رفتن یبرا اتاق، از یمهر خروج محض به

 .دیرس انفجار به باشد، جرقه کی منتظر که یباروت انبار مانند

 در که ونیمحمدهما به رو نفرتش، به ختهیآم حرصِ تمام با

 .دیتوپ بود ستادهیا او به پشت و پنجره کنار سکوت

 .کند صحبت محترمانه خواستینم گرید

 سبک یکم بلکه دیبگو راهیب و بد و کند نیتوه خواستیم

 .شود

 ران؟یام آقاحاج دینیبیم د،ینیبیم -
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 .گفت یعصب یپوزخند و دیتشد و تمسخر با را آقاحاج

 حضور گچه، یتو من بدن سوم دو االن که نیا لیدل -

 .بود شما موقعیب

 د؟یمتوجه

 .دیکش صورتش بر دست

 .بود کرده آماده هانیا از بدتر یبرا را خودش

 .کند یخال را خودش او تا کرد سکوت

 کربنه دیاکسید مثل شما بودن ه؟یچ دیدونیم اصالً اصالً -

 .هوا یتو

 .دهیم دست بهم مرگ و یخفگ حس د،یهست که یوقت

 .دیکن ولم د،یبر

 .امیعصبان من رانیام یآقا

 .باشه برم و دور یرانیام چیه خوامینم من
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 چشم حاال کنم، فراموش رو یعوض نامرد اون خواستمیم من

 بعد ده،یبر رو امانم درد شده، نابود پاهام نمیبیم کردم، باز

 یهمه مسبب که یکس مادر و عمو که جاستنیا جالب

 .اتاقمن یتو هامه،یبدبخت

 .دیبر توروخدا

 .دنیکش رو زحمتم که ممنون ،دیببر هم خانوم نیا

 به دلش یقدراون دیشا باالخره رم،یگیم تماس مادرم با اما

 .باشه کنارم روز دو که ادیب رحم

 .دیکش صورتش بر دست بازهم ونیمحمدهما

 درد شیهاحرف اما کنار، به بوده مقصر دختر نیا که نیا

 .داشت

 .کرد زمزمه

 االاهللالاله -

 .دیشن را آرامش یصدا اسی
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 بغض با ختهیآم و لرزان حالت به یعصب حالت از شیصدا

 .کرد رییتغ

 دیبود اومده چرا ه؟یچ یبرا گفتنتون اهللاالالاله آقا؟حاج هیچ -

 هم اتفاق نیا دینبود شما اگه د،یبد جواب حداقل چرا؟ جا؟اون

 . افتادینم

 .دیچرخ سمتش

 شد؟یم خنک ونیمحمدهما دانستن مقصر با دلش

 .داشت یرادیا چه خب

 .نکرد اسی به نگاه

 .زد آرام یلبخند و بود ریز نگاهش

 اگر اما. مقصرم من د،ییفرمایم درست شما بله اس،ی خانم -

 یکردیم استفاده رو آمپول اون

 

  [2/15/20, 1:09 AM] 
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 هشت_و_نود

 

  

 

 .دیبر را او حرف و دیکش غیج باًیتقر اسی

 .بود بهتر االن از تمیوضع شد،یم یهرچ -

 به نگاه هی حداقل د،یفتیب گناه به نکرده ییخدا دیترسینم اگه

 !گچه یتو کلمیه کل دینیبب ستین بد د،یبنداز من تن

 شما؟ دیمادر از ترمهربون یهیدا

 .داد تکان را سرش بازهم

 .خوامیم معذرت من شماست، با حق بله -
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 وننیمحمدهما خواستیم د،یایب کوتاه او خواستینم اسی

 .دهد ادامه اسی تا دیبگو یزیچ هم

 .کند یخال دل حرص و شیرو بگذارد تا دو

 نفس یتند به کهیدرحال شده درشت ییهامردمک با

 یگوشه رفت،یم نییپا و باال اشنهیس یقفسه و دیکشیم

 .دیکش غیج خفه و برد فرو دهانش در را ملحفه

 .یشیم آروم بفرست صلوات -

 د؟یرسیم مرد نیا به زورش

 .بود اعصابش یرو یادیز مرد نیا بودن آرام

 .بفرستم صلوات خوامینم -

 .بکش قیعم نفس اما. نفرست باشه -

 !قیعم نفس به دهیرس چه بکشم، نفس اصالً خوامینم من -

 !ختهیگس لجام تخس دخترک
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 و ونیمحمدهما اما بکشد سرش بر یادیفر توانستیم کاش

 !اد؟یفر

 که مرد نیا چشمان در را شیهاناخن کاش کرد آرزو اسی

 .کند فرو کردینم هم نگاهش

 .دیترک بغضش ناگهان

 .کرد هق هق بلند یصدا با و دیکش سرش یرو را ملحفه

 .خوامیم بابامو من خدا، یا متنفرم، همتون از -

 

 هیتک ونیمحمدهما و کردیم هیگر بلند یصدا با و وقفهیب او

 دلش و دادیم گوش وا یهازجه یصدا به وار،ید به داده

 در توسل یدعا یصوت لیفا گذشت، که یقیدقا. شدیم شیر

 .کرد یپل را اشیگوش

 .دینالیم یچارگیب و یدلتنگ و درد از و کردیم نیف نیف اسی
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 خودش و گذاشت او بالشت کنار را لشیموبا ونیمحمدهما

 .کرد ترک را اتاق

 .داد گوش و ختیر اشک صدایب اسی

 .رفت خواب به و شد نیسنگ شیهاپلک کمکم اما داشت درد

 

  [2/16/20, 12:57 AM] 

 

 نه_و_نود

 

 

 

 آزاده پدر به لیما کهیدرحال ،یپشت به داده هیتک دوزانو، یرو

 .انداخت نییپا سر بود، نشسته
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 .امشرمنده بگم تونمیم فقط ،ینجف یآقا -

 .بود شده درهم مقابلش مرد یهااخم

 از ، چسابنده برهم را چادرش وطرفد کهیحال در هم آزاده

 .کردیم فرار پدرش، به میمستق کردن نگاه

 .داشت هاآن به نگاه آزاده مادر

 .ترنیسنگ جمع، انیم حاکم سکوتِ بود، نیسنگ خانه جو

 از نه بود، گرفته راه ونیمحمدهما یشانیپ کنج از که یعرق

 آن از نه و کتش نه راهنش،یپ یرو دهیپوش یلهیژ آن

 .بود ینجف یآقا یخانه یبخار ادیز یهالهشع

 .دیچکیم که بود شرم عرق بلکه

 .ونیمحمدهما جز به بودند محق همه روزها نیا

 .ونیمحمدهما جز به باشند، معترض توانستندیم همه



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
866 

 

 فرو سر همه مقابل او و کردندیم نگاهش میمستق همه

 بود ونیمحمدهما چون انداختیم

 .گفت تیجد با آزاده پدر

 نیا بعد دیبگ و دینیبش دونفر شما که ینیا ،نشد آقا،حاج نه -

 .کنهینم قانع رو یکی من م،یخواینم حاال برو، و ایب مدت

 .خوامیم لیدل من

 .دارم آبرو من

 و لیفام و قیرف و دوست د،یرفت و دیاومد زنم مادر ختم یتو

 .هینجف دهیجد دامادِ آقا، نیا گفتن آشنا،

 .زد لب آزاده

 باباجان -

 .کرد نگاه دخترش به ترپراخم

 بله؟ -
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 نیا به هردو حاال که م،یبالغ و عاقل آدم دوتا ما باباجان -

 میدیرس جهینت

 .کرد قطع را او حرف

 و رنیبگ یمیتصم هی دیبا عاقل آدم دوتا چرا ن،یهم آخه دِ -

 !رش؟یز بزنن انیب هم، یرو گذاشتن اسم که بعد

 !ه؟یالک دن،کر جمع آبرو ذره ذره مگه

 !شماام؟ دست یملعبه من مگه

 خارج دهانش از کلمه کی تنها گرید یادفعه ونیمحمدهما

 .شد

 .امشرمنده -

 .گفت درهم ییهااخم با

 .باشه شرمنده دشمنت ،یحاج نباش شرمنده -
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 امرزه،یب خدا اون با هنوز دلش که دونمیم دخترو نیا درد من

 و ریگ بگو مؤمن، مرد ام،شرمنده یبگ کهنیا جابه شما اما

 و سالمت به مارو و ریبخ شمارو بعدش و کجاست گرفتت

 .یگیهمسا یساله نیچند کیعل و سالم هی همون بمونه

 .گرفت مقابلش آب یوانیل همسرش

 خور آب کمی آقا -

 .ماند ونیمحمدهما به رهیخ و کرد رد را او دست

 .آورد باال سر

 .کرد نگاهش

 .فشرد هم بر لب

 .حیتوض از دیکن معاف ،ینجف یآقا فتارمگر -

 .بود دایپ چشمانش در یخستگ

 .کرد کیشل رونیب به ینفس ینجف یآقا
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 .سالمت به برو باشه، ،یحاج باشه -

 .کرد زمزمه و گذاشت زانو یرو دست ونیمحمدهما

 یاعلی -

 .داد فرو را دهانش آب

 .ینجف یآقا دیکن حالل -

 .گفت هم او همسر به خطاب و

 .خانومحاج طورنیهم همشما -

 .ستادیا آزاده مقابل

 .دیبش ریخبهعاقبت -

 .زد لبخند آزاده

 .آقاحاج طورنیهم شماهم -

**** 

 .کرد باز را آناناس کمپوت درِ
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 .کرد دراز اسی سمت را دستش و ختیر یوانیل در را آن آب

 .بخورش -

 .انداخت باال سر

 .ندارم دوست -

 آب و چسباند شیهالب به را نوایل و گفت یلب ریز یباشه

 .دیکش سر نفس کی را آناناس

 .کرد گرد را شیهاچشم اسی

 !آقاحاج خواستمشیم -

 .زد رنگکم یلبخند ونیمحمدهما

 !یخواینم یگفت کنم فکر اما -

 .دییسا هم یرو را شیهادندان اسی

 .زد چنگال سر را آناناس یحلقه از یاتکه ونیمحمدهما

 .دییبفرما -
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 .انداخت باال سر بازهم سای

 .ندارم لیم خورم،ینم -

 طوره؟چه بابام دیبگ بهم توروخدا فقط

 .نمشیبب که زنمیم پر پر دارم من

 یحت بود، اتاقش در که ساعت کی مدتِ نیا تمام در

 .بود نداختهین اسی به میمستق ینگاه هم لحظهکی

 .بخش به شدن منتقل امروز خوبه، حالشون -

 هم دستشون یوتراپیزیف یبرا دیبا کنن، دایپ دبهبو که کمی

 .بشه اقدام

 .دیلرز اشچانه و شد یباران اسی چشمان

 نه؟ مگه منم هانیا یهمه مقصر -
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 اسی تخت مقابل چرخدار زیم یرو را کمپوت ونیمحمدهما

 و پنجره به رو برده، فرو بیج در ییهادست با و گذاشت

 .ستادیا او به پشت

 آره؟ بگم -

 .دیلرز اسی یصدا

 .دونمیم مقصرم، من نه، چه و آره دیبگ شما چه -

 .انداخت باال شانه ونیمحمدهما

 .اسی خانومِ میباش مقصر همه دیشا -

 .بچزاند را اعصاب یرو و آرام مرد نیا بازهم داشت دوست

 .گفت و فشرد دستانش در را ملحفه

 گهید که گفتم هم شما به رفتن، خانوم یمهر که روزید -

 کار باز شما گمیم یهرچ من چرا د؟یاومد باز چرا د،یاین

 .رانیام یآقا باشم تنها خوامیم من د؟یکنیم خودتونو
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 شود،یم یعصبان دخترک نیا یوقت بود دهیفهم ونیمحمدهما

 .زندیم غر یادیز

 .گفت اسی جواب در

 تماس باهاشون تونمیم یبخوا اگر بخشن، یتو پدرت -

 .یکن صحبت تا رمیبگ

 .بود چندگانه یهاحس از پر

 .کرد پاک را شیهااشک دست پشت با

 بابام؟ به بگم یچ خدا، یوا -

 ؟یدلتنگ ینگفت مگه -

 .کرد قالب اشیشانیپ یرو را شیهادست یکالفگ با اسی

 .گفتم بله بله -

 .بزنم حرف شهینم روم اما

 .کرد زمزمه خودش با یآرام به ونیمحمدهما
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 از یحت که تو لجباز؟ یبچه الف هی مکن کاریچ تو با من -

 !یبدتر منم ینورا

 .گفت یحرص اسی

 آره؟ د؟یگیم راهیب و بد من به رلبیز دیدار -

 .گرفت اشخنده

 .گفت آرام

 اهللاالالاله -

 

  [2/16/20, 1:04 AM] 

 

 صد
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 فحشم د؟یکنیم نمینفر آروم آروم آقا؟حاج دیگیمیچ -

 زد،یم موج آن در خنده که ییصدا با ونیمحمدهما د؟یدیم

 .داد جواب

 .دختر ریبگ آروم -

 !گرفت؟یم آرام طورچه! گرفت؟یم آرام

 !شد؟یم مگر

 .بود پدرش دلتنگ

 .بود یتد دلتنگ

 و شده ریاس جسم نیا و آمده شیپ تیوضع از کالفه و خسته

 .بود تخت یرو سفت، یهاگچ از یانبوه انیم در مانده ثابت
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 اما کند فراموش را داده بشیفر که یرپس خواستیم

 کردیم الیخ که یهمان معروفش، یعموحاج همان قهیهردق

 تصورش حاال و دارد سن سال پنج و شصت شصت کم، دستِ

 و شدیم ظاهر نگاهش مقابل کجا، پوش خوش مرد نیا و کجا

 .کردیم یعصب را او ناخواسته

 .ندشیبب خواهدیم بود گفته و گرفته تماس فتانه، مادرش، با

 .رفته شیک به سفر یبرا که بود داده جواب او

 کهیدرحال اسی و بود رفته شیک به پسرش و دختر و همسر با

 ن،یزم یرو زن نیتربهیغر خواست،یم مادرانه یهاینگران

 ران،یآقاامحاج برادر همسر اش،یزندگ نامردِ شهرادِ مادر

 .بود کرده خرج مادرانه شیبرا

 .بود زده زنگ اشیگوش هب نازخاتون

 .است نگراندل بود گفته

 دهند؟ینم راجواب خانه تلفن چرا بود دهیپرس
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 کرد؟یم چه رزنیپ آن با

 .ردینگ را محسن سراغ تا بود داده لشیتحو دروغ کی و هزار

 .بود کرده خسته را اسی هانیا یهمه

 .داشت را پدرش فقط اش،یزندگ یهاسال تمام در

 .بود یگرید هرزمان از اترتنه حاال اما

 .نکند باز پلک گرید که کردیم آرزو بست،یم چشم که هربار

 از داشت وحشت اما محسن دنید یبرا بود هالک دلش

 .او با شدن روروبه یلحظه

 .خواستیم را شیپاها یرو رفتن راه دلش

 دانستینم هنوز که بود نیا ماجرا قسمت نیتروحشتناک و

 .ستیگرید یپا از ترکوتاه شیپا کی

 .دیفهمیم را نیا که بود یزمان فاجعه عمق شک بدون

 .نداشت را گفتنش دل هم ونیمحمدهما
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 یزندگ دیشا گذشتند،یم شده نینفر و یلعنت یروزها نیا اگر

 .افتادیم غلتک یرو

 و ریرجیج یصدا و شده خشک اشدندهچرخ که فعالً

 .بود کرده کر را شانهمه اش،ینحس

 شدن نابود کرد،یم حالخوش را اسی یاندک که یزیچ تنها

 .نداشت دوستش کسچیه که بود ینیجن

 .بود ونیمحمدهما گوش در اس،ی آرام یهیگر یصدا

 .زد لب و ستادیا تختش مقابل

 سراً یُ العُسرِمَعَ فَاِنَّ   سراًیُ  العُسرِمَعَ اِنَّ -

 هر قطعاً که همانا دارد، دنبال به را یآسان یسخت هر قطعاً

 .دارد دنبال به را یآسان یسخت

 داره خدا خودِ. کرده تکرار سرهم پشت و دوبار خدا ؟ینیبیم -

 .دهیم نانیاطم هاشبنده به

 .کن یصبور. روزا نیا گذرهیم گذره،یم
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ًً 

 

  [2/17/20, 12:33 AM] 

 

 کی_و_صد

 

  

 

 .کرد نگاهش چپ چپ وانیک

 مراقبش یبر یتونینم اشم گهید که خونه تو ،مرخصه فردا -

 !یحاج یباش

 .دیکش صورتش بر دست و دیخند ونیمحمدهما

 دکتر؟ یندازیم متلک و کهیت انقدر چرا االاهلل،الاله -
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 .زد قهقهه وانیک

 .مسلمون ستدرسته بود؟ کجا کهیت -

 باشه؟ مراقبش قراره یک ،یجد حاال نه

 .داد پس را بازدمش و گرفت یدم

 .رمیگیم پرستار براش خودم م،گیم آقامحسن به -

 درحال مثالً که نورا به نگاه و رفت فرو مبل در ترشیب وانیک

 هاآن شیپ حواسش دنگ شش عمالً  اما بود، ونیتلوز یتماشا

 .انداخت بود،

 ؟یچ نکرد، قبول اگر -

 .کرد چندتکه بشقاب در را کنده پوست بیس ونیمحمدهما

 .کنمیم اشیراض -

 .شهیم صیترخ روزها نیهم هم خدا یبنده اون

 اسی تیوضع یطرف از
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 شیهادندان فیرد که یلبخند با وانیک و کرد قطع را حرفش

 .داد سرتکان شده گشاد یچشمان با بود، گذاشته شینما به را

 اس؟ی ؟یک محمدجان،حاج یگفتیم خب، -

 اس؟ی شد ییهوی آقامحسن، دختر زدپناه،یا خانوم دخترخانوم،

 او سمت را یاینارنگ و زد خنده ریز رصداپ ونیمحمدهما

 .کرد پرتاب

 .پسر تو دست از یا -

 .داد باال را شیابرو یتاکی و گرفت هوا یرو را ینارنگ وانیک

 .یحاج شما دل دست از یا -

 .زد صدا ونیمحمدهما

 .کندم پوست بیس ایب بابا، ینورا -

 جاجابه هاآن نیب یکنجکاو با را نگاهش و آمد سمتش نورا

 .کرد
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 .داد تکان را شیهادست و زد یچشمک وانیک

 .ییدا قندِ نمتیبب ایب -

 یجا وانیک آغوش در و گذاشت دهانش در بیس یاتکه نورا

 .گرفت

 ؟ییدا -

 .دیکش دوطرف از را نورا یهاگونه

 ؟ییدا جون -

 ه؟یک محسن آقا دختر -

 و کرد وانیک متعجب نگاه به یااشاره ابرو با ونیمحمدهما

 .زد بل

 .وانیک آقا بده جواب -

 که، هیدختر هی محسن، آقا دختر که، خدمت به عرضم خب -

 .شینیبب شماهم قراره کنم فکر
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 کوچولوئه؟ -

 شما از نه اما بابات، به نسبت البته هست، که کوچولو -

 .ترهبزرگ

 خوشگله؟ ،ییدا -

 .پدرسوخته گهید برو پاشو یخورد بتویس دِ -

 .کرد دادنش قلقلک به شروع اسش،حو کردن پرت یبرا و

 فکر و زدیبر یچا وانیل دو تا رفت آشپزخانه به ونیمحمدهما

 .دارد شیپ در یدراز راه چه که کرد

 .کردیم نیدِ یادا یطورکی دیبا

 یخطا جبران یبرا اورد،یب دست به را اسی خواستیم

 .اشبرادرزاده

 .اششده کوتاه یپا جبران یبرا کند، خوشبختش خواستیم

 .بود گذاشته مرد نیا یگلو یرو پا وجدان، عذاب
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 اثبات به تشین حسن تا کردیم یراض را چندنفر دیبا اما

 د؟یرسیم

 !نورا لجوجش، یدخترکوچولو و اس؟ی محسن؟

 خارج نتیکاب از را تییسکویب یجعبه و ختیر یچا وانیل دو

 .شد آشپزخانه داخل وانیک که کرد

 .انداخت گاز یرو یقابلمه دو به ینگاه و دیکش گردن

 .دیخند گلو در

 .یحاج یافتاد زحمت به -

 .یکرد درست یچ نمیبب بذار

 وانیک به و گذاشت دهانش در تییسکویب کی ونیمحمدهما

 .کرد نگاه

 .برداشت را قابلمه در

 .کرد جمع هم در را صورتش
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 روئه؟ و رنگ یب انقدر چرا بدبخت مرغ نیا -

 .بابا گشنمونه که، ختهنپ ست،زنده انگار یطفل

 خچالی از را جیهو و گوجه و اریخ و کاهو ونیمحمدهما

 .آورد رونیب

 .برداشت را گرید یقابلمه در وانیک

 انقدر چرا برنجت کنه،یم قدقد داره مرغت المصب، -

 ست؟شفته

 .بود افتاده خنده به ونیمحمدهما

 خوبه؟ اتیمزاج وضع یلیخداوک نخند، محمد، حاج -

 ؟یندار هان؟ بوست؟ی ؟اسهال

 .بگو اسراره، محرم دکتر دکترم، من

 .هم یرو میذاریم فکرهامونو باالخره

 .یندار یآشپز استعداد واقعاً
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 .گفت و شست را کاهوها ونیمحمدهما

 .ینگران که ممنون خداروشکر، خوبم نه -

 .جانوانیک  خودت با ساالد زحمت

 .رداشتب را یچا وانیل و کرد نگاهش یچپ چپ وانیک

 ؟یکرد دعوتم چرا اصالً ال،یخیب یحاج -

 نیا از بهتر زدمیم سق ریپن و نون اگر خودم یخونه تو من

 .کنم درست ساالد خودم جانیا که بود

 یکاهوها سبد خنده با او، یغرغرها به توجهیب ونیمحمدهما

 .گذاشت یزغذاخوریم یرو چاقو و ظرف با را، شسته شسته

 او، به پشت ونیمحمدهما و برداشت را اقوچ غرولند با وانیک

 .کندیم پوست ینیزمبیس ،ییظرفشو نکیس کنار

 .گفت هوایب وانیک

 ؟یچ برگرده بخواد نینگ اگر -
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 .ستادیا حرکت از ونیمحمدهما دست

 .انداخت باال شانه بعد و کرد مکث

 و من که یلق دندون اون ینگفت بهم خودت! برگرده خب -

 دور؟ بندازم و بکنم دیبا و،ر نخواسته اموبچه

 .داد تکان سر وانیک

 .گمیم هنوزم من -

 .همونه من حرف

 امویزندگ و بچه بگه اگد برگرده، نینگ اگر بدونم خوامیم

 یحاضر باز خوام،یم

 .دیچرخ سمتش ونیمحمدهما

 .کرد نگاه چشمانش در تیقاطع با

 .کنم یزندگ باهاش ستمین حاضر گهید نه، -
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 بشه، درست که اوضاعش و حال خونه، ادیب سنمح آقا یوقت

 .یخواستگار رمیم

 .بود موشکافانه وانیک نگاه

 نه؟ مگه گه؟ید داشته نامزد بوده، حامله دختره یحاج -

 .کرد نگاهش تشر با

 االاهللالاله -

 .گهید داشته حتماً من، برادر نکن تجسس -

 به داده هیتک و کرد رها ظرف در را چاقو و کاهو وانیک -

 .نشست نهیس به ،دستیصندل

 مطمئنم که نویا ست،ین پاش وجدان عذاب موضوع -

 .داد تکان سر و دیبر را حرفش ونیمحمدهما

 

  [2/17/20, 12:34 AM] 
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 دو_و_صد

 

  

 

 هست نمیا -

 ؟یگینم تویاول لیدل اون خب -

 .انداخت باال سر

 .گمینم نه  -

 .گذاشت یزیچ بد یرو دست وانیک

 و ستیب دختره ست،ین مهم برات که هیمهم لیدل حتماً خب -

 نامزد. داشته هم سقط یسابقه و ستین باکره و سالشه کی
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 سر هی ومدهین چندروز نیا و گوره و گم که شوهر، ای بوده

 !بزنه بهش

 .دیتوپ و گذاشت اشیشانیپ پر دست ونیمحمدهما

 وانیک -

 .کرد سکوت و

 که یکمر آن دارد دقص که کردیم یحال او به دیبا طورچه

 .کند میترم را، شکسته گفتیم محسن

 کی دل غم خواهدیم و است پدر هم او گفتیم دیبا طورچه

 .شود مرهم را، شده یزخم پدر

 را خودش و کردیم یخال شانه بود، یگرید هرکس اگر دیشا

 .دیکشیم کنار

 .نبود یهرکس ونیمحمدهما که، بود جانیا مسئله اما

* 
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 گهید دوروز تا دخدا،یام به انشااهلل، گفت دکترتون ،آقامحسن

 .دیشیم صیترخ

 .بود ریدلگ محسن

 .داشت هم حق

 نیا در ونیمحمدهما که شود هم نیا منکر توانستینم اما

 .بود داشته را شیهوا قدرچه مدت

 .بود شده دراز شیپاها و نشسته تخت یرو

 .کرد ونیمحمدهما به نگاه

 انقدر زدم، زنگ بهش که هربار من، معرفتیب دختر -

 .شده قطع تا خورده بوق اشیگوش

 .داد تأسف به یسر ونیمحمدهما

 .نداره شمارو با کردن صحبت یرو شونمیا دیشا -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
892 

 

 شیهالب یشده کج سمت آن به را، سالمش دست محسن

 .دیکش

 طوره؟چه پاش -

 از شیب یهایریگیپ درجواب بود توانسته فقط ونیمحمدهما

 و شکسته شیپا که دیبگو او به اس،ی درمورد محسن حد

 .شده سقط نیجن

 .گفتیم دیبا حاال اما

 زیچ همه محسن، بعد دوروز و شدیم صیترخ اسی که امروز

 .شدیم روشن

 .کردیم آماده را او دیبا پس

 مدت به د،یبد اجازه شما اگر خواستمیم راستش آقامحسن، -

 .رمیگب دخترتون یبرا پرستار هی ماه سه دو

 .شد نگران نگاهش و رفت باال محسن یابروها
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 با اشنهیهز اما ،یحاج ریبگ داره، پرستار به اجیاحت اگر -

 .خودم

 نبوده؟ ساده یشکستگ هی فقط مگه اما

 

 دراز محسن سمت دست و ختیر آب یوانیل ونیمحمدهما

 .کرد

 .خوبه حالش د،یباش آروم شما -

 ای من زِیعز شده یچ یگیم باشم؟ آروم یطورچه یحاج -

 .مرد شدم جون نصفه نه؟

 .کردیم درک گوشت و پوست با را اشینگران

 .بود ترسخت هم دادن جان از گفتنش

 .شده گرفته گچ کمرشون و پا هردو -

 .شده وارد پا کی به فقط بیآس البته
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 یتو دیبا بدنشون موندن ثابت یبرا فقط کمر، و گهید یپا

 .باشه گچ

 .کرد مهزمز ناباور محسن

 من یخدا -

 .داد فرو را دهانش آب ونیمحمدهما

 نیا که بود، دهید یایجد بیآس ران، و لگن استخون -

  و بشه استفاده یمصنوع استخون از شد، باعث

 .دیبگو توانستینم

 .بود مانده مات او به رهیخ محسن

 اومده؟ پاهاش سر به ییبال چه -

 .شده ترکوتاه مین و چهارسانت پاش کی -

 .شد اهیس محسن یبرا ایدن

 .ندیبیم خواب کرد فکر
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 .شنودیم انیهذ ای

 .کابوس به ایشب بود یزیچ خبر نیا

 بود؟ گفته چه ونیمحمدهما

 شما؟ یگفتیچ ؟یحاجیچ ؟یچ -

 .زد لب پاسخش در

 .دمیپرس هم متخصص چندتا از دم،یپرس من -

 .هست درمانش امکان گفتن

 .آقامحسن خودم چشم یرو هم اشنهیهز تمام

 .دیبکن شما که یامر هر ترنازک مو از من گردن

 .نبوده کم ما ریتقص وسط نیا باالخره

 .گفت صدایب و خورد تکان محسن یشده خشک یهالب

 بابا اسی -

 .گذاشت محسن سرد دست یرو دست ونیمحمدهما
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 فقط درخدمتتم، من کتم،یکوچ من نورام، جانبه آقامحسن -

 .نخور حرص شما

 .ندارم رو بهش گفتن یرو من دونه،ینم هنوز توندختر

 .داشتم شمارو به گفتن شرم که طورنیهم

 .بشه ترداغون دنشیفهم با ترسمیم من داغونه، اون

 .دینال فقط محسن

 .یوا یا ،یوا یا ،یوا یا -

* 

 .بودنش آورده خانه به آمبوالنس با

 .بود کرده هماهنگ وقت، تمام یپرستار با ونیمحمدهما

 او که یتد دنید و خانه به دنیرس یبرا نبود اسی دل در دل

 .بود اسی قراریب هم
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 و کمپوت و وهیم از پر بزرگ لونینا چند با ونیمحمدهما

 .کردیم حرکت آمبوالنس دنبال به وه،یمآب

 کمربند یلهیوس به که طورهمان را او آمبوالنس، نیتکنس دو

 .کردند خانه وارد بودند، بسته تخت به

 .رفتند سرشان پشت هم ونیمحمدهما و پرستار

 .گذاشتند تختش یرو و بردند اتاقش سمت را اسی

 .گذاشت آشپزخانه کنار را دهایخر ونیمحمدهما

 .بود اتاق پاش و ختیر و آشفته تیوضع به شانهمه نگاه

 داشت دوست ت،یوضع نیا از معذب و زدهخجالت اسی

 .بروند رونیب شانهمه

 .گفت و رفت اتاق به ونیمحمدهما

 .کنمیم مرتب رو جانیا امیم من -

 .گفت ملتمسانه اسی
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 مونینییپا یطبقه یهیهمسا به دیبر لطفاً شهیم آقاحاج -

 باال؟ ارهیب رو یتد دیبگ

 !بود بلد هم کردن خواهش لجباز دخترک

 پرستار به خطاب د،ید که را ونیمحمدهما سکوت

 .کرد بود دوساله یکی و چهل حدوداً یزن که شیروخوش

 دش؟یاریب شهیم شما ،یصباغ خانوم -

 .دیگز لب

 .ترسمیم سگ از من زمیعز -

 .زد حلقه اسی یهاچشم در یدلتنگ اشک

 .مونهیم عروسک مثل نداره، ترس من یتد خدابه -

 .شده دلتنگ یکل حتماً دخترم

 .زد لب ونیمحمدهما

 .ارنشیب تونیهمسا گمیم -
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  [2/17/20, 12:36 AM] 

 

 سه_و_صد

 

  

 

 .زدیم هق و گرفته آغوش در را یتد

 .دییسایم اسی صورت به را صورتش دائم کوچک موجود

 .شدندینم ریس هم از کدام چیه

 .گفتیم شیباوفا یِتد گوش در را شیدردها اسی

 ترراحت را روحش و جسم یدردها توانستیم یتد با دیشا

 .اوردیب تاب
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 .زد اسی اتاق باز رِد به تقه چند ونیمحمدهما

 .دیکش باال را اشینیب اسی

 .سرمه یروسر آقا،حاج ااهللِی -

 .گرفت اشخنده ونیمحمدهما

 .کردمینم نگاه من نبود هم سرت -

 .رفت باال اسی لب یگوشه

 ازش که دادن فول نیزم به شما یچشما نبود ادمی آهان -

 !نشن کنده

 .ماست یچشما عادت نمیا گه،ید بله -

 شده پخش یهاکتاب و شد خم اسی به کردن نگاه دونب و

 .گذاشت کتابخانه در و کرد جمع را نیزم یرو

 .گفت او به خطاب

 .رمیم من -
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 .ریبگ تماس باهام ،یداشت یکار اگر شماهم

 یرو کردم ادداشتی هم رو خونه و شرکت و یگوش یشماره

 .دادم یصباغ خانوم به و کاغذ

 .امیم ریبگ تماس بود الزم که هرزمان

 .بود او به رهیخ سکوت در اسی

 .گفت اسی که شود خارج اتاق از تا دیچرخ ونیمحمدهما

 ران؟یام آقاحاج -

 .داد جواب برگردد کهنیا بدون

 بله؟ -

 ممنون -

 یاعلی کنم،یم خواهش -
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 به دانستیم دیبع که بود آرام قدرآن گفت، که یسالمت به

 از یکمرنگ طرح و دهیرس اام باشد، دهیرس ونیمحمدهما نوش

 .بود آورده دیپد شیهالب یرو را لبخند

 قدرچه مرد نیا کرد، فکر خودش با اسی و کرد ترک را اتاق

 پاش و ختیر لیوسا و شده خم ییادعا هر از دور به و یخاک

 .کرد جمع را او اتاق در شده

 شیآالیب و ساده یادیز اموال، و مال و ییدارا همه آن با او،

 .بود

 

  [2/18/20, 2:14 AM] 

 

 چهار_و_صد
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 .دیدیم چشمانش مقابل را مرگ اسی

 هزاربار اش،شده لمس دست و پدرش صورت تیوضع دنید با

 .کرد مرگ یآرزو دل در

 .کردینم نگاهش محسن

 ییاعتنایب او به طورنیا پدرش وقتچیه که نداشت ادی به

 .باشد کرده

 .کردیم محسن که دبو یکار نیترکم نیا حاال اما

 آن حصار در اشدانه کی یکی بدن دنید با هم محسن جگر

 .بود شده خون گچ، همه

 .دیلرزیم خودش بر اسی

 .یشرمندگ از و یدلتنگ از خجالت، از شرم، از
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 و بود داشته نگه اشچانه یرو تا شیهادست با را پتو

 .خوردیم هم بر شیهادندان

 .بود نداده پاسخ هم را او آرام سالم یحت محسن

 انیم چشمانش، یگوشه از اشک و بست را شیهاپلک اسی

 .خورد غلت شیموها

 .بزند صدا را پدرش که نداشت را نیا یرو یحت

 .پراندش جا از محسن، سؤال

 .بود گرفته دخترش از دلش و بود ستادهیا اتاق در کنار

 .بود دلتنگ هم او شود، رهیخ چشمانش در خواستیم

 .شدیم هیتنب دیاب اسی اما

 چرا؟ بگو بهم فقط -

 .زد هق عوض در و کرد سکوت اسی
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 را شیصدا دخترش، دربرابر محسن که بود بارنیاول نیا دیشا

 .ُبردیم باال

 با جااون تا که یداشت کم یچ بگو فقط کردن، هیگر یجابه -

 گذاشتم؟ کم برات؟ بودم یبد پدر ؟یرفت شیپ پسر اون

 ؟یداشت رو رفتن صدقه قربونت ک محبت دنیشن یعقده

 .دییسا هم یرو دندان محسن

 .کرد مشت را سالمش دست

 .بود برداشته ترک قلبش و شده خم کمرش قتاًیحق

 !نبود؟ بود، جانیهم ایدن آخر

 شده گرفته یباز به رتشیغ گرفت، درد تنش یهارگ تمام

 .بود

 .بزند حرف یاتفاق نیچن از بخواهد یپدر که بود وحشتناک

 .دادیم جان داشت اما، اسی
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 ضربان یکننده کر یصدا نیا پس است،مرده کرد حس

 گفت؟یم چه انیم نیا در قلبش

 .برد باال را شیصدا گرید یبار

 بده؟ رو جوابم -

 داد؟یم یجواب چه

 .دینال و بست چشم

 .کردم حماقت من من، بابا -

 .دیببخش گفتم، دروغ

 .ییبابا کردم غلط

 .مکرد غلط خدا،به

 .یمهمون رفتم باهاش

 .زدیم خی محسن یهارگ در خون او یهرجمله با

 .دیدینم تا شدیم کور کاش د،یشنینم تا شدیم کر کاش
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 .کور نه و بود کر نه اما

 .دیدیم هم و دیشنیم هم

 .دیشنیم را دخترش یبعد جمالت

 .دیدیم را شانیزندگ یفعل تیوضع

 هوس یارضا کوتاه، یقهیددقچن یجهینت اتفاقات، نیا یهمه

 .بود

 .داد ادامه و دیچیپ قلبش در درد و زد هق

 .خورد هم به حالم من خودت، جونبه ییبابا -

 .نداد گوش گفتم یهرچ م،یبرگرد گفتم

 .داد قرص هی ه،ی بهم

 .ضدتهوعه گفت

 .پوشاند را صورتش دستش دو با

 .رفت جیگ سرش و گرفت اتاق در چهارچوب به دست محسن
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 :گفت خفه ییصدا با اسی

 .ادینم ادمی یزیچ درست یحت من دم،ینفهم من -

 .داشتم نانیاطم بهش من داشتم، دوستش فقط من

 رو نگاهت که نهیا از ترآسون برام مرگ ییبابا د،یببخش ییبابا

 .یریبگ ازم

 .دمیم تقاص دارم دم،یم تاوان دارم من ییبابا

 .خورمیم روچوبش سرهم پشت دارم کردم، حماقت

 .کردم جایب من

 داشتم، اعتماد بهت ،یکرد امسرشکسته اس،ی یکرد نابودم -

 .داشتم اعتماد امساده دختر به احمق منِ

 اما تر،شیب چشمام از یحت داشتم، نانیاطم تو به رتیغیب من

 ؟یداد بهم یجواب چه تو
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 انگار که پدرش صورت به و برداشت صورتش یرو از دست

 رتریپ سال هشت هفت یاندازه به روز، تهش هفت نیا در

 .دوخت چشم بود شده

 ییبابا -

 .نکرد نگاهش هم باز و داد تکان سر

 !اسمی یکرد له رو قلبم بابا، دخترِ یشکست رودلم -

 .رفت رونیب اتاق از و گرفت وارید به دست و

 .بزند زار خواست،یم که هرزمان تا توانستیم اسی حاال

 هاساعت تخت، یزندان و ریاس یجسم با ییتنها اتاق نیا در

 .زدیبر اشک

* 

 به را لبش یگوشه یناباور با یمهر و شد گرد نایش چشمان

 .گرفت دندان
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 .دیپرس متعجب نایش

 د؟یکنیم یشوخ دیدار عموحاج -

 .دیکش صورتش بر یدست ونیمحمدهما

 .شم فدات نه -

 .گفت یمهر

 محمدآقا؟حاج چرا آخه -

 .بود یخوب ردخت که یطفل نیا

 یشک شونیا بودن خانوم و بودن خوب در داداش،زن بله -

 .نشد خب، اما نبود

 .دیپرس بازهم نایش

 چرا؟ دیبگ دیخواینم -

 .دیکش ینفس

 .دیبگو خواستینم
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 یزیچ هم هاآن به زد،ینم حرف اسی و محسن با تا

 .گفتینم

 .کرد جمع را شیهالب د،ید که را سکوتش نایش

 یبرا مدت نیا که یلیوسا یهمه ینجف خانوم رظه امروز -

 .آوردن پس رو دیبود دهیخر خانوم آزاده

 :گفت حرفش یادامه در یمهر

 خداشاهده د،یگفتیم ما به زودتر کاش اما آقاحاج شرمنده -

 وا خی مثل فرستادن، پس رو نشون انگشتر و لیوسا دمید من

 .رفتم

 .داد جواب 

 .نشد فرصتش اصالً خوام،یم معذرت واقعاً دیببخش -

 شده پنهان یزغذاخوریم یهایصندل ریز اوقات، اکثر مثل نورا

 .گفت کودکانه یشوق با  و بود
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 یعروس خانومه اون با گهید شما ییبابا جون، یجونمآخ -

 ؟یکنینم

 .رفت جاآن و ستادیا ونیمحمدهما و رفت هوا به نایش یخنده

 .کوچولو موش نمتیبب رونیب ایب -

 ریز از و آمد رونیب هایصندل ریز از پا و دست چهار نورا

 یقهقهه یصدا و کرد فرار ونیمحمدهما یهادست

 .کرد پر را خانه اشکودکانه

 

  [2/18/20, 2:14 AM] 

 

 پنج_و_صد
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 دنش،ید یبرا دارد قصد که بود گفته و گرفته تماس محسن با

 .دیایب شانخانه به

 یخانه ییرایپذ سالن در گر،یدکی مقابل مرد دو حاال و

 خانم و بودند نشسته گریدکی مقابل هامبل یرو محسن،

 .بودند اتاق در اسی و یصباغ

 .گذراندیم یاشتر خانم کنار را، اوقات اکثر هم یتد

 .کرد اشاره او مقابل یهاوهیم و یچا به محسن

 .لطفاً  دییبفرما -

 د؟کریم شروع کجا از دیبا را حرف ونیمحمدهما

 .زد یلبخند

 .ممنونم چشم -
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 اما نداشت، محسن با یچندان یسن اختالف که است درست

 .شود معذب که شدیم باعث اش،یذات یایح و حجب

 اندک نیا دیشا و کند یخواستگار او از را دخترش خواستیم

 .بود یعیطب شدنش دستپاچه

 .باشد مسلط خودش بر کرد یسع

 .دادینم او به را هاجاز نیا محسن، یرهیخ نگاه اما

 .کرد یدستشیپ محسن که بشکند را سکوت خواستیم -

 .بود کرده نییپا و باال چندروز نیا در را شیفکرها هم او

 اگر اما بود، گرفته ونیمحمدهما از دلش ته هم هنوز

 کم و نبود مقصر او کند، نگاه ماجرا نیا به یمنطق خواستیم

 .بود دهینکش را دخترش و خودش زحمت هم

 .نبود یناسپاس آدم هم محسن

 :گفت پس
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 و پدرانه احساسات گرفتن نظر در بدون محمدجان،حاج -

 .جدا اتبرادرزاده از شما حساب که گمیم تم،یعصبان

 .بکنم تیشکا ازش دارم قصد من اما

 و بوده داده قرص اسی به شدم، متوجه که طوراون

 .شد تنگ شیبرا عرصه و دیکش صورتش بر دست

 .بود گرفته گر هم ونیمحمدهما تن

 .دیبگو را اشجمله یادامه شدینم

 .گفت و دوخت او به نگاه

 گمینم. غم یرو بذارم غم و کنم سکوت تونمینم من -

 یبرادرزاده یخطا صد در صد اما نه، بوده، ریتقصیب من دختر

 .بوده ترشیب شما

 .کرده گور و گم رو خودش کهنیا همه از بدتر

 .داد جواب مالطفت با ونیامحمدهم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
916 

 

 .میکن بحث درموردش یمنطق دیایب آقامحسن، -

 هستم شهراد یعمو من و دیدخترخانوم اون پدر شما که نیا

 .کنار به هم

 نیا به تجاوز، اثبات که، دیدونیم من از بهتر شما رو نیا 

 .ستین یراحت

 خواهدیم که یدختر درمورد بود سخت شیبرا

 .دیبگو را نیا کند، اشیخواستگار

 :گفت و دیکش عذاب حالنیا با اما نبود، نشانیب ینسبت

 طرف هردو مقصر دیشا د،یفرمود خودتون که طورهمون و -

 .بودن

 .داد ادامه و دیبلع را دهانش آب

 یبرا گرفته، صورت هم تجاوز که میریبگ نظر در اگر حاال -

 .بشه تیشکا چهارساعت و ستیب از ترکم دیبا ای اثباتش،

 .هست الزم مرد شاهد چهارتا ای و
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 به که بکنه اعتراف چهاربار متجاوز، شخص خودِ کهنیا ای

 .داده انجام رو کار نیا عمد

 .شدیم هم در ترشیب هرلحظه محسن یچهره

 .بود نیهم دردناک و تلخ قتیحق

 به دستش عمالً رد،یبگ قرار هم تجاوز مورد یکس اگر که نیا

 .ستین بند ییجا

 .بود دهدرمان

 .داد هیتک دستش بر را اشیشانیپ

 .نداشت جواب حساب حرف

 .دید او یچهره در را شیهاحرف ریتأث ونیمحمدهما

 .رسهینم هم شهراد به دستمون ما ،آقامحسن -

 ازش هم ثابت تلفن یشماره کی یحت و کانادا رفته شهراد

 .میندار
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 کنم؟ چه یگیم جان،یحاج -

 شیآت دارم من گذاشتن، زغال کهیت هی من، قلب یرو انگار

 .رمیگیم

 و طیشرا از هم نیا و اومده شیپ براش که یتیوضع از اون

 .اشیفعل اوضاع

 موقع قراره که کنمیم فکر بهش یوقت کشهیم سوت مغزم

 .بزنه لنگ رفتنش راه

 .نداره یخوب اوضاع هم االن

 بخوابه؟ جا کی ثابت چندهفته قراره

 راحته؟ یک یبرا ابن

 .بذارن لگن رشیز که راحته یک یبرا

 .شهیم آب خجالت از طورچه هربار که کنمیم حس من

 .بشه کم درد نیا از تا کنم چه من بگو شما
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 .بود وقتش حاال

 فرزند کی و ناموفق ازدواج کی با ران،یامونیمحمدهماحاج

 قصد ،یسالگ نه و یس سن در بود، ازدواج آن ماحصل که

 شهراد یمعشوقه دیشا که ساله کی و تسیب یدختر از داشت

 .کند یخواستگار شده،یم محسوب

 .انداخت ریز به سر

 ،یخواستگار یبرا که چندساله و ستیب پسر کی مانند درست

 .ندینشیم نظرش مورد دختر پدر مقابل

 .دیکن فراموش شما بگم، اومدم من آقامحسن، -

 .دیکن گذشت د،یببخش شما

 نیا تلخ اتفاق تنها دیکن فکر فتاده،ین هااتفاق نیا دیکن فکر

 .بوده دخترتون تصادف چندروزه،

 .دونمیم مسببش رو خودم من که یتصادف

 .شدیم زتریت هرلحظه محسن یهاگوش
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 .بپرسم ازتون سؤال هی فقط که جانیا اومدم امشب من -

 .داد تکان سر محسن

 .یحاج بپرس -

 .کرد مکث یکم

 از یخواستگار یبرا امخانواده با که دیدیم اجازه بهم -

 م؟یبش مزاحم دخترتون

 .خورد جا محسن

 .کرد شک شیهادهیشن به

 .کرد تنگ چشم

 .دیپرس

 ؟یک یبرا ؟یخواستگار -

 .دوخت محسن به را شیهامردمک

 !خودم ،یبرا -
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 .خورد گره درهم محسن یهااخم

 .ستادیا

 یرلکنت بخواهد که بود یآن از ترمتشنج روزها نیا اعصابش

 .باشد داشته شیصدا ولوم یرو

 محمد؟ حاج یچ یعنی -

 ؟یداد قرار تمسخر مورد رو دخترم و من

 ،یتربزرگ من دختر از سال ستیب ده ،یدار بچه و زن شما

 خودم با که دارم ینییپا فکر سطح نیچن من یکرد فکر واقعاً

 سقط یسابقه من دختر بگم دستم، یرو مونده دخترم بگم

 یدست دو زد، رو خونه نیا در که یخواستگار نیلاو به و داره

 کنم؟یم مشیتقد

 

  [2/18/20, 2:14 AM] 
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 شش_و_صد

 

  

 

 مهم باشه تربزرگ ازش یسال ستیب طرف اون که نمیا حاال

 آره؟ ست،ین

 .ستمین یپدر نیچن من من، زیعز نه

 یدست یدست ستمین حاضر اما درست، گرفته، دلم هم االن

 .مکن بدبخت رو دخترم

 و ترحم سر از که یکس به بدم رو دخترم ستمین حاضر

 زیهرچ و اشبرادرزاده یخطا گرفتن گردن خاطربه ای یدلسوز

 !اشیخواستگار اومده ،یاگهید

 ؟یکرد فرض یچ رو من شما
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 فکر هم حتماً و شما زن یهوو بشه دخترم بدم اجازه کهنیا

 ایخدا گمیم و آسمون به رو رمیگیم رو هامدست که یکرد

 ره؟یبپذ نقص نیا با رو من دختر شد دایپ یکی که شکرت

 یدوره اما برام، سخته اسی طیشرا رشیپذ که نیا در آقا، نه

 .گذشته هایباجخان خاله

 کرده آماده هم هانیا از بدتر یبرا را خودش ونیمحمدهما 

 .بود

 .ستادیا محسن مقابل هم او

 .ودب مسلط اعصابش یرو او محسن، برخالف

 .کند تررانیو کهنیا نه بسازد، که بود آمده او

 .گذاشت محسن یسرشانه دست

 .محسن آقا دیباش آروم -

 .میکن صحبت باهم مردونه کلوم دو میخوایم ما
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 بعد و بست پلک و کرد جمع را شیهالب یحرص محسن

 :گفت

 بچه و زن ؟یحاج یگیم یدار یچ یمتوجه خودت شما -

  و یدار

 .دیبر را حرفش ونیمحمدهما

 .ندارم زن اما دارم بچه من -

 .میکرد متارکه همسرم و من

 .زد زل او به رهیخ محسن

 .ستین یحرف کم بازهم اما خب، -

 !بچه کی و نافرجام یزندگ کی و ادیز یسن اختالف

 زبون به رو نیا که یدادیم اجازه خودت به دینبا یحت شما

 .یاریب
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 آرام یلبخند و برداشت او یسرشانه از دست ونیمحمدهما

 .زد

 .نیمت و درست شما حرف -

 .ستخودخواهانه من درخواست

 .حیصح هم نیا کمم، دخترتون یبرا من

 نیا فرصت بارکی که ندارم حق خواستگار کی عنوان به اما

 برسم؟ خدمتتون امخونواده با تا باشم داشته رو

 .کرد نگاهش فقط محسن

 گفت؟یم چه داشت او

 نبود؟ بود، فروتن یادیز او ،نبود کم او

 .بود محکم شیابروها انیم یگره
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 با اسی یکرد تصور واقعاً شما و محمد، حاج مخالفم من -

 یواکنش چه شنهاد،یپ نیا دنیشن با ،یروح طیشرا نیا داشتن

 ده؟یم نشون

 .بود مصمم مشیتصم در ونیمحمدها

 از رخاطنیهم به بکنم، ینیبشیپ رو واکنشش تونمینم من -

 .دیبپرس رو دخترتون نظر خودتون که خوامیم شما

 .بود شده گرد تعجب شدت از محسن چشمان

 اتفاقِ نیا درمورد من که یخوایم یدار یجد یجد شما -

 کنم؟ صحبت اسی با  محال

 .دوخت یقال یهاگل به نگاه

 .محسن آقا بکنم خوشبخت رو دخترتون دمیم قول من -

 .زد یپوزخند شوکه محسن

 یدرخواست چه ونیمحمدهما که کردیم باور داشت تازه انگار

 .داشته
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 .داد ادامه او به رو ونیمحمدهما

 شهراد یعمو چشم به نه رو من کردم عرض آقامحسن، -

 دخترتون تصادف مسبب دیشا که یکس چشم به نه و دینیبب

 .وجدانشه درد رهیدرگ و شده

 استاد خترد یبرا دونهیم که دینیبب یکس چشم به رو من

 البته و داره ینییپا ازیامت دختر، اون برابر در و کمه سابقش

 و شده اهیس بار کی که یاشناسنامه باوجود که خواهه ادهیز

 یسالگ چهل یآستانه در سن و چهارساله یبچه دختر کی

 یخواستگار شما یدوساله یکی و ستیب دختر از داره خودش،

 .کنهیم

 دخترتون نظر و دیکن فکر بهش که کنمیم تقاضا ازتون من

 .دیبخوا هم رو

 و مبهوت نگاه دربرابر و انداخت نییپا را سرش بازهم و

 .زد لب محسن، سکوت
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 .احقی شدم، مزاحم که شرمنده اتون،اجازه با -

 .دیکش ریت سرش و نشست مبل یرو محسن و رفت او

 اتاقش، در یدختر دانستندینم دیشا ون،یمحمدهما و محسن

 که شده آن از زتریت شیهاگوش و دهیخواب تخت یرو

 !باشد دهینشن را شانیهاحرف

 .بود افتادن پس حال در و بود دهیشن اسی

 بود؟ گفته چه رانیام شهراد یعمو

 !؟یخواستگار

 و اوردین خودش یرو به را شیهادهیشن هم یصباغ خانوم

 .بماند تنها بهتش در اسی داد اجازه

 .نشست اسی یزده خی صورت یرو سرد یپوزخند

 "!!کرد یخواستگار من از ران،یام آقاحاج"

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
929 

 

  [2/19/20, 1:48 AM] 

 

 هفت_و_صد

 

 

 

 شانخانه به ونیمحمدهما آمدن از که یروز پنج نیا در 

 یرو به یزیچ کدامچیه محسن، نه و اسی نه گذشت،یم

 .بودند اوردهین گریدکی

 صحبت و نکرد فکر به هم یلزوم محسن نظر از که البته

 .نبود درموردش کردن

 شیپ به هم یاعالقه چیه که بود یاشده تمام یمسئله

 .نداشت دنشیکش

 .بود شده شنهادیپ آن ریدرگ بیعج اسی فکر اما
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 .ختیریم اشک را روزش ساعات کل

 سمتش ینگاه مین ندارد قصد هنوز پدرش که شدینم باورش

 .ندازدیب

 یسرماخوردگ کی چارد  یحت اسی اگر که بود یپدر محسن

 بر پلک و نشستیم تختش کنار صبح تا شد،یم هم ساده

 .گذاشتینم هم

 .شده له یتوجهیب نیا از قلبش که کردیم حس اسی حاال

 .شود اتاقش وارد پدرش که دیکشیم انتظار هیثان هر

 و فاجعه عمق اسی تا گذاشتیم دلش یرو پا محسن اما

 .کند درک را شیخطا

 .بود محسن همان محسن

 .ماندیم داریب اسی درد از را هرشب هم باز او

 درد هم اسی یجابه و رفتیم راه اتاقش در صبح تا او

 .دیکشیم
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 بال بال اسی یهااشک کنار روحش بود، که هرکجا جسمش

 .زدیم

 و کند نوازش ،ردیبگ آغوش در را دخترکش داشت دوست

 .ستین مهم ،باشد آمده شیپاها سر بر ییهربال که دیبگو

 اما ،یبرو راه لَنگان لَنگ را آخرعمرت تا است قرار دیبگو

 .نخور غصه

 .دیببو را اسشی داشت دوست

 و دادیم خرج به مقاومت اش،شده تنگش دلِ برابر در اما

 .بدهد او به را اسی یپا شدن کوتاه خبر که دیترسیم دیشا

 داشت، که یهرعلت انشان،یم کِینزد یِدور نیا ،بود که هرچه

 .درآورد پا از را هردوشان بود کرده قصد یدلتنگ

 .بود اسی افکار تر،وحشتناک زیچ همه از
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 ش،یجزا نیترکم حاال و شده محسن روح سوهان کهنیا فکر

 به خوره مثل است، شدن گرفته دهیناد و شدن زده پس نیهم

 .بود افتاده جانش

 .بود رفته دانشگاه به و شده راهروبه یکم محسن حال

 .بود هاآن کنار دائم ون،یمحمدهما فکر

 .بود محسن از یتماس منتظر هرلحظه

 .نشد یخبر چیه نه، اما

 نگرفته یجد را دخترش از او یخواستگار محسن واقعاً انگار

 .بود

 .شد تمام کارخانه امور به اشیسرکش

 .ستادیا کارخانه بزرگ در مقابل

 .زد قدم یکم

 .گرفت را محسن یشماره ،یلدود همان با و داشت دیترد
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 وصل را تماس اما شد یعصب یکم او نام دنید با محسن

 .کرد

 الحمدهلل؟ دیبهتر ف،یشر احوال آقامحسن، سالم -

 ؟یخوب شما خداروشکر، محمد، حاج سالم -

 مزاحمت از غرض راستش شما، مرحمت به -

 .کرد مکث یکم

 .فشرد هم یرو حرص با را شیهاپلک محسن

 .داد ادامه نویمحمدهما

  دخترتون با آقامحسن؟ دیکرد فکر بنده یتقاضا به -

 .کرد قطع را حرفش

 .بدونه یزیچ اسی اصالً ستین یازین -

 .هست نه من جواب

 :گفت باشد دهینشن که انگار ونیمحمدهما
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 م؟یکن صحبت تا مینیبب روگهیدهمه رونیب شهیم -

 .رفتیم راه اعصابش یرو داشت

 در ینشناسنمک. کند یدارشتنیخو خواستیم محسن و

 .نبود ذاتش

 .داد جواب پس

 .یحاج دانشگاهم من -

 خدمت تا شهیم تموم هاتونکالس یساعت چه دیبگ شهیم -

 برسم؟

 !نبود بردار دست مرد نیا

 .داد جواب و داشت حرص

 پنج -

 یاعلی شم،یم مزاحمتون پس -

 خداحافظ -
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**** 

 و شسته را شیموها یاغصب خانم بود، که یایسخت هر به

 .بود کردنشان خشک مشغول

 .بود کنارش مادرش خواستیم دلش

 .شدیم تررنگکم شیدردها بود، اگر دیشا

 اسی یزندگ در هااتفاق نیا از کدامچیه بود، اگر دیشا اصالً

 .باشد داشته یپ در را ییدردهانیچن بخواهد که افتادینم

 گرفته را اشیزندگ ادوردورت ،ییتنها بدرنگ و کدر یهاله

 .بود

 .شهیهم از ترپرقدرت و ترشیب بار،نیا

 .کند فرار داشت دوست

 .خودش از یحت

 .دهد نجات و برهاند خودش دست از را خودش داشت دوست
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 شب و زدیم گره شب به را روز فقط که نیا از بود شده خسته

 .روز به را

 .نداشت امکان نیا از تربارکسالت

 به دست یطور م،یشم یهاامیپ و هازنگ جواب در هربار

 .بود کرده سرش

 .او به دهیرس چه نداشت، هم را خودش یحوصله یحت

 .بود نوشته امشیپ نیآخر در میشم و نشد فشیحر گرید اما

 .لپات رو بوس. نگرانتم یلیخ من ،یاسی خونتون امیم امروز -

 .بکشد غیج و بکوبد وارید بر را یگوش داشت دوست

 و دیکش سرش یرو را پتو مدت، نیا تمام مثل ش،یجابه ماا

 .بست را شیهاچشم

 لحظه ظلمت از ترتحمل قابل ش،یهاپلک پشت کیتار یایدن

 .بود اشیزندگ یلحظه به
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  [2/19/20, 1:49 AM] 

 

 هشت_و_صد

 

  

 

 .بود نشسته کافه در محسن، یروروبه

 را ونیمحمدهما نش،چشما در پنهان تِیعصبان و میمستق نگاه

 .کرد معذب

 .شکست را سکوت خودش و زد محجوبانه یلبخند
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 ما خب م،یکن صحبت باهم یمنطق کامالً دیایب آقامحسن، -

 حرفش انیم و داد یصندل یچوب پشت به را اشهیتک محسن

 .زد لب

 .کنمیم قطع رو حرفت که ببخش محمد،حاج -

 .بشه ومتم بحث نیا و بزنم رو حرفم یمنطق خوامیم

 قهوه کوچک فنجان کنار را اشاشاره انگشت ونیمحمدهما

 .سپرد او به گوش و دیکش

 .غلطه بن و خیب از خواسته، نیا گمیم من محمد، حاج -

 .داره ادیز چوله و چاله توش چون غلطه

 .لیدل کی و هزار به

 .گفت و بود درهم شیهااخم

 یزیچ سال ستیب حدود یِسن اختالف من، زِیعز نیبب -

 .گرفت اشدهیناد بشه که ستین



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
939 

 

 دیشا اولش ،یگذاشت سرپشت رو اتیزندگ از دهه چهار شما

 اما ام،یم راه دلش یخواسته و حرف به ام،یم کنار باهاش یبگ

 .شهینم نه، که میدونیم خوب خودت، هم و من هم

 نشون اتشناسنامه که یزیچ به یجوون یبگ قدرمهرچه

 با یتونینم ینیبیم ییجا هی باز اما دله، به و ستین دهیم

 کنار دوساله یکی و ستیب دختر هی شوق و شور و خواسته

 .یایب

 اون ترقبلسالستیب شما و جانهیه و شور اوج تو که یدختر

 .یگذاشت سرپشت و یکرد تجربه رو حال و حس

 باال را دستش محسن کند، باز لب خواست ونیمحمدهما تا

 .داشت نگه او مقابل و آورد

 .شنومیم هم بعد بگم بذار دارم، حرف یحاج -

 .بود اشیاول تازه نیا خب
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 ازدواج بارکی شما کهنیا به میرسیم م،یبگذر که نیا از

 .یدار بچه و یکرد

 .خودته با حضانتش که یابچه

 نیهم و یکنیم یخواستگار ازش یدار که امیدختر پدر من

 یکرد فکر اگر ست،چهب خودش من دختر گه،یم شما به پدر

 .یاشتباه در سخت بکنه، یمادر تونهیم

 .بود اشیدوم هم نیا

 .جانیحاج اشیسوم اما و

 .عمرمه روحمه، قلبمه، نفسمه، من، دختر

 زدپناه،یا استاد اون گهید من بگه، ترنازک گل از بهش یکس

 .ستمین سَِمت بهمان یدارا و دانشگاه فالن اتیادب استاد

 .اسی پدر ،محسنم فقط وقتاون من

 سرکوب عمر کی که کنه ازدواج یکس با دخترم خوامینم من

 .یداشت رابطه من یبرادرزاده با تو که بخوره سرش یتو نیا
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 و یدوستانسان حس و لطف سر از من و ینبود بِکر تو که

 .کردم عقدت اتشده لیعل یپا خاطربه ترحم

 .سختم و سفت گفتنِ نه یبرا من، لیدال هانیا

 .ستمین انصافیب من

 .هیک نشسته رومروبه که یمرد دونمیم خوب من

 .ستین یکس کم ران،یام ونیمحمدهماحاج

 .پاکه مالت پاکه، دلت پاکه، چشمت ،ییخدا مرد

 .یریگیم دست هم جوره همه ،یریگیم دست

 وسع که ییهاماریب و مقروض یهایزندان به کمک از

 تا گرفته، رسهینم هم قرص ونهد دوتا دیخر به اشونیمال

 .مارستانیب و مدرسه و هیریخ و پناهگاه و گرمخونه ساخت

 نهیشیسوپ ای کردن ادیاعت ترک که ییکسا یبرا شغل جادیا از

 .درآوردم رو زیچ همه توهِ و ته من که نگم تا دارن،
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 .یندار کم که هم ایدن مال از الحمدهلل،

 .لمب یبرجسته و نام به تاجر و مَالک

 ،یحاج ستین یشدن وصلت نیا که، عارضم کالم ختم اما

 !ستین

 .بود کرده تعجب هم ونیمحمدهما

 اسی که یموقع همان را جامعش و کامل قاتیتحق محسن

 .بود کرده بسته، شهراد به دل گفت

 ران؟یام شهراد بود دهیپرس که هرکس از و رفته که هرجا

 .رانیام ونیمحمدهماحاج یبرادرزاده بودند گفته

 .گفت و زد لبخند ونیمحمدهما

 محسن؟ آقا دارم هیدفاع یاجازه -

 .داد پاسخ یسرد همان با

 .کنمیم خواهش -
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 .درست گذشته، ازم یسن دیگیم شما آقامحسن، -

 .شناسمیم رو خودم من اما

 با دلش، با شما، قول به که رمیگیم شاهد رو باالسر یخدا

 .امیم راه اشیجوون با اش،یخام

 .آقامحسن امیم راه

 هم رو هفته یروزها کل منه، با هم حضانتش دارم، هم بچه

 بگم بخوام من که ستین رانیا اصالً مادرش خودمه، کنار

 .نه ست،ین خونه شده که روزهم کی یاهفته امبچه

 دخترتون دیبذار که خوامیم اجازه شما از من و هست، نورا

 .بده نظر موضوع نیا درمورد

 درست شما آقامحسن، چشم گمیم و رمیم من نه، گفت اگر

 .یگفت

 .رهیبگ میتصم خودش اس،ی خانوم دیبذار اما
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 دخترتون؟ یخوشبخت یبرا دیخوایم نانیاطم شما محسن، آقا

 ؟خوبه بدم یمحضر تعهد اگر من

 که قسم یعل به خورم،یم قسم وجدانم و شرافت به من

 .ادیب ابروش به خم ذارمینم

 .کردم رو جاشهمه فکر گذاشتم، شیپ پا اگر

 یبرادرزاده و شما دختر نیب و شدهیچ و بوده یچ دونمیم

 .شده تموم بوده، که یهرچ من،

 .کردم منطقم و باعقل رو چهارتاهام دوتا دو من

 جاام،نیا اگر من محسن، آقا ستین که یعاشق و عشق حرف

 با که م،دل یپا با نه وصلت، نیا گرفتن سر به دارم اصرار اگر

 .اومدم عقلم یپا

 که کنمیم خواهش کنم،یم خواهش شما از گهید بارکی من

 .دیکن صحبت دخترتون با

 .دیرینگ میتصم جاشبه شما بگه، رو نظرش دیبذار
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 .رمیم هم من وقتاون نه، گفت اگر

 .نبودم وقتچیه انگار که رمیم یطور

 .تابوئه برام ام،بچه جونِ قسم

 .نمشکیم تابو اما

 و قصد چیه دارم، اصرار اگر که خورمیم قسم نورام جون به

 .ستین مشتش یبد و سوء تین

 .کنم خوشبختش خوامیم فقط من

 .نیهم

 

  [2/19/20, 1:51 AM] 

 .ماند ونیمحمدهما به رهیخ محسن

 .بودند صادق شیهاحرف

 .بودند صادق شیهادست
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 .دندیکشیم ادیفر را کالمش صداقت شیهاچشم

 .گفتیم راست را گفتیم که هرچه مرد نیا

 .زد لب محسن

 نیا نه، گفت اگر اما کنم،یم صحبت اسی با امشب، من -

 .یحاج شهیم تموم شهیهم یبرا بحث

 چشمش یرو دست و زد لبخند یآرام به ونیمحمدهما

 .گذاشت

 .دیبگ شما یهرچ. آقامحسن منت دهید به -

 

  [2/20/20, 2:13 AM] 

 

 نه_و_صد
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 .بود نشسته اسی ارتختکن

 .ستیچ دخترش جواب بود مطمئن

 و قول ریز نخواست که بود هم نانشیاطم نیهم لیدل به

 انیم در اسی با را یزیچ نیچن و بزند ونیمحمدهما با قرارش

 .بگذارد

 یشده الغر یهادست گرفتن دست در یبرا بود رفته دلش

 .دخترش

 اما اش،ستهنش گود به چشمان ریز یبرا بود سوخته جگرش

 .بود کنده اسشی از دادن، جان یسخت به را نگاهش

 .بود بدتر هم محسن از یحت اسی تیوضع

 .ندازدیب او به ینگاهمین تا کند التماسش داشت دوست
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 .شدن گرفته درآغوش کی یبرا کند التماسش

 قدرت با ،یلعنت خجالت حس نیا یوقت توانستیم مگر اما

 .کردیم علم قد مقابلش تمام

 کند؟ شروع دیبا کجا از کرد، فکر محسن

 .شدیم مانیپش داشت

 از بلکه اس،ی اتاق از نه و ستدیبا خواست هم بارکی یحت

 .نجنباند زبان تا بزند رونیب خانه

 .افتاد ونیمحمدهما ادی به بازهم اما

 پدرش یصدا به گوش ،یدلتنگ و ولع با اسی و کرد باز لب

 .داد

 .ستین یلزوم اصالً چون بکنم، ینیچمقدمه خوامینم -

 .کرده یخواستگار ازت محمدحاج که، بگم بهت خواستم فقط

 .کرد عبور اسی تن از ،یگرفتگبرق به هیشب یانیجر
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 به رهیخ و فشرد هم بر را شیهالب و دیبلع را دهانش آب

 .ماند محسن یجد رخمین

 اسی جواب شک بدون گفتم ه،یمنف من جواب گفتم بهش -

 قرار اما باشه، کرده که ییهرخطا من دختر گفتم ه،یمنف هم

 و ترهبزرگ ازش سال ستیب ده که بشه یکی زن ستین

 گفتم داره، بچه و کرده متارکه بارکی

 .دیبر را پدرش حرف اسی

 :گفت اما دیلرزیم شیصدا

 !باشه مثبت من، جواب د،یشا د،یشا -

 .شد گرد محسن یهاچشم

 .کرد نگاه اسی هب و چرخاند گردن یناباور با

 .زد لب خفه و آرام ییصدا با

 اسی -
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 پس را، بزند حلقه چشمانش در خواستیم که یاشک اس،ی

 .زد

 .دیدیم دینبا پدرش نه،

 .دوخت سقف به نگاه

 .کرد مشت را اشزده خی یهادست

 .آمد خودش به محسن

 .دیتوپ اخم پر

 !ینکرد انتخاب یشوخ یبرا رو یمناسب زمان و موضوع -

 .داد جواب زدیم انیدرم یکی قلبش کهیحالدر

 .نکردم یشوخ من اما بابا، دیببخش -

 ازدواجم و ندهیآ درمورد یریگمیتصم و انتخاب حق کنم فکر

 !باشم داشته رو

 .ستادیا محسن
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 دست از یبدجور روزهانیا بود، آرام عمرش تمام در هرچه

 .رفتیم در کوره از زود دخترش، یهایفکریب و کارها

 .برد باال را شیصدا

 بارکی ،یکرد انتخاب بارکی ،یگرفت میتصم بارکی تو -

 !اسی نیا شده اشجهینت و یشد دلبسته

 .کرد اسی یپاها به یااشاره

 .توئه انتخاب یجهینت نیا -

 حاال و دادم مرد اون به رو جوابم من

 .دوخت محسن به را روحشیب نگاه اسی

 .نه من اما بابا، یداد رو جوابت شما -

 .ستگانهبچه اشتباه و حماقت هی یجهینت نیا ،یگیم درست

 که ستین معنا نیا به کردم، اشتباه انتخاب بارکی من اگر اما

 . برم رو اشتباه راه عمرم آخر تا قراره
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 .کرد یعصب یاخنده محسن

 کهنیا سر اس؟ی یکنیم بحث من با یچ سر یدار تو -

 ؟یدار رو محمدجحا با ازدواج قصد یگیم

 .شهینم باورم

 هی مرد، اون که گمیم بهت دارم یوقت یفهمینم واقعاً تو

 ؟یچ یعنی ست،بچه هی پدر اون داشته، ناموفق ازدواج

 .زد پس را بغضش اسی

 .نبود زدن هق یبرا یمناسب زمان حاال

 .باشم نداشته یمشکل موضوع نیا با من دیشا و -

 .گذاشت سرش یرو را سالمش دست محسن

 به رو بارتأسف یپوزخند با آخر در و رفت راه اسی اتاق در

 .داد سرتکان اسی
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 ونیدرم باهات رو موضوع نیا که متأسفم خودم یبرا -

 .گذاشتم

 .ینشد بزرگ تو دم،ینفهم هنوز که متأسفم خودم یبرا

 !شو عاقل اس،ی شو بزرگ

 .رفت رونیب اسی اتاق از و گفت را نیا

 و انداخت اتاق در را خودش یتد تنش،رف رونیب محض به

 .دیپر اسی تخت یرو

 .ختیر اشک و گذاشت او کنار را سرش اسی

 .بود گرفته را مشیتصم او

 .محسن یهاشانه یرو ستیبار کردیم حس

 رفتنش یبرا را راه نیترساده و نیاول و برود خواستیم

 .بود کرده انتخاب
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 یخسته و دلخور هنگا مقابل و خانه نیا در گرید خواستیم

 رفته باد بر را تشیترب عمر کی یثمره حاصل که یپدر

 .نباشد دیدیم

 .بود مصمم مشیتصم در او

 یادا نشود، هم خوشبخت اگر یحت و برود خواستیم

 .ردیبگ آرام پدرش تا اوردیدرب را یخوشبخت

 که دارد یروز و حال چه دختر نیا دانستیم چه یکس

 !کند؟ قضاوتش

 

  [2/20/20, 2:13 AM] 

 

 ده_و_صد
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 .بود نداده او به یخبر محسن و گذشته دوروز

 یبرا رنگ سبز کونیآ هنوز اما گرفت، را محسن یشماره

 .شد مانیپش که نکرده وصل را تماس یبرقرار

 .بود کارش زیم یرو چشییسو

 رونیب دفترش از و برداشت را کتش و فیک و زد چنگ را آن

 .زد

 و درست دماغ و دل نه و شهیهم واسح و هوش روزها نیا

 .نداشت کردن کار یبرا یایحساب

 .ستادیا شیپاها مقابل احمد

 آقا؟حاج دیبریم فیتشر -

 مورد دینیبب شما و ارنیب رو یاهیترک یهاپارچه اون بود قرار

 .نه ای شهیم واقع پسند
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 دست و بود کتش یشده کج یقهی به بند دستش کی

 .فشیک به بند گرشید

 .امیم زود احمدجان، امیم -

 .رفت رونیب دفتر از سرعت به

 .بود دانشگاه درب مقابل آمد، که خودش به

 .شد وارد

 کالس کدام در محسن که بود دهیفهم و کرده جو و پرس

 .است

 .بود مانده منتظرش

 .دیفهمیم را اسی و او یهاحرف یجهینت دیبا

 !نه ای گفته دخترش به یزیچ او اصالً شدیم متوجه دیبا

 .آمد رونیب دانشجوها از قبل و شد تمام محسن کالس
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 ییروروبه وارید به داده هیتک ونِیمحمدهما به که نگاهش

 .بجود را اشخرخره داشت دوست افتاد،

 کرد؟یم چه جانیا او

 میمستق زند،یم شیصدا که ییدانشجو چهارسه به توجهیب

 .آمد ونیمحمدهما سمت

 .رفت جلو و برداشت وارید از را اشهیتک

 .گذاشت اشنهیس بر دست

 آقامحسن سالم -

 جا؟نیا شما؟ محمد، حاج سالم -

 .زد لب اشیذات یایح و شرم همان با

 .بودم تماستون منتظر من آقامحسن، -

 از محکم را نفسش و فشرد هم بر را شیهادندان محسن

 .داد رونیب اشینیب



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
958 

 

 .بودم داده رو جوابم که من -

 .زد محجوبانه یندلبخ

 .دیکن صحبت هم دخترتون با بود قرار اما بله، شما -

 .اششانه به شانه هم ونیمحمدهما و افتاد راه به محسن

 !گفت؟یم دیبا چه

 د؟یایب در تو عقد به تا ستیراض دخترم گفتیم

 ام؟کرده دایپ ظنسوء زیچ همه به من و

 .دیپرس گرید یبار ونیمحمدهما

 د؟یکرد صحبت دخترتون با آقامحسن -

 .بود یعصب

 تا برود ییجا و کند فرار مرد نیا دست از توانستیم کاش

 .نرسد دخترش و خودش به دستش گرید
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 برگرداند ترقبل سالکی به را اشیزندگ بتواند که داشت آرزو

 چیه با تا کردیم خرد را اسشی یپا قلم خودش وقتآن

 .نشود آشنا یرانیام

 .زد شیصدا ونیمحمدهما

 آقامحسن -

 .کرد نگاه ونیمحمدهما چشمان در و آورد باال نگاه

 من نظر با نظرش که گفت اون متأسفانه و زدم حرف بله -

 .متفاوته

 را لبخندش ساختن یمخف یبرا اشیسع تمام ونیمحمدهما

 .دیپرس و نشد موفق هم درآخر اما گرفت کار به

 م؟یبرس خدمت ما دیدیم اجازه -

 گفت؟یم چه

 افتاد؟یم یاتفاقات چه داشت یالک یالک



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
960 

 

 شد؟یم مگر

  کرد، فکر خودش با

 و خورونینیریش و برون بله هم بعدش البد ؟یخواستگار"

 "!یپاتخت و یعروس و حنابندون و دودور و دادار

 .کرد اخم محسن

 .برداشت قدم شلوغ سالن در بازهم

 .بکند یبرداشت چه سکوتش نیا از دانستینم ونیمحمدهما

 .دیپرس مجدد لیدل نیهم به

 و بنده تا دیکنیم مشخص رو یروز کی آقامحسن -

 م؟یبرس خدمت یخواستگار یبرا امخانواده

 .ستادیا محسن

 .بست پلک

 .شود آرام تا دیکش یقیعم نفس



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
961 

 

 شیپ مرد یهاچشم صداقت به لعنت بازهم، و کرد باز چشم

 .شیرو

 .ردک کوتاه را زبانش که بود صداقت همان بازهم

 .بود پاک یادیز نگاه نیا

 شد؟ینم خوشبخت او با واقعاً دخترش که معلوم کجا از

 ریتقد اما ندارد سرانجام یایزندگ نیچن که گفتیم منطقش

 !گفت؟یم چه

 .دیبلع گریدیبار را دهانش آب

 .بود گرفته نبض چشمش یکناره

 .گفت اما گفت، ارادهیب که انگار

 !هیقبل نظر همون من، نظر یول د،یاریب فیتشر -

 .شد آزاد ونیمحمدهما نفس راه

 .زد لب یقدرشناس با
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 .ممنونم -

 .داد ماتومیاولت محسن

 خاطربه فقط نیا ،یحاج اما م،یهست منتظرتون عصر جمعه -

 .بندازم نیزم رو روت نخواسم که نهیا

 .خواستگار نه مهمون، عنوان به د،یاریب فیتشر

 یخونه سر میدیرس باز که ام کنم،یم خواهش آقامحسن، -

 !اول

 . شد نییپا و باال محسن یگلو بکیس

 .بود سردرگم

 ونیمحمدهما خودِ به نبود درست د،یبگو را نیا نبود درست

 یچارگیب با و شد رو آن به رو نیا از یالحظه اما دیبگو را نیا

 .زد لب

 .زیچ چیه به ستم،ین مطمئن من سردرگمم، من ،یحاج -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
963 

 

 !شما به یحت اما اتم،شرمنده

 تونمیم طورچه من امه،گرگوشهیج حرف

 .دهد ادامه نتوانست

 .داشت حق

 .داد جواب او خاطر نانیاطم یبرا و تیقاطع با ونیمحمدهما

 .خوردم اشیخوشبخت یبرا رو نورام جون قسم -

 .دیکن نانیاطم بهم فقط شرافتم، به دادم قول

 .است نانیاطم قابل الحق که بود کرده ثابت مدت نیا در

 به داشت قصد دیشا و زد صدا دل در را شیخدا محسن

 .کند نانیاطم ران،یامونیمحمدهماحاج

 

  [2/21/20, 2:34 AM] 
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 ازدهی_و_صد

 

 

 

 .خواندیم را اشعالقه مورد داستان کتاب نا،یش یبرا یمهر 

 نایش پختدست داغِیِنخودچ یهاینیریش ظرف ونیمحمدهما

 .گذاشت بردهانش عدد کی و داشتبر زیم یرو از را

 .زدلمیعز دردنکنه گلت دست شده، خوشمزه یلیخ -

 :گفت و شد زدهذوق دل ته از نایش

 !عمو؟حاج دیگیم واقعاً -

 دهان بر هم گرید یدانهکی و زد لبخند ونیمحمدهما

 .گذاشت
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 االن که یخبر ،یدونستیم کجا از اما شده، که مزهخوش -

 داره؟ دهنمون کردن نیریش به ازین بدم، خوامیم

 را کتاب یمهر و دوخت او به نگاه تعجب و یکنجکاو با نایش

 .شد رهیخ ونیمحمدهما دهان به منتظر و بست

 .شد بلند نورا اعتراض یصدا

 شد؟ یچ اشهیبق ،یعمومهرزن عه -

 .دیبوس را شیموها یرو

 کن رنگ رو اتیزیآمرنگکتاب یهاعکس هم یکمهی برو -

 .خونمیم بعداً اشوهیبق وشگلم،خ

 .شد بلند شیجا از دهیورچ لب نورا

 .کرد نگاه ونیمحمدهما خندان چشمان به نایش

 !شهیم آماده داره یِآب پارک اون نکنه -

 .دیخند ونیمحمدهما
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 .داره کار چندماه اون نه -

 .دیپرس یمهر

 شه؟یم شرکت به مربوط -

 .زد لبخند بازهم

 .داداشزن نه -

 .نشست کنارش و رفت سمتش انیش

 .کرد حلقه او گردن دور را دستش

 .آورد زبان به را اشهیفرض نیترمحال قهقهه، با

 عمو؟حاج دیبش دوماد دیخوایم نکنه -

 .کرد نگاهش فقط آرام لبخند همان با ونیمحمدهما

 که او به بهت با و آمد نییپا آرام آرام نایش یخنده یصدا

 .کرد نگاه بود مثبت پاسخ یمعن به انگار سکوتش

 .بود مانده متعجب هم یمهر
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 .کرد جاجابه هاآن نیب را نگاهش ونیمحمدهما

 .زد لب شده گرد یهاچشم همان با نایش

! عمو؟حاج دیشد عاشق نکنه نکنه، ،یعنی شه؟یم مگه! نه -

 خانومآزاده با رو تونینامزد عمداً یعنی

 .زد تشر نایش به نگاهش با و دیگز لب یمهر

 با اشینامزد زدن برهم درمورد خواستینم ونیمحمدهما

 سؤال نیا به دادن پاسخ از لیدل نیهم به د،یبگو دروغ آزاده،

 .گفت شیجابه و کرد نظر صرف

 .یخواستگار میریم عصر جمعه -

 .دیپرس یمهر

 و یمبارک به که انشااهلل محمدآقا،حاج باشه یسالمت به -

 شون؟میشناسیم ما منت،یم

 .دیکش صورتش بر یدست ونیمحمدهما
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 .بود سخت یکم گفتنش

 .گفت خنده با نایش

 .شد آب دلمون عموحاج -

 !گهید دیبگ خب

 :گفت یمهر به خطاب ونیمحمدهما

 اسی -

 .دیپر باال یمهر یابروها

 .گرفت دندان به را لبش یگوشه

 .بود دهیشن اسی درمورد هم نایش

 مادرش و شکسته شیپا ،که یادوساله یکی و ستیب دختر

 .بود مانده او کنار مارستانیب در را یچندروز

 . بود یجد ونیمحمدهما یشده دوخته نیزم به نگاه

 .دیپرس و اوردین طاقت یمهر
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 که یدخترخانوم همون همون، محمدآقا،حاج -

 .داد سرتکان ونیمحمدهما

 همون داداشزن بله -

 .دیکش رونیب شیهادندان حصار از را لبش نایش

 نه؟ مگه منه، سال و سنهم دخترخانوم اون عمو،حاج -

 .بود کرده آماده هاسؤال نیا یبرا را خودش ونیمحمدهما

 .شود جمع شیهاچشم کنار شد باعث اش،یرپوستیز یخنده

 .نایش به کرد رو

 عموجون که ستین سن به -

 .داد ادامه طنتیش با نایش

 از برده دل! دله به ت،سین سن به بله بله، آهــــــان، -

 .خانوم یاسی ما، یعموحاج
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 یلیخ کنند، برداشت طورنیا که نیا کرد، فکر ونیمحمدهما

 در را شهراد از یانطفه اس،ی بفهمند که است نیا از بهتر

 یمشکالت دچار اشندهیآ است، ممکن درواقع و داشته بطن

 .شود

 رهمس پشت و زد کف و درآمده بهت از یمهر و زد یلبخند

 .کرد تکرار

 مبارکه مبارکه یوا -

 .دیبوس را شیعمو صورت خنده و ذوق با نایش

 .دیپرس و دیدو سمتشان نورا

 ؟ییبابا شدهیچ مبارکه؟ یچ -

 .کرد اشحواله یچشمک نایش

 .گمیم بهت خودم -

 

  [2/21/20, 2:34 AM] 
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 دوازده_و_صد

 

  

 

 و هگرفت ییصدا و آرام یلحن با محسن، که قبل روز از

 .بود گفته مقدمهیب ناراحت،

 !یخواستگار یبرا انیم عصر جمعه -

 .نبود دلش در دل حاال، نیهم تا

 یدلشوره حاال، و ردیبپذ را هاآن آمدن پدرش دانستیم دیبع

 .داشت یبیعج

 ،یایجسمان تیوضع نیچن با هم آن ،یخواستگار مراسم

 !گرید بود نوبرش
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 .بود گنگ و جیگ هم محسن

 رفتهیپذ یراست یراست انگار که بود نکرده باور وزهن خودش

 شانخانه به پا دخترش، از یخواستگار یبرا ونیمحمدهما که

 !بگذارد

**** 

 .بود روخوش و آرام یزن ،یصباغ خانم

 .کردیم کار هاآن یخانه در پرستار کی از ترشیب

 .بود زیچ همه به حواسش اس،ی یشخص یکارها بر عالوه او

 .دییسایم مهمانان ورود یبرا را خانه صبح از جمعه، امروز، و

 .بود گرفته خو زن نیا با هم اسی

 دست از را همسرش قبل، سال ده بود، دهیفهم که طورآن

 .بود یخانگ پرستار ،یسالگ چهل سن در حاال و داده
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 شهر در که، یاخانواده و فرزند و همسر بدون تنها یزن

 .کردندیم یزندگ یگرید

 .داشت دوست را او

 دوست هم فتانه از ترشیب یحت را او دیشا کم، مدت نیا در

 .داشت

 تا گرفت تماس یچندبار ش،یک از بازگشتش از پس فتانه

 گفته. است خوردل که بود گفته صراحتاً اسی اما ندیبب را اسی

 .بود یراض هم اشییگورک نیا از و ندشیبب خواهدینم بود

 مادرش یخال یجا بازهم اش،یخواستگار روز در و حاال

 .بود نکرده یمادر او یبرا که یمادر. دادیم عذابش

 را بدنش و کرده خشک  و شسته را شیموها یصباغ خانوم

 .بود کرده یضدعفون

 از بلکه کنند باز را کمرش گچ حداقل تا کردیم یروزشمار

 .کند دایپ نجات تیوضع نیا
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 آشپزخانه در را ینیریش یجعبه و وهیم یهالونینا محسن

 .فشرد دست در را اشیپشان و گذاشت

 .کرد زمزمه باخودش و کرد نیزم یرو یدهایخر به ینگاه

 کنم؟یم کاریچ دارم من ا،یخدا یوا یوا -

 .دادندیم نشان را قهیدق ستیب و چهار ساعت، یهاعقربه

 کم اشیدرون التهاب از یکم دیشا تا خورد سرد آب یوانیل

 .رفت قشاتا سمت و شود

 انتظار اما دیایب اتاقش به محسن تا بود منتظر هرلحظه اسی

 .بود دهیفایب

 بود ستادهیا کمدش کنار که یصباغ خانوم به را سشیخ نگاه

 .انداخت

 ومد؟ین بازم یدید جونالله -

 .داشت خبر هاآن یشده شکراب انِیم از همزن نیا
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 .ستین خوب اوضاع که دانستیم اما دانست،ینم را اتیجزئ

 .سوخت مقابلش یبایز دخترک یبرا دلش

 .دیکش مرطوبش یموها بر دست و نشست اسی کنار

 .نداره شگون ته،یخواستگار روز مثالً نکن، هیگر زمیعز -

 گرفته، دلش بده شوهر رو دخترش خوادیم دیشا هم بابات 

 .گهید پدره باالخره

 .بدتر گهید یهست که هم اشدونه کی یکی

 مگر ؟یازدواج چه ؟یکردن شوهر چه د،یبگو داشت دوست

 میبرا حماقتم بدهم؟ مثبت جواب یخوشدل یرو از خواهمیم

 .داشته یپ در را اجبار نیا

 پاک را بود نشسته شیهالب یرو که یاشک و کرد سکوت اما

 .کرد

 سمت و ستادیا دوباره و گذاشت زانو یرو دست یصباغ خانوم

 .رفت او یها لباس کمد
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 ؟یخوایم رو لباس کدوم ینگفت زم،یعز خب -

 آوردیم رونیب کمد از او که ییهالباس به ینگاه اسی

 .انداخت

 .بود خوب رشیز یمشک زیشوم و قرمز کت

 ش،یپاها یگرفته گچ یهاقسمت یرو اما بود کوتاه دامنش

 .انداختیم پتو

 .جونالله کنم فکر خوبه نیهم -

 .زد ضربه کمد در به و کرد مشت را چهارانگشتش

 .ادیم بهت قرمز ،یهست که دمیسف هزارماشااهلل ماشااهلل -

 .کرد کمکش ش،یهالباس دنیپوش در

 رها و کرد باز فرق از را هاآن اسی و زد شانه را شیموها

 .گذاشتشان

 .ندیبنش توانستیم یکم یسخت به
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 اشنهیس یقفسه در انگار که گچ ییباال قسمت به توجهیب

 را ششیآرا لوازم فیک و داد هیتک تختش تاج به رفت،یم فرو

 .کرد باز

 .خواستیم هامدت از پس را مفصل شیآرا کی دلش

 .کرد مرتب را شیابروها یکم خودش

 دور دورتا را چشمش خط و زد را اشرژگونه و پنکک و ملیر

 .دیکش شیهاچشم

 .تربیدلفر البته و شدیم باتریز

 کامل ششیآرا نشاند، شیهالب یرو که هم را رنگ سرخ رژ

 .شد

 .بود رژش رنگهم الک نوبت آخر در و

 .برسند سر مهمانانشان بود ممکن هرلحظه و بود آماده او

 .بود آمده و رفته حمام به هم محسن
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 کتان شلوار با را کمرنگش زرد و سبز زیریچهارخانه راهنیپ

 .کرد پا به یکرم

 و داد هیکت دستش به را اشیشانیپ. بود ساعت به نگاهش

 .بست پلک

 .دندیکشیم غیج سرش در و شستندیم رخت دلش در انگار

 .شدیم آرام یکم کاش

 

  [2/21/20, 2:34 AM] 

 

 زدهیس_و_صد
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 .کردیم نگاه پدرش به چپ چپ نورا

 اشخنده و دیکش خودش یموها به را شانه ونیمحمدهما -

 .کرد کنترل را

 شده؟ یزیچ دخترم، جانم -

 .انداخت باال ابرو و رفت هم در شیهااخم

 ؟ییبابا کجاست زبونت -

 .آورد رونیب را زبونش و کرد باز را دهانش

 بزن حرف خب ،یدراز نیا به یدار زبون ،ماشااهلل آ -

 .جانقشنگ

 !هیچ مشکلت فهممینم سکوت با که من

 .داد تکان را سرش
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 اب االن منم خب ،یبش دوماد یخوایم شما گهیم ناجونیش -

 .خوامیم یپف پف راهنیپ من ام،ینم لباسام اون

 .عروس مثل

 .زد زانو او یپاها مقابل

 .گفت و راند گوشش پشت ،یوسط انگشت با را بورش یموها

 .ستین یعروس که امشب اما بابا، زیعز بله -

 .میبش آشنا باهم تا میبر میخوایم فقط امشب

 .میکن صحبت

 .دیدخن انهیموذ و کرد تنگ را شیهاچشم

 ؟یخواستگار یعنی -

 .یخواستگار بله، -

 عروس تا یبش دوماد یخوایم شما که، خانومه اون یعنی

 ست؟ین تنش یپف پف لباس بشه،
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 .انداخت سرباال ونیمحمدهما

 .عسلم نه -

 باشم نداشته دوستش خانوم آزاده مثل هم خانومه نیا اگه -

 ؟یچ

 !چه؟ دیاین کنار اسی با نورا اگر واقعاً کرد، فکر ونیمحمدهما

 نورا ذهن در او از یخوب ینهیزمشیپ کرد یسع لیدل نیهم به

 .بسازد

 .گفت یساختگ یجانیه با

 دوست یلیخ هم شمارو. نورا مهربونه یلیخ خانومه نیا نه -

 .داره

 !بود؟ مهربان

 !دانستینم

 ه؟یجورچه گهید خب -
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 .کنم فکر بذار هوم -

 .بود ختهدو چشم او دهان به منتظر نورا

 .گشتیم او صیخصا دنبال به ذهنش در ونیمحمدهما

 .زد لب نورا

 .بود هم تخس بود، هم غرغرو

 !تمام و است خودت مثل او گفتیم نورا به کاش

 ه؟یشکل چه بگو خب -

 .کرد فکر

 بود؟ یشکل چه

 .آمد زبانش به ناخودآگاه و کلمه دو تنها

 !خوشگله یلیخ -

 و گذاشت زانو یرو دست و دیلرز برخودش یالحظه بعد

 .زد پچ باخودش و ستادیا
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 هیال اتوب و یرب استغفراهلل -

 آخه رو بچه ذره هی نیبب

 .کرد نورا یشده پرتاب مبل یرو یهالباس به یااشاره

 .نشیبب خودت میبر بپوش -

 در را گرشید دست و زد کمرش به را دست کی یتخس با

 .داد تکان هوا

 جان؟ییبابا یحاضر خودت مگه شما -

 .دیپوش دشیسف راهنیپ یرو را یمشک کت ونیمحمدهما

 بحث من با یدار هنوز شما اما حاضرم من بله ،نیا از نمیا -

 .یکنیم

 مبل یرو از را اشدخترانه یل شلوار و کت یتینارضا با

 .رفت اتاقش سمت و برداشت
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 امحوصله تا ارمیب تبلتمم من یبد اجازه شما کاش ییبابا -

 .هنر سر

 .دیخند

 .بود زبانبلبل یادیز اش،یوجبمین یکوچولو دختر

 .برسد او گوش به تا برد باال را شیصدا

 یتو سرت شما یجمع هی یتو که ادبه از دور باباجان نه -

 .باشه تبلت

 دم،یم گوش بزرگترا یحرفا به ارمین تبلت اگه من ییبابا -

 نداره؟ یبیع

 .زد رخندهیز

 گوش ترهابزرگ یهاحرف به یاریب هم تبلت اگر شما -

 .خانوم یدیم

 .ستادیا نورا منتظر یکم
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 ؟یفسقل آخه یکنیم کاریچ شد، رید بابا نورا -

 .آمد رونیب شده حاضر نورا

 .بود دهیپوش برعکس را، کتش ریز شرتیت

 .کند درست شیبرا را آن خودش شد مجبور ونیمحمدهما

 .بود گرفته دست در هم را شیهاجوراب

 یخرگوش شیبرا را لختش یموها و کرد شیپا هم را هاآن

 .بست

 .باشند آماده که گفت و گرفت برادرش یخانه با یتماس

 .کرد زمزمه یآرام به و برد باال دست و گذاشت رونیب در از پا

 اهللیعَل تًََوکَلتُ -

 .بزن رقم برامون صالحه و ریخ یهرچ ایخدا

 

 .شدند نیماش سوار نایش و یمهر
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 سبد کی قبل روز که یایگلفروش مقابل و افتاد راه به ددمج

 .کرد توقف بود داده سفارش گل

 بود پرنده یالنه به هیشب ده،یتن درهم یهاچوب از گرد یسبد

 ساخته یعال یگل سبد آن از وم،یلیل و رز یهاگل بیترک و

 .بود

 دائم و دیخر یفروشینیریش از هم ینیریش یبزرگ یجعبه

 .باشد آرام تا فرستادیم اتصلو رلبیز

 .رود شیپ خوب زیچهمه تا

 .شدند ادهیپ هرچهارنفر و کرد پارک هاآن یخانه مقابل

 با ونیمحمدهما و داشت دست در را ینیریش یجعبه نایش

 .بود گرفته را نورا دست گر،ید دست با و گل سبد دست کی

 و " گفت دل در. فشرد هاآن یخانه زنگ یرو را انگشتش

 کند، توکل خدا بر هرکس و:  حَسبُه فَهُوَ اهللِیعل تًََوکَّلیَ مَن

 "ستیکاف شیبرا او
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 یرو نشسته اسی و انداخت نیطن خانه در فونیآ زنگ یصدا

 .شد محسن به رهیخ و دیپر جا از مبل،

 توریمان در ونیرمحمدهمایتصو دنید با و ستادیا محسن

 .سباندچ گوشش به و برداشت را فونیآ یگوش کوچک،

 .دییبفرما دیاومد خوش -

 .ختیر نییپا یهُر اس،ی دل و

 

  [2/22/20, 3:47 AM] 

 

  چهارده_و_صد
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 .شدند خانه داخل نورا و ونیمحمدهما سپس و نا،یش و یمهر

 در کنار هاآن به ییآمدگوخوش یبرا محسن، و یصباغ خانم

 .بودند ستادهیا

 .کرد حرکت اسی یپ در نایش نگاه

 سمت ،یصباغ خانم و محسن با یپرساحوال و المس از بعد

 .گذاشت دستش در دست و رفت اسی

 با ،شیرو شیپ دختر صورت رینظیب و نقصیب ییبایز از

 .شد ریمتح بود، کرده دوچندان را ییبایز نیا که یشیآرا

 هستم نایش -

 .زد یلبخند

 اسی -
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 داشت، دست در که یگل سبد همان با هم ونیمحمدهما

 .رفت سای سمت

 .نکرد نگاهش

 .کرد سالم او به یآرام به اسی

 الحمدهلل؟ بهتره حالتون سالم، کیعل -

 .داد جواب فقط آرام یصدا همان با

 یمرس -

 یااجازه با کرد،یم نگاه او به که محسن به رو ونیمحمدهما

 رلبیز و گذاشت اسی کنار یعسل زیم یرو را گل و گفت

 .گفت

 .ناقابله -

 .بود رارقیب محسن قلب
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 اس،ی کنار که دست در یگل سبد با ونیمحمدهما ریتصو

 .نداشت دوست را، دادیم قرارش

 .بدزدند او از را دخترکش تا اندآمده کردیم حس

 .بود شده پنهان یمهر چادر پشت نورا

 .کرد اشحواله یچشمک و زد شیرو به یلبخند محسن

 .کوچولو خانوم دیاومد خوش -

 کرده افتیدر را محسن یوجود مثبت یاهیانرژ نورا انگار

 مقابل و آمد رونیب یمهر چادر پشت از و زد یلبخند که بود

 .کرد دراز را دستش و ستادیا محسن

 .آقا سالم -

 که کوچولو دختر نیا یبرا دلش و گذاشت او دست در دست

 .گذاشت بود مشخص بودنش، زبان پر

 .بانو ستبنده از سالم -
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 .رفت انهآشپزخ به یصباغ خانم

 تعارف به مهمانان و شد بدل و رد معمول یهایپرساحوال

 .بودند نشسته هامبل یرو محسن،

 به ،یکنجکاو با بعد و کردیم نگاه محسن به لبخند با نورا

 .شدیم رهیخ اسی

 باال چشم یوقت و کند نیزم از را سردش و یخنث نگاه اسی

 دست در دست که ییدخترکوچولو نگاه در نگاهش آورد،

 .نشست بود گذاشته ونیمحمدهما

 .زد یلبخند ناخواسته

 یکم و داد خجالت با توأم یلبخند با را پاسخش هم نورا

 .کرد پنهان پدرش دست پشت را صورتش

 اما کندیم صحبت آرام کردیم فکر خودش که یطور

 .گفت دیرسیم هم هیبق گوش به شیصدا
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 شما با وادخیم خوشگله یلیخ که خانومه نیا ،ییبابا -

 بشه؟ دوماد عروس

 آرام و داد تکان سر تنها و نخدد تا دیگز لب ونیمحمدهما

 .گفت

 .کنم فکر بله انشااهلل -

 .بود گرفته اشخنده هم اسی

 .بود حاکم انشانیم ینیسنگ سکوت

 .آمد سمتشان یچا ینیس با یصباغ خانم

 .گفت یشرمندگ با محسن و کرد تعارف همه مقابل را یچا

 .دیدیکش زحمت خانوم، نممنو -

 .آشپزخونه یتو رمیم من اجازه با کنم،یم خواهش -

 .گفت رلبیز یتشکر و کرد نگاهش یقدردان با محسن

 .کرد اسی به رو یمهر
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 ؟یندار درد گهید ؟یبهتر گلم دختر -

 .زد بایز یلبخند

 .شده ترکم پام درد خوبم، بله ممنونم، -

 .کردیم ینیسنگ محسن قلب یرو هاآن حضور

 .شود شکسته سکوت نیا نداشت دوست

 .انداختیم اسی یبایز صورت به نگاه ولع، با نایش

 نگاهش گریدیبار او بود منتظر و گرفتینم اسی از نگاه نورا

 یرو به را خودش مختص یبایز یلبخندها همان از تا کند،

 .بپاشد اسی

 از را محسن یدرون حس گوشتش، و پوست با ونیمحمدهما

 پدر، نیا حرمت به و کردیم درک و بودخوانده شیهاچشم

 .گرفتینم باال سر

 .بود پا بر ییبلوا چه اس،ی سر در که داندیم خدا فقط و



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
994 

 

 را، اشبرادرزاده با حماقتش بخواهد مرد نیا نکند کهنیا فکر

 .بود کرده اشوانهید بکوبد، سرش بر

 .کندبش یلعنت سکوت نیا که جنباندیم زبان دیبا یکس

 .کرد اشاره مقابلشان یوهیم یهاظرف به محسن

 لطفاً  دییبردما -

 .سکوت و بود سکوت هم باز و

 از زیچهمه و گرفت دست در را یچا فنجان ونیمحمدهما

 .شد نییپا و باال لم،یف کی به هیشب ذهنش در ابتدا،

 زرد درِ، دو نیماش در سر،پشت از را یدختر که، یبار نیاول

 .بود دهید شهراد رنگ

 خواهدش،یم اگر بود گفته شهراد به که یموقع همان

 .بگذراد شیپ پا شیبرا تا کند، تر لب ستیکاف

 .بود بیعج
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 و ردیبگ لقمه اشبرادرزاده یبرا را دختر نیا خواستیم یروز

 .بود نشسته شانخانه در خواستگار عنوان به خودش حاال

 .بودش دهید هیآتل در که بار نیدوم

 .دیکش ریت نشگرد رگ

 کجا؟ در بار نیسوم

 بود؟ دانشگاه یمحوطه در

 .شیهاکتاب انیم شهراد از عکس کی و

 .زد پرنبض گردنش رگ

 چه؟ بار نیچهارم

 .گرید بود دفترش در

 .بود حامله چون بود رفته حال از بود، رفته حال از

 انگشتانش انیم را داغ یچا فنجان و شد متورم گردنش رگ

 .فشرد
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 بوده، که یهرچ ،یکن فکر بهش یندار حق تو ،یلعنت نه نه،"

 یبخوا ستین مشخص یزیچچیه که االن از اگر شده، تموم

 چاک نهیس دختر، نیا و شهراد نیب یرابطه یادآوری باهربار

 کردنشخوشبخت قصد به تو برو، و شو بلند االن نیهم ،یبد

 ایب خودت به شه،یش یتو خونش کردن نه ،یاومد

 "ونیمحمدهما

 .دینوش را یچا از یاجرعه و دیبلع را دهانش آب

 .شکست را سکوت و داد جسارت خودش به یمهر

 .اتوناجازه با محمدآقا،حاج شما، یبااجازه زدپناهیا یآقا -

 .گفتند یکنمیم خواهش هردو

 .مشخصه که ما مزاحمتِ از غرض -

 .آقاحاج یبرا خانومیاسی از یخواستگار

 

  [2/22/20, 3:48 AM] 
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 پانزده_و_صد

 

  

 

 گر ونیمحمدهما و شد نییپا و باال محسن یگلو بکیس

 دستانش گوشت در خجالت، از را شیهاناخن اسی و گرفت

 .کرد فرو

 .داد ادامه و زد یلبخند یمهر

 دوننیم بهتر خودشون محمدآقاحاج ها،وقت طورنیا واال -

 .کردم دخالت بنده بگن، دیبا یچ

 .زد لب حرفش انیم ونیمحمدهما

 .هیحرف چه نیا داداش،زن دیکنیم یخواهر -
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 .گفت او به رو یمهر

 .مطلب اصل سر دیبر خودتون باشه بهتر کنم فکر آقاحاج -

 .دیکش شیهالب یرو زبان

 .دیفرمود خودتون د،یشناسیم رو بنده آقامحسن، -

 .نهیهم من یزنگ باطن و ظاهر

 هم رو جونم که تنهس دلم یزایعز نیهم که هم امخانواده

 .دمیم براشون

 در بنده د،یباش داشته که یامر هر دخترخانومتون، و شما حاال

 .خدمتم

 .کرد اسی به ینگاه محسن

 .بست پلک نانیاطم با اسی

 .گفت ونیمحمدهما به رو و گرفت ینفس محسن

 .دارم ادیز شروط و شرط من محمدجان،حاج -
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 .زد یلبخند

 .ترهنازک مو از بنده گردن آقامحسن، درخدمتم -

 .کرد نگاهش میمستق محسن

 مانع یطیشرا چیه تحت که دیبد یمحضر تعهد دیبا شما -

 .شد دینخواه اسی شرفتیپ

 .داد تکان را سرش

 یمشکل چیه من ر،یخ که هست لیتحص یادامه منظور اگر -

 .ندارم باهاش

 .داد جواب تیجد با

 .شغل داشتن هم و لیتحص یادامه هم -

 .بست پلک گرید یبار

 .نه که پرا حتماً باشه، مناسب شغل -

 .بود آمد و رفت در دومرد نیا انیم شانهمه نگاه
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 اموال و مال با رو دخترم یوجود ارزش خوامینم من -

 .باشه داشته پشتوانه دیبا من دختر اما بسنجم،

 .نباشم فردا دیشا اما هستم، امروز من

 .داد جواب ونیمحمدهما

 .باشه سرش یباال اتونهیسا سال ستیب و صد که انشااهلل -

 و کنمیم تقبل بنده دیکن نییتع یهرچ رو هیمهر چشم، اما

 زده نامش به دییبفرما دستور که یزیهرچ هم، عقد زمان

 .شهیم

 .انداخت نییپا سر اسی

 بیعج ،یدلخور نیع در پدرش، بودن گرتیحما نیا از

 .بود شده گرمدل

 .نشست شیگلو به محبت همه نیا از بغض

 و چون بدون را زیچهمه که را مرد نیا داشت دوست محسن

 .کند خفه رفت،یپذیم چرا
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 .بخورد برهم زیچهمه تا کند مخالفت یزیچ با کاش کرد، آرزو

 .کرد نورا به یااشاره 

 .یدار دختر خودت شما محمد،حاج -

 ،یبکن فداش رو زتیچ همه یحاضر اته،یزندگ نفسته، قلبته،

 درسته؟

 طورهنیهم آقامحسن، بله -

 دوست که یبکن رفتار یطورهمون من دختر با دیبا شما -

 .بشه رفتار دخترت با یدار

 .مادر هم و بودم پدر هم براش خودت، مثل هم من

 .رفته من چشم به انگار بره پاش به خار

 .گفته نامربوط من به انگار بگه، بهش یکس ترنازک گل از

 رو یزیچ سرکوفت بهش بخواد یکس اگر که تمگف هم قبالً و

 .محسنم فقط و فقط من بزنه،
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 .یتعصب پدر هی

 .بود آمدهشیپ مسائل تمام به اشاشاره

 .گذاشت پلکش بر دست ونیمحمدهما

 .چشمم یرو آقامحسن، چشمم یرو -

 مخالفت دیام به را آخرش ریت و دیبلع را دهانش آب محسن

 .کرد پرتاب ونیمحمدهما

 کهنیا بشه، برگزار فاتیتشر تمام با دیبا ،یعروس ممراس -

 داشته یمراسم بازهم دینخوا دیشا و دیکرد ازدواج بارکی شما

 رو دخترم خوامیم من و کنهینم صدق اسی درمورد د،یباش

 .نمیبب عروس لباس یتو

 محسن چشمان در مصمم بعد و کرد یمکث ونیمحمدهما

 .کرد نگاه

 .چشمم یرو به هم نیا -

 .شیهاموافقت تمام با او به لعنت
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 .بود رفته پدرش یبرا اسی دل

 .زد لبخند یحالخوش با یمهر

 ندارن؟ ینظر ما، خوشگلِ خانوم عروس -

 نگاه ونیمحمدهما به سپس و یمهر به و گرفته باال سر اسی

 .کرد

 .کنم صحبت آقاحاج با خواستمیم بشه، اگر -

 .داد جواب و نکرد نگاهش بازهم ونیمحمدهما

 .درخدمتم -

 .زد لب اسی

 .اتاق یتو میبر هست، امکانش اگر -

 .ستادیا ونیمحمدهما و آورد شیبرا را اسی یعصاها محسن

 هم داماد و عروس که بود دهیرس نیا به نوبت حاال

 .بکنند وا گریدکی با را شانیهاسنگ
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  [2/23/20, 4:03 PM] 

 

 شانزده_و_صد

 

  

 

 و شده دراز ییاهاپ با تختش، یرو نشسته اسی

 .بود او اتاق در بر داده هیتک ستادهیا ون،یمحمدهما

 شیهاناخن یرو یهاالک جان به و انداخت نییپا سر اسی

 .افتاد

 کف شده پهن کوچک یچهیقال به ،شیرو شیپ مرد نگاه

 .بود او اتاق
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 .دیکش اششده خشک یهالب یرو یزبان اسی

 :گفت یآرام به

 د؟ینیشینم -

 .انداخت اتاقش به ینگاه ونیامحمدهم

 یروروبه فاصله با و دیکش رونیب را زیم یصندل و زد یلبخند

 .گذاشت تخت

 :گفت و نشست

 .خانوم گوشم سراپا بنده -

 او صورت در اسی کردینم نگاهش که ونیمحمدهما برعکس

 در اما نبود بایز! است جذاب او که گذشت ذهنش از. شد رهیخ

 .داشت آرامش و خاص تیجذاب ینوع اشچهره

 و شرط ازدواجه، نیا مخالف من پدر ران،یام آقاحاج -

 با شما که بود نیا دیام به ذاشت،یم که هم ییهاشروط

 .بزنه هم به رو زیچهمه تا دیکن مخالفت اشیکی
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 .زد لبخند بازهم

 .دونمیم بله -

 .دیبلع را دهانش آب

 .کردیم روشن یاتفاق هر از قبل او با را فشیتکل دیبا

 شیپ پا یبرا شمارو لیدل یحدود تا من ،آقاحاج دینیبب -

 من جانب از که دیبدون هم شما کنم فکر ،دونمیم گذاشتن

 اما طور،نیهم هم شما سمت از قطعاً نداره، وجود یاعالقه

 .بکنم ازدواج خوامیم من

 .شده خون من یهاحماقت از دلش که یپدر همون خاطربه

 .روحش سوهان شدم من اما مخالفه هک یپدر همون

 شدن خوشبخت یادا نشدم، خوشبخت هم اگر خوامیم من

 .ارمیب در رو

 .رفت شیپ مرگ یپا تا من خاطربه بابام
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 .بکنم راحت امیزندگ و خودم بابت از رو الشیخ خوامیم

 .بود گرفته گر خجالت از و دیکش آه

 .دیدار خبر زیچهمه از شما آقاحاج -

 به یآگاه با و ستین یمخف ازتون یزیچ هک حاال

 .بود سخت شیبرا بحث نیا دادن ادامه

 .شتافت کمکش به ونیمحمدهما

 افتاده یاتفاق چه شهراد و شما نیب کهنیا به یآگاه با بله -

 .یخواستگار اومدم

 یبنده هی فقط من ستم،ین خدا من که گفتم هم قبالً

 .ستمین قضاوت گاهیجا در که کشمیکوچ

 و دهیند خودش یهاچشم با رو یزیچ تا نداره حق کسچیه

 خدا خودِ. کنه قضاوت رو یاگهید کس نشده مطمئن ازش

 .دینکن کنکاش "تَجَسسوا ال" گفته هم
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1008 

 

 .بدونم یااضافه زیچ خوامینم من و

 صحبت موضوع نیا درمورد کهنیا از دادیم جان داشت

 .کردیم

 .داد ادامه و بست پلک

 .میبزن یحرف درموردش خوامینم هم گهید -

 .شما نه و من نه

 که میکن فکر طورنیا میتونیم داشتم، ناموفق ازدواج هی من

 .هست من مشابه شماهم طیشرا

 .بود دهیفهم یادیز مرد نیا

 .کرد دلگرمش داد، اسی به که یخاطرنانیاطم با

 همسر کنه،یم یزندگ من با ،یدونیم که هم نورا درمورد و -

 .ستین رانیا من سابق

 .خودمه کنار نورا رو هفته یروزها یهمه یعنی پس
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1009 

 

 آمدیم اشچهره به که یایجوگندم و پرپشت یموها به اسی

 .داد جواب و شد رهیخ

 .ندارم یمشکل نورا بودن با من -

 .خاصه طیشرا با خاص، ازدواج هی ما، ازدواج

 .هستم رایپذ رو حضورش که دیباش مطمئن رو نیا پس

 .ترمبزرگ نورا از سال شونزده فقط که تهالب 

 دخترتون یبرا تونمیم که بدم رونیا قول بهتون تونمینم

 .بکنم یمادر

 .باشم دوست باهاش تونمیم اما

 .انداخت خودم یهایبچگ ادی رو من داًیشد کهنیا خصوصاً

 .داد تکان را سرش ونیمحمدهما

 .درکت بابت ممنونم -

 .انداخت تنش یهالباس به یااشاره اسی
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1010 

 

 .نمیهم من ران،یامآقاحاج و -

 .پوشش نوع نیهم با

 .بدم رییتغ رو خودم تونمینم

  و بکنم سرم چادر کهنیا مثالً ای

 .شد قطع او حرف و دیخند ونیمحمدهما

 .کنمینم لیتحم یکس به رو یزیچ من -

 دوست اما نباشه پسندم مورد پوشش انواع از یبعض ممکنه

 .بکنم یکار انجام به مجبور ور یکس ندارم

 .زد لب اسی

 .دیبد قول دیبا -

 .آورد باال سر یالحظه و گرفت اشخنده

 چشمش، دور یمشک چشم خط آن و بود بایز اس،ی یهاچشم

 .بود کرده ترشیب را تشیجذاب
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1011 

 

 .کرد استغفار و انداخت نییپا سر

 همسرش یبرا صرفاً خانوم کی یهاییبایز اگر البته -

 .بهتره یلیخ بمونه محفوظ

 .شد سرخ خجالت از اسی

 دل از خنک، مهین مینس کی به هیشب یحس و کرد سکوت

 .گذشت ونیمحمدهما

 .کرد شیپاها به ینگاه اسی

 اومده من یپاها سر به ییبال چه ستین معلوم آقا،حاج -

 هی باشه قرار من مثالً و باشه یجد بشونیآس اگر اگر، باشه،

 ؟یچ وقتاون بلنگم، عمر

 .دیکش صورتش به یدست

 مین و سانت چهار ش،یپا کی که دانستینم هنوز پس

 .شده ترکوتاه

 .داد تکان راست و چپ به را سرش
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1012 

 

 که ییجا تا هم دوماً ست،ین مهم من یبرا که اوالً -

 ییپا کی اگر یحت فرضاً که هستن هاپزشک یبعض دونم،یم

 چندنوبت با نتونیم باشه، شده ترکوتاه هم سانت پنج چهار

 .کنن رفع رو مشکل نیا یجراح

 کنار مشکلش با کمکم تا کردیم یساز نهیزم شیبرا دیبا

 .دیایب

 .دیچیپ انگشتانش دور را شالش یگوشه اسی

 .زد لب یآرام به ونیمحمدهما

 ؟یگینم رو آخرت جواب -

 .فشرد نشیریز لب یرو دندان اسی

 ست؟ین مشخص -

 بگذارد؟ او سر به سر داشت دوست چرا

 :گفت زدیم موج درش خنده که ییصدا با
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1013 

 

 .بشم مطمئن تا بشنوم خوامیم -

 .انداخت نییپا را سرش اسی

 .بود شده ارتعاش دچار شیصدا

 مثبته جوابم، -

 

  [2/23/20, 4:03 PM] 

 

 هفده_و_صد

 

  

 

 :گفت و دیکش قیعم ینفس ونیمحمدهما

 .یاریب در رو یخوشبخت یادا ذارمینم -
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1014 

 

 .یکن یزندگ رو یخوشبخت تا بکنم خوشبختت دمیم قول

 هم نگاهش اگر یحت او که بود انداخته نییپا سر قدرآن اسی

 .دیدینم را چشمانش در زده حلقه اشک ،کردیم

 .زد شیصدا ونیمحمدهما

 باشم؟ داشته رو تیگوش یشماره تونمیم اس،ی خانوم -

 .دیکش شیهاچشم ریز نم به را اشاشاره انگشت اسی

 .گرفت اشخنده و آورد سرباال متعجب

 ؟یچ یبرا رو امشماره -

 .دیخند هم ونیمحمدهما

 باشم؟ داشته دینبا. بشه الزم ممکنه -

 .گفت را شماره اسی و درآورد بشیج از را یگوش

 اشیگوش به یزنگ تک و گرفت را او یشماره ونیمحمدهما

 .زد
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1015 

 

 .لطفاً کن رهیذخ هم رو من یشماره -

 .کرد باز را اتاق در و ستادیا

 .آمدند اسی کمک به یصباغ خانم و محسن

 رونیب سرشان پشت اتاق، از هاآن خروج از پس ونیمحمدهما

 .رفت

 هم هنوز که یدیام با محسن نشستند، هامبل یرو که همه

 .کرد نگاه او به داشت اسی مخالفت یبرا

 .دیپرس یمهر

 زم؟یعز یگینم رو جوابت خانوم، عروس خب -

 .کرد یدست شیپ محسن

 .بکنه رو فکرهاش دیبا اسی -

 بر یابوسه و نشاند شیپاها یرو را نورا ونیمحمدهما

 .زد شیموها
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1016 

 

 .بودند دوخته چشم اسی به منتظر همه

 .کرد پدرش به نگاه او

 .کردم رو فکرهام من ییبابا -

 .فشرد برهم را شیهالب محسن

 .دیکشیم نفس تند

 .دکر گشاد را شیهاچشم یکم

 .زد لب مصمم اسی اما

 مثبته من جواب -

 .گفتند کیتبر یحالخوش با یمهر و نایش

 رژه محسن اعصاب یرو ون،یمحمدهما یهالب یرو لبخند

 .رفتیم

 .بود دوخته چشم اسی به خنده و خجالت با نورا

 .زد او به یچشمک و کرد شکار را نگاهش اسی
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1017 

 

 تکان شیهالب ترآرام و داد تکان را شیهاانگشت یآرام به

 .خورد

 .بغلم ایب -

 .دیپر نییپا ونیمحمدهما یپا یرو از

 بر یدست و نشاند خودش کنار را او اسی و رفت اسی سمت

 .دیکش لختش و روشن یموها

 .نوراخانوم یخوشگل شما قدرچه -

 .دیکش اسی صورت یرو را کوچکش دست و ختیر زبان نورا

 اسِ؟ی اسمت ،یخوشگل یلیخ هم شما -

 .داد تکان را سرش

 .اسِی اسمم بله، -

 .کرد گشاد را شیبایز یهاچشم و انداخت باال را شیابروها

 .یدار یناز اسم چه -
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1018 

 

 .دیکش را او یگونه و دیخند

 .یفسقل -

 .آورد نییپا را شیصدا

 ؟یکن یعروس من ییبابا با یخوایم -

 آرام یصدا با خودش مثل و فشرد برهم را شیهاچشم اسی

 .داد جواب

 بله -

 .گفت زده جانیه

 ما؟ یخونه یایم بعدش -

 ام؟یب -

 .زد نمادندان یلبخند

 .خونمون یایب دارم دوست آره -

 .دیخند
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1019 

 

 .امیم باشه -

 خاطرآسوده دخترش، خندان صورت دنید با ونیمحمدهما

 .شد

 خوب یلیخ ،نگرفت گارد آزاده مثل هم اسی مقابل کهنیا

 .بود

 .بود انداخته پا یرو پا مبل یرو سکوت در محسن

 .سمتش کرد رو ونیمحمدهما

 شیآزما یبرا رو یروز کی د،یبد اجازه شما اگر محسن، آقا -

 .میکن نییتع رو روز کی هم عقد یبرا و میبر

 یقفسه قلبش، است، ممکن هرآن که کردیم حس محسن

 .بزند رونیب و بشکافد را اشنهیس

 سرعت؟ نیهم به عقد؟

 .کرد اسی یپا به یااشاره
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1020 

 

 .ستین ممکن رفتنش رونیب فعالً که پاش تیوضع نیا با -

 .بخرد زمان خواستیم

 .گفت لیدل نیهم به

 .شد باز پاهاش گچ که هروقت یبرا بمونه شیآزما انشااهلل -

 .گذاشتیم احترام پدر نیا به دیبا

 .دیبدون صالح شما هرطور حتماً، چشم -

 :گفت محسن و

 دیبد اجازه محمدجان،حاج تسین یاعجله هم عقد یبرا -

 و هااخالق مینیب تا م،یباش داشته آمد و رفت هم با کمهی

 نه؟ ای انیدرم جور باهم رفتارها

 و یسن اختالف به باتوجه اسی و شما اومدن کنار دیشا اصالً

 .باشه سخت فکرتون طرز

 .داد جواب عانهیمط بازهم
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1021 

 

 .دیبدون صالح شما هرطور -

 یمخالفت گفت،یم یزیچ او شکا که کرد آرزو محسن

 .بزند زیچهمه ریز بتواند تا کرد،یم

 .بود نگذاشته او یبرا یراه ونیمحمدهما اما

 

 و چپاند اتاقش در را خودش هم محسن ،رفتند که هامهمان

 .بست را در

 در را او دست ذوق با و نشست اسی کنار یصباغ خانم

 .گرفت دستش

 گمیم که من اما هست، تناراح پدرت زم،یعز باشه مبارک -

 هم آقامحسن دل که هست خوب یقدراون دوماد، یآقا نیا

 .ارهیب دست به

 .داد تکان سر یناباور با اسی

 .رهیم شیپ داره عیسر یلیخ زیچهمه -
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1022 

 

 .باوره رقابلیغ کمی

 .فشرد ترگرم را او دست

 .زمیعز یبش خوشبخت -

 

  [2/24/20, 2:49 AM] 

 

  هجده_و_صد

 

  

 

 .گفت و دیخند نایش

 .بودا یناراض پدرش انگار اما -

 .زد او یپهلو به یمهر
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1023 

 

 .زد لبخند هم ونیمحمدهما

 .ستین رضا دلش یلیخ ایگو خدا یبنده اون آره -

 .داره هم حق هرحال به خب

 یآدم به رو دخترم تونستمینم بودم جاش به هم من اگر دیشا

 .بسپرم طیشرا نیا با

 .انداخت باال ابرو طنتیش با نایش

 بخواد که داشت یلیدل چه وگرنه! هارفته یاسی دل حتماً اما -

 بکنه؟ مخالفت پدرش با

 چشم مقابلش به و کرد سکوت پاسخ، یجابه ونیمحمدهما

 .دوخت

 .کرد فکر

 .ندارد وجود یاعالقه گفت اسی
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1024 

 

 هم او جانب از داند،یم که گفت هم ونیمحمدهما به

 .ندارد وجود یاعالقه

 یعنی! دونمینم ؟یمندعالقه بهش یعنی! نه گفت؟ هاشتبا "

 و بود دهیکش دراز نورا تخت کنار نیزم یرو"! دونمینم ؟یچ

 .بود نورا دست در راستش، دست

 .کرد باز را یگوش قفل چپش، دست با

 .شد شیهاتماس یصفحه وارد

 .کرد نگاه را اسی یشماره

 .بست چشم

 .بود کرده حفظش کردن نگاه بار کی با

 .کرد رهیذخ "اسی" نام با را اششماره

 .دیلرز دستش در یگوش

 .بود وانیک
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1025 

 

 .نشود داریب نورا تا رفت رونیب

 .کرد وصل را تماس و بست را اتاقش در

 .دیچیپ گوشش در وانیک یپرانرژ یصدا نگفته یزیچ هنوز

 دوماد؟ شاه یطورچه محمد،حاج احوال -

 .دیخند

 معرفت؟یب یوبخ خودت ،قربانت سالم، کیعل -

 .امیب نشد ،ییخدا شرمنده یحاج -

 .بودم فتیش

 روباه؟ ای یریش نم،یبب بگو حاال

 .نشست تخت یرو و رفت خودش اتاق سمت

 واال؟ بگم یچ -

 .زد قهقهه

 .یحاج هیانرژ پر خوب که صدات -
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1026 

 

 .المصب باشه رایگ قدرنیا تونهیم ریش هی یصدا فقط

 .یگرفت رو مثبت حواب که بگو

 .گرفتم بخواد خدا داداش، هآر -

 .هست یک یعروس باشه، مبارکا ول،یا بابا -

 .داد رونیب را نفسش

 هم اخالق با ترشیب تا دینکن عجله فعالً گفت محسن آقا -

 .دیبش آشنا

 .دیخند پرصدا بازهم

 تمام؟ و دیریبگ رو یعروس و عقد زود خواستیم دلت -

 ؟یحاج نه گهید دیربیم سر به ینامزد دوران در درواقع االن

 .کرد رها را اشخنده

 .پسر بکش خجالت -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1027 

 

 هی الاقل ،یستین که رفتن یرابیز اهل ؟یحاج هیچ خجالت -

 .روزا نیا از کن استفاده ذرههی بخون تیمحرم غهیص

 وانیک -

 نامحرم تا المصب، شناسمتیم تورو من یحاج خب عه -

 .یکنینم نگاه هم دختره صورت تو یحت دیباش

 .تونینامزد نشه کوفتت حداقل دیباش ممحر

 .بده تیرضا هم غهیص به آقامحسن کنمینم فکر نه -

 .هیچ نظرت نمیبب زدم یدست هی من ییخدا یحاج -

 .مرد که یرفت دست از

 .دیکش دراز تخت یرو

 خبر؟چه گهید -

 .هاشده خوب چوندنتیپ به دست داًیجد محمد -

 .رفت شیپ یکار یهاحرف محور در شانیهاحرف یمابق
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1028 

 

 .دوخت کیتار اتاقِ سقف به را نگاهش و کرد قطع را تماس

 .کرد باز را تلگرامش و برداشت را یگوش

 .بود ناخودآگاه اعمالش انگار

 .کرد جو و جست را اسی نام نش،یمخاطب فهرست در

 .کرد باز را لشیپروفا عکس و دیبلع را دهانش آب

 شده گرفته صورتش از فقط که یعکس و بایز یلبخند با اسی

 .بود

 دیلرز دستش اما کند، زوم شیهاچشم یرو را عکس خواست

 .گرفت نگاه و

 .گذاشت تخت یرو دوباره را یگوش

 .گذاشت شیهاچشم یرو را ساعدش

 .گرفت دست در را یگوش که بود نگذشته ترشیب هیچندثان اما

 .کرد باز را یبعد عکس
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1029 

 

 آغوش در را یتد و بودشان بسته یخرگوش که ییموها با

 .بود گرفته

 .دیلرز دلش در یزیچ

 .شد زیخمین و بست را عکس

 .هیال اتوب و یرب تغفراهللیا -

 .نامحرمه ون،یمحمدهما ایب خودت به

 .دیبلع را دهانش آب هم باز

 .زد پچ خودش با

 چشماش -

 .کرد مشت دست و دییسا برهم دندان

 االاهللالاله -

 .بود شده خشک شیگلو

 .کرد پیتا
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1030 

 

 سالم -

 .کرد ارسالش شود، مانیپش کهنیا از شیپ و

 کرد، رفتار ساله ستیب پسر کی به هیشب کهنیا از هم خودش

 .گرفت اشخنده

 که بخوابد، و کند خاموش را یگوش کند پاکش خواستیم

 .خورد امشیپ یرو دوم کیت

 .نوشت اسی 

 سالم -

 .ستادیا

 .رفت راه دستش در یگوش با

  " حاال؟ سمیبنو یچ "

 .کرد پیتا

 ریخبهشب -
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 آقا؟حاج دیداشت یکار خوش، شماهم شب -

 .دیکش برصورتش یدست

 " مگه؟ یابچه ؟یآخرشب آخه بود یکار چه گهید نیا  "

 بگم ریخبهشب خواستم فقط نه -

 یجیگ با ونیمحمدهما و فرستاد شیبرا ممنون کریاست اسی

 .شد ولو تخت یرو

 

  [2/24/20, 2:51 AM] 

 

 نوزده_و_صد
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 و زد متعجب یلبخند چتشان، یصفحه به مانده رهیخ اسی

 .خواند را ونیمحمدهما امیپ نیسوم گرید بارکی

 بگم ریخبهشب خواست فقط نه -

 گرفت عمق اشخنده

 .کرد قفل را یگوش

 .نبرد خوابش ونیمحمدهما مثل هم او و گذاشت برهم چشم

 یندهیآ از یوسط رنگ به دیشا و نامعلوم یریتصو فقط هردو

 .داشتند ذهن در نامعلومشان

 .یخنث بود، یطوس ،یمشک نه و بود دیسف نه

* 

 شد، داریب که صبح شان،یخواستگار از پس روز، نیهشتم

 بالشتش کنار را دستش کند، باز را شیهاچشم کهنیا از شیپ

 .دیکش
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 .کرد باز را پلکش کی انیم و برداشت را یگوش

 .بود کرده رهیذخ نویمحمدهماحاج را نامش

 .دیکش نییپا را صفحه

 بود نوشته شیبرا

 ریخبهصبح سالم -

 امیپ او بود، شده داریب اسی که ده، ساعت نه البته

 .فرستادیم صبح اذان زمان پنج، ساعت را رشیخبهصبح

 .بود نیهم روز هشت نیا تمام در شانیهامکالمه تنها

 ریخبهصبح سالم -

 ریخبه شماهم صبح سالم -

 ریخبهشب سالم -

 خوششبتونسالم -

 .نیهم فقط ن،یهم
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 .بود نشده بدل و رد انشانیم ن،یا جز به یحرف

 .گفت اسی و زد در یصباغ خانم

 .جونالله دارمیب -

 .آورد داخل را سرش

 .ریخبه صبحت زم،یعز سالم -

 ؟ییدستشو یبر کنم کمکت

 .کرد اخم یصباغ خانم که زد زدهخجالت یلبخند

 راحت ؟یکشیم خجالت هربار بازهم مدت نیا بعد بابا، یا -

 .زمیعز باش

 .دیشن را محسن یصدا

 .بود خانه در پدرش و بود جمعه

 ؟یداریب اس،ی -

 .بود شده آب یکم فقط و فقط ،یکم نشان،یب خی
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 بابا بله -

 .گفت یصباغ خانم به یآرام دیببخش محسن

 .شد اسی اتاق وارد محسن و رفت کنار او

 .میکن باز رو کمرت گچ میبر میتونیم امروز -

 .میبر باش آماده بخور صبحونه

 .داد جواب یآرام به اسی

 چشم -

 .نه ای دیبگو که کرد دل دل

 .زد شیصدا برود ردنیب اتاق از محسن کهنیا از شیپ اما

 زیچ با، ،یدیم اجازه شما یعنی که، شهیم شه،یم بابا، -

 برم؟

 .دوخت چشم اسی به رهیخ و کرد یاخم ناخواسته محسن

 ه؟یچ زیچ -
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 رانیام آقاحاج -

 .داد رونیب را نفسش و

 .بود یناراض محسن

 .برمتیم خودم -

 آشنا باهم ترشیب مدت هی که ینگفت شما مگه بابا، اما -

 م؟یبش

 .کرد مشت را سالمش دست

 باشه -

 .کرد ترک را اتاق فوراً و

 .آمد داخل یصباغ خانم

 .داد تکان را شسر و دیخند

 .رونیب دیریم امروز پس خب -

 .یرفتن رونیب چه جون،الله بابا نه -
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 که حیتفر بِبُرَن، رو هاگچ نیا تا میبر! من تیوضع نیا با

 .شهینم حساب

 .گذاشت اسی کمر ریز دست و آمد جلو

 .خوبه نمیهم باز -

 :گفت اسی

 برم بعد بفرستم، براش امیپ هی جون،الله لحظه هی -

 .ییشودست

 .ریخبه شماهم صبح سالم -

 .دیخند پرصدا الله

 .ینامزدباز یهاامیپ نیا از خدا،یا -

 .ها باشه اهلش اومدینم آقاحاج به البته

 .زد خنده ریز اسی

 گه؟ید هیچ یباز نامزد امیپ جون،الله -
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 .کرد اسی یگوش به یااشاره

 .گهید نیهم -

 .داد او دست به را یگوش اسی

 .بخون مارو یهاامیپ جونلهال -

 .دیگز لب و گرفت اسی سمت را یگوش الله

 .خونمینم که من ه،یخصوص نایا ه،یکار چه نیا یوا یا -

 :گفت دیخندیم که یدرحال

 .بخون شما دم،یم اجازه دارم خودم -

 .خواند رلبیز و رفت باال را هاامیپ الله

 !ریخبهصبح ر،یخبهشب دیگیم هم به فقط که شما! وا عه -

 .رفت باال هردوشان یقهقهه یصدا و

 .گرفت او دست از را یگوش

 .سمیبنو متفاوت زیچ هی خوامیم االن اما -
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 .نوشت ونیمحمدهما یبرا و

 .شهیم باز کمرم گچ امروز آقا،حاج -

 .بود او یگوش یصفحه به الله نگاه

 .کرد جمع هم در را صورتش

 خدا بنده یگینم بود، عاشقانه یلیخ دختر، نکشتت خدا یا -

 ذاره؟یم ابونیب و کوه به سر محبتت همه نیا با هوی

 .کرد نگاهش اسی

 .ستمین عاشقش که من خب -

 .برد اسی کمر ریز دست

 که یبپرس من از اصالً ،یشیم عاشقش که دمیم قول -

 .هست ییخبرا هی حاالام نیهم گمیم

 .داد جواب معترض

 جونالله عه -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1040 

 

 .زنهیم دو دو داره نگاهت جان، یاسی نگاهت خدا،به واال -

 .هیجورنیهم من یهاچشم مدل کالً جونالله -

 .زد زل شیهاچشم در و ستادیا

 .ستگهید طورهی االن یانگار اما آره -

 

  [2/25/20, 3:36 AM] 

 

 ستیب_و_صد

 

 

 

 .داد دستش به و گرفت نورا یبرا یالقمه

 .کرد رد را نویمحمدهما دست یبدخلق با



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1041 

 

 .ادیم بدم عسل و کره از -

 .داد جواب یصبور با

 بدم؟ گردو و ریپن -

 .انداخت باال ابرو

 ؟یچ مربا -

 نچ -

 کنم؟ درست مروین -

 .زدم کنار شیهاچشم مقابل از را اشنشده شانه یموها

 اس؟ی شیپ میریم یک -

 .خورد جا سؤالش از

 .گفت لبخند با بعد و کرد مکث یکم

 .باباجان ونمدینم -

 .بخور رو اتصبحونه شما حاال
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 .کرد تنگ رو شیهاچشم

 کنه؟ یزندگ ما شیپ خونمون ادیب خوادیم یگفت یالک -

 .کرد یتصنع یاخم

 گفته؟ یالک شما به رو یزیچ حاال تا بابا -

 اشقهیشق کنار کردن فکر یمعن به را اشاشاره انگشت

 .گذاشت

 .نه خب اوم، -

 .کنهیم یزندگ اهامونب و ادیم اسی پس -

 ؟یکِ -

 هم خودش یوقت دادیم دخترش به دیبا یجواب چه

 دوره نیا و کنند ازدواج است قرار یزمان چه که دانستینم

 برسد؟ انیپا به نداشتند، باهم یدارید چیه و بودند نامزد که

 .میکن صبر کوچولو هی دیبا -
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 .رفت برهیو کانتر یرو اشیگوش

 .آورد شیبرا را یگوش و کرد یدستشیپ او، از جلوتر نورا

 .گفت یزباننیریش با

 .خوبم ییبابا دییبفرما -

 .گرفت را یگوش

 .قشنگم دختر یمرس -

 .داشت اسی از یافتیدر امیپ دو

 دو نه باشد، رشیخبهصبح پاسخ که داشت را امیپ کی انتظار

 .را تا

 را صفحه و کرد خوش جا شیهالب یرو ناخواسته یلبخند

 .دیکش نییپا

 .ریخبه هم شما صبح سالم -

 .شهیم باز کمرم گچ امروز آقا،حاج -
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 .خواند را امشیپ چندبار

 .دیکشیم دست مانیپش باز و بدهد یجواب که رفتیم دستش

 .بود او به رهیخ کنجکاو نورا

 .کرد باز را خچالی در و ستادیا ونیمحمدهما

 .ذاشتگ زیم یرو و آورد رونیب را صبحانه شکالت ظرف

 دخترم؟ یخوریم که رو نیا بخواد خدا -

 .زد یبرق شیهاچشم

 .دارم دوستش آره -

 .رمیبگ تماس هی اتاق یتو برم من تا بخور پس -

 .بست را در و شد اتاق وارد

 .بود متعجب جانیه نیا از هم خودش

 .چسباند گوشش به را یگوش و گرفت را اششماره

 .دیچیپ گوشش در اسی یصدا که خورد چندبوق
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 سالم -

 .دیکش شیهالب بر زبان

 ؟یخوب ست،بنده از سالم -

 شده هول خط، گرید سمت آن هم اسی دانستینم که او

 .بود

 خوبه؟ نورا د؟یخوب شما ممنونم -

 خوبن؟ محسن آقا الحمدهلل، -

 .یمرس بله -

 .کردند سکوت هردو و

 کنند؟ یپرساحوال خواستندیم یک تا

 انگار هم ونیمحمدهما و دیبگو یزیچ او تا بود منتظر اسی

 .بود کرده گم را کلمات

 آقاحاج -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1046 

 

 .دیکش صورتش بر یدست خودش، رفتار از کالفه

 نیاول مگه! ه؟یچ گهید شدنت هول نیا مثال، سالته ونهیس "

 " ته؟تجربه

 !شه؟یم باز امروز کمرت گچ -

 .بهتون دادم که امیپ گه،ید بله -

 .دیکوب شایشانیپ بر را دستش کف

 .بله آهان -

 م؟یبر باهم دنبالت امیب من یخوایم گم،یم خب

 .گفت آرام بعد و دیگز لب اسی

 !بابام -

 .داد جواب فوراً ونیمحمدهما

 .آقامحسن به زنمیم زنگ خودم -

 .دنبالت امیم دادن اجازه اگر
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 .ممنونم باشه -

 .کردند سکوت هم باز

 که انگار توانست،ن دیبگو یزیچ خواست هرچه ونیمحمدهما

 .او از بدتر هم اسی و بودند زده قفل زبانش بر

 .دیبگو توانست تنها

 خداحافظ -

 .دیرس گوشش به هم اسی فیضع یصدا

 .خداحافظ -

* 

 در و یدودل و اکراه با هرچند بود، کرده موافقت محسن 

 .یسیرودروا

 .سپرد یمهر دست به و کرد آماده را نورا ونیمحمدهما

 .راند هاآن یخانه متس ب هم خودش
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 و نشسته ییرایپذ سالن در و شده آماده که اسی به رو محسن

 .گفت بود گرفته آغوش در را یتد

 .بردمتیم خودم -

 .آورد باال را نگاهش اسی

 .گهید میبکن هم شناخت به شروع ییجا هی از دیبا باالخره -

 .نبود محسن دل در دل

 .بدزدد او از را سای خواهدیم ونیمحمدهما کردیم فکر

 و شد هم با مدتشان نیا یِنیسرسنگ الِیخیب یالحظه یبرا

 .نشست اسی کنار

 ؟یمطمئن تو ؟یبد مثبت جواب یخوایم واقعاً تو اسی -

 به را نگاهش و داد فرو را بغضش پدرش، آغوش یبرا تشنه

 .دوخت یتد
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 .ییبابا دادم رو مثبتم جواب که من -

 .باختیم گرن داشت کم کم محسن دیام

 .نشده رید هنوز اسی -

 تموم زیچ همه ،یمخالف یبگ که هرلحظه فتاده،ین یاتفاق اصالً

 .شهیم

 .میکنیم یزندگ هم کنار ما

 .ییتا سه ،یتد و تو و من

 .میکنیم فراموش رو تلخ یروزها

 .میریم یبخوا تو ییهرجا اصالً

 .گهید شهر هی

 .گهید کشور هی میکنیم مهاجرت نه، ای

 .بفرسته نامهدعوت برامون تونهیم موتع

 ه؟یچ نظرت هوم؟ جا،اون میریم
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 .کرد نگاه پدرش یهاچشم در مصمم اسی

 .کنم ازدواج رانیامآقاحاج با خوامیم من ،ییبابا -

 .دیکش شیموها انیم پنجه

 .کرد چفت هم یرو را شیهادندان

 .داره بچه اس،ی ترهبزرگ ازت سال هجده -

 .اشبچه پرستار یبش و یبر یتونینم تو

 .هست هم یبهتر یهاتیموقع تو یبرا

 .سالته کی و ستیب دخترم، یندار یسن تو

 .کرد قطع را پدرش حرف

 و داره بچه. داره تیانسان اما تره،بزرگ ازم سال هجده بله -

 تونمیم. پرستارش بشم بخوام که ستین کیکوچ یقدراون

 .باشم دوست باهاش
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 به رو ملتمسانه و کرد پرتاب یکیتار در هم را رشیت نیآخر

 :گفت اسی

 .اسی ستین مهم برام گهید اما بود، وحشتناک اتفاق، اون -

 

  [2/25/20, 3:37 AM] 

 

 کی_و_ستیب_و_صد

 

  

 

 یدور کنه، جدا خودت از و من از تورو خوادیم که یکس از

 .کن

 .ازدواج به یبد تن یخوایم اجبار به تو
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 .اباب اسِی نکن اما

 .کند راحت را پدرش الیخ توانستیم کاش

 من بابا -

 .کرد مکث

 ؟یچ تو -

 .گرفتم رو ممیتصم من -

 یعصب اما رد،یبگ آغوش در را اسشی خواستیم دلش هم او

 .بود

 .نتوانست

 آخرته؟ حرف -

 بله ینشانه به را سرش و برد فرو دهانش در را شیهالب

 .داد تکان
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 یآماده هرلحظه آتشفشان، کوه کی به هیشب آرام، محسنِ

 .بود انیطغ

 محسن سر بر یپتک انگار شد، بلند که فونیآ زنگ یصدا

 .آمد فرود

 .زد پوزخند

 .آوردن فیتشر داماد جناب -

 :گفت یصباغ خانم

 .کنمیم باز من -

 و دینوش سرد آب یوانیل و رفت آشپزخانه سمت محسن

 .بودند دوخته در به چشم شانهمه

 

 دست تا بخرد یزیچ چه بود کرده فکر چههر ونیمحمدهما

 ینیریش یجعبه کی جز به یزیچ نرود، هاآن یخانه به یخال

 .دینرس ذهنش به
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 نیا منشأ کردیم فکر خودش با دائم و دیتپیم صدا پر قلبش

 !باشد؟ تواندیم چه جانیه

 .گذاشت در زنگ یرو دست و گرفت ینفس

 کرد آرزو بار نیزارمه یبرا و دیکش نییپا را رهیگدست محسن

 .بود نشده باز شانیزندگ به هارانیام یپا وقتچیه کاش

 .شدند چشم در چشم ونیمحمدهما با

 .دادند دست و کردند سالم گریدکی به

 و زدهخجالت ونیمحمدهما نگاه و بود یعصب محسن نگاه

 .ریزسربه

 .داد محسن دست به را ینیریش یجعبه

 .دیدیکش زحمت ممنون، -

 .کنمیم خواهش -

 .داد را یصباغ خانم سالم پاسخ و آمد داخل
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  بود، نییپا که طورهمان نگاهش

 .آمد اسی سمت

 .آقاحاج سالم -

 .خانوم سالم، -

 .شود معذب اسی که شد باعث اما نبود بیعج گفتنش خانوم

 .گفت لسی به رو شده آماده یصباغ خانم

 .گردمیبرم ،یمداو رون،یب برم من یندار یکار اگر رمیعز -

 .یپرس ندارم، یکار من جونالله نه -

 .گفت او به رو محسن

 .رمیم من خونه دیبمون شما -

 کار هم رونیب من شما، دیباش راحت نباشه، جسارت نه نه -

 .دارم

 .کرد ترک را خانه و گفت یااجازه با
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 .دیپرس اسی به خطاب ونیمحمدهما

 م؟یبر که شما یحاضر -

 .گرفت حرصش

 !نه ای حاضرم یفهمیم یکن نگاهم اگر دیبگو داشت ستدو

 .داد جواب حرص همان با

 ام؟آمده که ستین مشخص -

 .بود شانمکالمه شاهد کانتر به داده هیتک محسن

 دارد، را دخترش تصاحب قصد کردیم فکر که یمرد دنید با

 .بشکافد را اشنهیس یقفسه خواستیم قلبش

 :گفت و دیچ ینیس در را هانفنجا و رفت آشپزخانه سمت

 .کنم ییرایپذ ازت بذار محمدجان،حاج بمون -

 ندیخوشا چندان مرد نیا یبرا حضورش که بوددهیفهم او

 .ستین
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 کردیم درک را پدرها و بود پدر

 یهانفس به بند شانیایدن که را ییهاآن خصوصاً

 .بود شاندانهکییکی

 .سمتش کرد رو

 .سنآقامح میاپروردهنمک -

 .بعد یبرا باشه د،یبد اجازه اگر

 .گذاشت مبل یرو و دیبوس را یتد اسی

 یالحظه را ونیمحمدهما یفرار یهاچشم داشت دوست

 .دارد نگه ثابت

 .ستادیا کمکشان به و برداشت را شیعصاها

 .آمد سمتش فوراً محسن

 .کردم عادت بهشون ،ییبابا رمیم خودم -

 .کنارش ونیمحمدهما و رفت در سمت اسی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1058 

 

 .بماند آرام بتواند بلکه دیکش آرام چندنفس محسن

 .زد شیصدا محسن و دیدو اسی دنبال به یتد

 .نه تو ،یتد -

 .بذارم کارتون برات تا سرجات نیبش برو

 و کرد تماشا را اسی رفتن یتینارضا با کوچک وانیح

 .کرد باز او یبرا را آسانسور در ونیمحمدهما

 :گفت محسن به رو ونیمحمدهما و شد داخل اسی

 .شما یاجازه با -

 :گفت و کرد باز لب. دینگو توانستینم

 .باش مراقبش لطفاً -

 .راحت التونیخ آقامحسن، چشم -

 .نبوو خودش دست شد،ینم راحت الشیخ کهنیا

 .خورد را محسن خون خون و شد بسته آسانسور در
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 بر زده زل میمستق اسی و آسانسور کف به رهیخ ونیمحدهما

 .او صورت

 نگاه نیزم و وارید و در به انقدر دیشینم خسته شما -

 د؟یکنیم

 .داد آرام یلبخند با را پاسخش

 .کنم کنترل رو نگاهم که کردم عادت من -

 .انداخت باال را شیابروها

 جالبه -

 جالبه؟ یچ -

 !کردینم کرد،ینم کرد،ینم نگاهش

 .ختیریم برهم را اعصابش داشت یلعنت

 !یچیه -
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  [2/26/20, 3:52 AM] 

 

 دو_و_ستیب_و_صد

 

  

 

 باز پاهامم گچ شهیم یک ه،یخوب حس قدرچه خدا، یوا -

 .بشه

 .بکشم نفس تونمیم تازه انگار آخ

 .گرفت مقابلش را اسی یعصاها

 .یکنیم باز یزود به هم اونا انشااهلل -

 .ستادیا شیعصاها کمک به اسی

 .کردند ترک را مطب هم، کنار
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 باز شیبرا را نیماش در ونیمحمدهما و دندیرس ابانیخ به

 .کرد

 .گرفتینم حرکاتش از نگاه هم لحظه کی اسی

 .بود آرام اریبس

 .پدرش از ترآرام یحت

 او یپاها و شد خم ونیمحمدهما و نشست یصندل یرو اسی

 .گذاشت نیماش داخل را

 .گرفت دندان به را لبش و دیکش خجالت

 .یمرس دینکن یوا آقا،حاج تونمیم -

 .داد را جوابش داشت نییپا نگاه که طورهمان

 .خانوم کنمیم خواهش -

 .شود همسرش بود قرار مرد نیا

 .بود دیجد حس کی او، توسط شدنش خطاب خانوم طورنیا
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 .دانستینم را بدش ای خوب

 .بود یطورکی اما

 .بست را در ونیمحمدهما

 .شد سوار و زد دور را نیماش

 .افتاد راه به و زد استارت

 سکوت در را ریمس کل آمدنشان، زمان مثل خواستینم اسی

 .بگذرانند

 از دیبا باالخره. بود شده ذوب انشانیم خی یکم انگار حاال

 نه؟ ای کردندیم شروع ییجاکی

 .دیپرس لیدل نیهم به

 د؟یاوردین رو نورا چرا -

 .انداخت نیچ را چشمانش یگوشه حش،یمل لبخند

 چون خب -
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 راننده که بود کرده سد را شانیسرپشت نیماش راه ایگو

 و رفت راست به ونیمحمدهما و زد ممتد چندبوق یعصبان

 .کرد فراموش را حرفش

 .دیکش داد و داد نییپا را شهیش یعصبان یراننده

 راهنما دارم ساعته سه گهید کنار گمشو خب کهیمرت -

 .زنمیم

 .کرد نگاه ونیمحمدهما به اسی

 در و گذاشت اشنهیس بر دست ونیمحمدهما تعجب الکم در

 .گفت او جواب

 .دییبفرما نبود، حواسم برادر، خوامیم عذر من -

 .نداشت را برخورد نیا انتظار هم مقابلش یراننده

 .رفت جلو سرعت با زده،خجالت و کرد یمکث

 .شد یعصب او یجا به اسی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1064 

 

 !داد فحش بهتون آقا،حاج -

 .داد فحش بله -

 .داد ادامه حرصپر

 !دیکردینم یخواهمعذرت ازش حداقل -

 یعنی نیا م،یبد پاسخ یبدتر رفتار با رو بد رفتار اگر -

 .حده همون در ماهم تیشخص

 .شد نهیس به دست و کرد سکوت اسی

 .کنهیم سکوت وقتا طورنیا من ییبابا -

 .نه حیوق یآدما از یخواهمعذرت گهید اما

 :داد جواب جلو به رهیخ طورهمان

 داره؟ یاشکال چه خب -

 .یزنیم حرف یبچرخون رو، زبون نیا نیبب

 باشه؟ خوب که اشینچرخون طرف هی از چرا
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 اشراننده ،یشد یتاکس هی سوار  کن فکر زنم،یم مثال

 اگر پاشده، چپ یدنده از روزاون اصالً ،نداره حوصله بدقلقه،

 یانرژ از کمهی و هنیبب رو خوبت رفتار اگر نه،یبب رو لبخندت

 خوب حال و مثبت یانرژ نیا ممکنه کنه، افتیدر رو مثبتت

 .بده هم اشیبعد مسافر به رو

 نشه؟ ریتکث مثبت یانرژ ،یمنف یانرژ یجابه چرا

 .بوده پر یاگهید یجا از دلش آقاهم نیا دیشا حاال

 حالش ذرههی بعد و شد سبک یطورنیا اگر نداره یرادیا

 .شد خوب

 :گفت حرفش یادامه در و دیچرخ اسی سمت یالحظه

 .بود مثال البته -

 لبخند اشراننده به یشیم یتاکس سوار یوقت شما ستین الزم

 .یبزن

 .آمد اسی یهالب به خنده
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 آقا؟حاج یچ مثبت یانرژ -

 .داد باال را شیابرو یتا کی نگاهش، در یاخنده با

 یبرا رو بتتمث یانرژ و لبخند یتونیم یبخوا اگر شما -

 .یکن خرج یاگهید یکسا

 .شد ترقیعم اشخنده و داد تکان را سرش

 بابام؟ مثالً -

 اسی که ییجا سمت به رشانیمس و چاندیپ را فرمان -

 .داد رییتغ شناختینم

 !گهید یکسا البته و آقامحسن، -

 .کنم فکر بهش دیبا -

 یانرژ اون کردن خرج بعد، مدت هی از اما کن، فکر حاال -

 !هیاجبار ا،یبعض یبرا مثبته
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 لبخندت د،یبگو او به که زد سرش به یالحظه ونیمحمدهما

 تو اصالً. خودم یبرا فقط تمان،یمحرم بعد یبرا کن حفظ را

 را زبانش اما! ینداد ،ینداد هم مثبت یانرژ یکس به نفر کی

 .فشرد شیهادندان انیم

 .اشزده جوانه زهتا احساساتِ ابراز مدل نیا یبرا بود زود فعالً

 .بود یکاف گفتنش لفافه در نیهم

 .بود آورده هجوم اسی صورت پوست ریز خون

 .کند عوض را بحث ریمس خواست

 د؟یاوردین رو نورا چرا آقا،حاج دینگفت -

 را دیرس ذهنش به که یاجمله نیاول وان،یک حرف یادآوری با

 .آورد زبان بر

 ینامزدباز یکمهی -

 .کرد سکوت
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 "! ونیمحمدهما یزد گند "

 .شد درشت اسی یهاچشم

 .کرد کنترل را خودش یسختبه و بزند خنده ریز بود مانده کم

 بناگوشش تا که یونیمحمدهما مخالف سمت را صورتش

 .چرخاند بود شده قرمز

 ذره هی اون یبگ بهش میمستق شهینم روت کهنیا به نه "

! یزنیم یزدبازنام از حرف کهنیا به نه باشه، تو یبرا لبخند

" 

 .بود شده هول

 در اشتجربه نیدوم که ساله نه و یس مرد کی به هیشب نه

 .سال و سن کم پسر کی به هیشب بلکه است، نهیزم نیا

 ذهن در یاشتباه برداشت تا کند اصالح را اشجمله خواست

 :گفت و ردینگ شکل اسی
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 نکن بد فکر شماهم! یجوراون یِنامزدباز که نه یعنی -

 انومخ

 .زد خنده ریز یپق بارنیا اسی

 ؟یجورچهینامزدباز پس -

 .دیتوپ خودش به دل در هم او

 " ایحیب یدختره شو، الل خب اس،ی یکرد خراب یوا "

 .دیکش گردنش پشت دست و افتاد خنده به هم ونیمحمدهما

 .دیبلع را دهانش آب

 

  [2/26/20, 3:54 AM] 

 

 سه_و_ستیب_و_صد
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 رو منظورم کالً ،استغفراهلل -

 !نه؟ رسوندم، بد

 .داد سرتکان خنده انیم اسی

 یتو یفکر چه شما دونمینم اما آقا،حاج نکردم بد فکر من -

 !بود ذهنتون

 .گذاشت دهانش مقابل دست و دیگز را لبش بعد و

 منحرفش افکار با وانیک روح به یرحمت دل، در ونیمحمدها

 .تگف جوابش در خنده همان با و فرستاد

 .اومد دهنم به ییهوی واال، نه -
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 الزمه که بگم خواستمیم اوردم،ین رو نورا چرا یدیپرس شما

 گفتم جاشبه م،یبش آشنا باهم ترشیب دونفر خودمون اول

 !ینامزدباز

 .شدیم خراب ترشیب کند، جمعش خواستیم هرچه

 .بودند کرده کنترل را شانخنده یسخت به هردو

 .کرد هنگا رخشمین به اسی

 به کلمه نیترربطیب که هرچند شدم، هیتوج باشه -

 .قبول اما بود، نیهم منظورتون

 خانوم؟ یزنیم هیکنا و یاریم روم به ه؟یجورنیا بابا،یا -

 !هابکنم تیاذ تونمیم هممن

 .بود جالب هم ونیمحمدهما گذاشتن سرسربه

 .کنمیم یتالف خوب من آقا،حاج نداره یرادیا باشه -

 رو پام و دست هاتیمحدود یسرهی االن وقتش،به باشه -

 !بستن
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 زد؟یم حرف ابهام با او واقعاً ای بود منحرف اسی ذهن

 .آمد خوشش او سکوت از ونیمحمدهما

 جالب صورتش، شدن گلگون تصور اما کرد،ینم که نگاهش

 .بود

 اندک نیهم ونیمحمدهما که کردینم هم را فکرش اسی

 .باشد داشته هم را یبعطشوخ یهیروح

 .داشت نگه یاکافه مقابل را نیماش

 .کرد نگاه درش سر به اسی

 آقا؟حاج کافه -

 م؟یبر بله، -

 د؟یدینپرس قبلش چرا ام،یب یجورچه پام نیا با من آخه نه -

 .اسی سمت کرد رو

 .داد نیماش یشهیش به را نگاهش
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 .داد جواب بود دیبع او از دیشا که یطنتیش با

 استفاده ینامزدباز یزهایسورپرا از یکمهی خواستم ثالًم -

 !کنم

 .دیخند اسی

 م؟ینر داخل شهیم -

 .نشست در یرهیگدست یرو ونیمحمدهما دست

 .شهیم که البته خانوم بله -

 ؟یخوریم یچ شما

 .زد برق شیهاچشم

 .یاوهیم یبستن -

 چشم -

 .بست را در و شد ادهیپ

 .بود جالب حضورش
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 .گرفت شکل اسی ذهن در که بود یاکلمه تنها " جالب "

 .کرد نگاهش رفت،یم کافه سمت که طورهمان سرپشت از

 .داشت یاچهارشانه و بلند قامت و قد

 با رنگشهم کت و یمشک یراسته و کتان شلوار با

 زیر یچهارخانه راهنیپ یاقهوهچرم یهاسرآرنج

 .دیرسیم نظربه پوشخوش ،یاوقهوهکرم

 و تیجذاب اما دادینم نشان باال را سنش شیموها یجوگندم

 .بود کرده ادیز را اشمردانه یچهره ابهت

 دست یاشاره انگشت نیدوم در یضیب قیعق انگشتر کی

 .داشت دست همان در لیمستط یصفحه با یساعت و راستش

 کجا؟ اشهیاول تصور و کجا پوشخوش مرد نیا

 ساله شصت حداقل یمرد او و دبو گفته شیعموحاج از شهراد

 .کردیم تصور برآمده یشکم دیشا و مویب یسر با

 .گرفت حرصش خودش از
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 کی یحت او که یحال در بود کرده زشیآنال قیدق قدرچه

 .کردینم اشحواله هم نگاهمین

 .گرفت دندان به را لبش پوست پرحرص

 را ونیمحمدهما گرفت،ینم دستور او از اصالً که انگار مغزش

 .داد قرار شهراد کنار در

 .بود هیشب او به یکم اندام، و چهره نظر از شهراد

 .داشت فرق آسمان تا نیزم دنشانیپوشلباس مدل اما

 طرز و کجا ونیمحمدهما یمردانه و نیسنگ یهالباس

 !کجا؟ شهراد جلف پوشش

 .نبود اسیق قابل که هم شانیرفتار اتیخصوص

 .دیکش شیگلو یرو دست

 و بود انداخته شیگلو خیب چنگ ناخودآگاه یسهیمقا نیا

 .بود کرده تنگ را نفسش
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 .داد هیتک دستش کف به را اشیشانیپ

 و تو نه که بودم خر انقدر طورچه لعنت، شهراد، بهت لعنت -

 نشناختم؟ رو فیکث یسپ اون نه

 .دیچک شیپالتو یرو چشمش از اشک

 .بود نیهم مدتش نیا تمام کار

 .افتادیم ادشانی به ناگهان

 ها،آن جانب از خوردنش زخم از نه گاهشیب و گاه یهابغض

 .بود خودش حماقت و جایب اعتماد از که

 با را چشمش ریز رطوبت شد باعث ،شهیش به زدن تقه یصدا

 .اوردیب باال سر و ردیبگ انگشتش سر

 .داد نییپا را شهیش

 ،ینبست اسکوپ شش یحاو بزرگِ ظرف کی با ونیمحمدهما

 .کرد دراز او سمت را دستش
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 .شما خدمت -

 .بود نسکافه از بزرگ یوانیل هم خودش دست در

 .زد لب اسی و شد سوار

 د؟یخورینم یبستن شما ،یمرس -

 .کرد کینزد دهانش به را یکاغذ وانیل

 .جوننوش بخور شما. دمیم حیترج نویا من نه -

 .گذاشت دهانش بر قاشق کی اسی

 .دینوش یاجرعه ونیمحمدهما

 .هاسرده هوا البته -

 .سرد یهوا تو یبستن. نهیهم به فشیک آقا،حاج گهید خب -

 میتنظ او به رو و کرد روشن را نیماش یبخار ونیمحمدهما

 .کرد



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1078 

 

 دارم رو هاتدندون خوردن هم به یصدا خب، بله -

 .شنومیم

 .دهیم فیک داره یادیز کنم فکر

 .زد هیکنا طنتیش با و دیخند

 نداره یرادیا د،یکنیم کنترل رو نگاهتون شما آقاجحا -

 !باشه نداشته گناه یعنی گمیم د؟یبشنو رو من یصدا

 پنهان انگشتانش پشت را اشخنده و دیکش شیهالب بر دست

 .زد پچ خودش با نشنود اسی که یطور آرام و کرد

 !سرتق -

 نداره؟ گناه آقا؟حاج شدیچ -

 .ردک اشیبستن ظرف به یااشاره

 .شد آب -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1079 

 

 دیکنیم نگاهش منه، به متعلق ها،منه یبستن آقا،حاج عه -

 .دینش گناه مرتکب

 .داد جواب و افتاد راه به و زد استارت

 

  [2/26/20, 4:06 AM] 

 

 چهار_و_ستیب_و_صد

 

  

 

 موقع ها،یزبون بلبل یلیخ هزارماشاال، ماشاال شماهم -

 !یساکت که کردم تعجب اومدنمون



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1080 

 

 یفرار نگاه نیا از دست او تا دیبگو یزیچ واستخیم اسی

 .بردارد

 .کردینم نگاهش میمستق کهنیا از دیکشیم عذاب

 آقا؟حاج -

 .بود ادیز شیادا و ناز بخواهد کهنیا بدون بود، لوند ذاتاً

 .داشت ینیدلنش آهنگ و نیطن شیصدا

 ونیمحمدهما دل در معلق، زیچکی که زد شیصدا یطور

 .خورد تکان

 .کرد اکتفا بله گفتن به اما جانم دیبگو داشت وستد

 دارم؟ یرادیا من گم،یم -

 .بکشاند کجا به را بحث خواهدیم یفسقل دخترک دانستیم

 .بگذارد سرشسربه هم او که  شدیم چه

 !نقصه؟ و بیع بدون یآدم کدوم خداست، بیعیب گل -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1081 

 

 او به چشم یگوشه با و فشرد هم یرو را شیهادندان اسی

 .کرد نگاه

 .ظاهره منظورم نه -

 .گمیم رو صورتم

 .یعال هم یلیخ خداروشکر نه -

 زه؟یجا نگاهمین به یعنی پس آهان -

 .کرد رها را اشخنده

 .حالله نظر کی بله -

 .افتاد اسی لیپروفا یرو یهاعکس ادی به و

 که واقعاً د؟یکرد استفاده رو حالل نظرکی اون یعنی عه -

 !آقاحاج

 .دیکنینم نگاه یکس به میمستق شما کردمیم فکر

 .گفت راندیم که طورهمان و دیکش صورتش بر یدست



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1082 

 

 !خانوم هایکنیم تیاذ یلیخ شما -

 و کند ریاس انگشتانش انیم را او فک داشت دوست اسی

 با یوقت کهنیا از من دیبگو و خودش سمت بچرخاند را سرش

 .زارمیب ،نزند زل چشمانم در کنم،یم صحبت یکس

 به را اشیبستن از گرید قاشق کی و کرد سکوت شیجا به اما

 .گذاشت دهان

 سرشسربه و کند تیاذ را مرد نیا طورچه بود گرفته ادی او

 .بگذارد

 :گفت ونیمحمدهما رفتند، را ریمس از که یکم

 اما بکنم صحبت باهات یموضوع کی درمورد خواستمیم -

 نه؟ ای هست یمناسب فرصت دونمینم

 نه؟ ای اشیریبپذ یتونیم دونمینم

 ینخوا چه یبخوا چه اجبارن، مایزندگ یتو زها،یچ یبعض اما

 .هستن



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1083 

 

 .انیزندگ نیا ریناپذ اجتناب جزء رییتغ شهیهم و

 .بود دوخته چشم او دهان به اسی

 .شد نگران

 .دیکنیم نگرانم دیدار آقا،حاج دیبگ خب -

 .کرد مکث یکم

 بیآس که یبش متوجه و بشه باز هاتپا گچ اگر اگر، -

 ،یکن تحملش دیبا مدتیطوالن یبرا دیشا که دنید یایجد

 ؟یکنیم کاریچ

 .ماند رهیخ ونیمحمدهما دهان به تنها سکوت در هم باز

 ؟یدینم رو جوابم -

 به دانستیم که یحدس شده، شوکه و دهیپر یرنگ با اسی

 .آورد زبان به را است کینزد نیقی

 !نه؟ مگه شده، کوتاه پام -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1084 

 

 .خورد جا ونیمحمدهما

 .دوخت جلو به را نگاهش باز و دیچرخ سمتش

 !شده کوتاه آقا، حاج شده کوتاه آره -

 !بلنگم رفتن، راه موقع قراره یعنی

 .داد رونیب را قشیعم نفس ونیمحموهما

 از کهنیا امکان گفتن. کردم صحبت پزشک چندتا با من -

 چندنوبت یط و بردارن استخون بدنت، یگهید یهاقسمت

 خوب کهنیا امکان و کنن استفاده پات اون یبرا ،یجراح

 .باالست یلیخ ،یبش

 در را اشیزخرمار طعم فقط حاال که یایبستن به رهیخ اسی

 .کرد زمزمه آرام و زد پوزخند کرد،یم حس دهانش

 سانت؟ چند -

 .کرد چفت فدمان دور را شیهادست



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1085 

 

 !مین و چهارسانت -

 :گفت ترآرام

 قراره شهراد پس دم،یم پس رو اشتباهم تاوان دارم من -

 ؟بده پس تاوان یطورچه

 اعصاب یرو انداخت خط نیا و داشت غم شیصدا

 .ونیمحمدهما

 .کند آرامش خواستیم

 .باش آروم م،یکنیم درستش -

 .داد هیتک شهیش به را سرش

 آقا؟حاج نیا از ترآروم -

 !گهید باشم آروم مجبورم رسمینم یزیچ به زورم یوقت

 .بود کرده سکوت حاال دراز، زبان و سرتق و تخس دخترک

 .آمدینم او به سکوت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1086 

 

 .شد رو و ریز ونیمحمدهما دل

 .دیپرس گذشت که یکم

 خوبه؟ حالت -

 .بود دهیبر را امانش یلعنت بغض بغض،

 .بود خفه شیصدا

 !رمیمیم دارم خوبم، خوبم، -

 

  [2/27/20, 1:51 AM] 

 

 پنج_و_ستیب_و_صد

 

 

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1087 

 

 .سوختیم شیهاچشم

 و کرده سکوت که بود او یپ در ونیمحمدهما حواس تمام

 .دادینم نشان یواکنشچیه

 .داشت نگه شانخانه مقابل را نیماش

 دنشانیرس متوجه اصالً که بود افکارش در غرق یقدرآن

 .بود نشده

 .زد لب ونیمحمدهما

 ای -

 .خورد را حرفش فوراً

 .اسیخانومِ -

 .آورد باال سر گنگ،

 بله؟ -

 .هامیدیرس -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1088 

 

 کرده محصورشان زور به که ییهااشک تا بزند پلک دیترسیم

 .زندیبر رونیب بود،

 د؟یاینم شما -

 .کرد باز را نیماش در

 .امیم باهات باال تا -

 .شد ادهیپ فوراً

 شیبرا را در و برداشت عقب یصندل یرو از را اسی یعصاها

 .کرد باز

 .داد هاآن به هیتک و شد ادهیپ اسی

 .فشرد زنگ یرو دست ونیمحمدهما

 .شدند وارد باهم هردو شد، باز که در

 ناگهان اسی که بودند ستادهیا گریدکی مقابل آسانسور، در

 :گفت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1089 

 

 درسته؟ د،یکنیم ترحم بهم -

 .شد هم در یآن شیهااخم

  داره؟ وجود هم یترحم قابل زیچ مگه -

 که را شیصدا لرزش اما بود، ختهینر شکا اگرچه اسی

 .کند کنترل توانستینم

 .دیلرز اشچانه و گرفت دندان به را لبش کنج

 لیدخترعل هی -

 اشینیب یرو را اشاشاره انگشت و دیدو او حرف انیم

 .گذاشت

 !نزن بد حرف ،یچ یعنی لیعل! شیه -

 .کردیم صحبت نورا با انگار

 .گرفت اشخنده حال آن در اسی

 .شد باز اشیداخل در و ستادیا آسانسور



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1090 

 

 یمرد به رهیخ طورهمان اسی و نرفتند رونیب کدامچیه اما

 .بود زدیم پرسه شیپالتو یهادکمه یحوال نگاهش که

 .دیکنیم ترحم دیدار که معلومه آقا؟حاج دیگیم یالک -

 .دیکش صورتش بر یدست

 وب؟خ دخترِ آخه بوده کجا ترحم االاهلل،الاله -

 یرو دست ونیمحمدهما و داد رونیب را لرزانش نفس اسی

 .داد هول رونیب به را آن و فشرد در

 دییبفرما -

 .رفت رونیب اسی

 و گفت یرلبیز و آرام سالم اسی و کرد باز را خانه در محسن

 .شد داخل

 و دیباریم اشچهره از یناراحت که اسی به متعجب

 بود، مانده او یاحافظخد بدون رفتنِ ماتِ که یونیمحمدهما

 .کرد نگاه



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1091 

 

 .محسن آقا سالم -

 .یحاج سالم -

 .دیرسینم مغزش به خون

 .بود خوب دخترش حال

 شده اشیناراحت باعث و گفته یزیچ ونیمحمدهما نکند

 .باشد

 !بود؟ یجورنیا اسی چرا ؟یحاج شده یچ -

 .گفتم بهش رو پاش یهیقض -

 .دیکش ریت محسن قلب

 .رفت کنار در مقابل از 

 .داخل دییبفرما -

 .فشرد او یسرشانه دست

 .کنمیم زحمت رفع توناجازه با نه -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1092 

 

 . دیرحمت کنم،یم خواهش -

 .برداشت آسانسور سمت یقدم ونیمحمدهما

 :گفت نیشرمگ و محسن سمت به برگشت دوباره اما

 یکی یجورنیهم روزها، یبعض د،یبد اجازه اگر آقامحسن، -

 رو یساعت دو

 .شود کیشر یکس با را دخترش خواستینم محسن

 نیا بلکه بکارد مانع ندازد،یب سنگ شده هرطور خواستیم

 .ردینگ سر وصلت

 .جانیحاج نه رونیب -

 .دیبلع را دهانش آب

 برسم؟ خدمت تونمیم خونه -

 ردیبگ دست در سفت را اشقهی توانستیم کاش که کرد آرزو

 .نهخا از رونیب نه و خانه، در نه دیبگو و



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1093 

 

 .برو فقط

 .داد جواب ناچار اما

 .کنمیم خواهش -

 .کرد دراز محسن سمت دست

 .اتوناجازه با -

 .رفت او و دادند دست گریدکی به

 

 گذاشته او کمر یرو را صورتش و گرفته بغل در را یتد اسی

 .بود

 بود ییبال چه گهید نیا بدم؟ دیبا کجا تا رو اشتباه هی تاوان -

 !اومد؟ سرم به که

 .بود باز اتاقش در

 .زد در به دوتقه محسن اما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1094 

 

 .آمد داخل

 .نشست کنارش او، تخت یرو

 .برد فرو شیموها انیم دست

 بود؟ خوب رونیب -

 .دیکش سشیخ صورت به یدست اسی

 آقا؟حاج با رونِیب ای رون؟یب -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش محسن

 گمیم هک یهرچ من و یکنیم رو خودت کار یدار که تو -

 .یدینم گوش

  و کردنش صحبت بود؟ طورچه اخالقش بگو پس

 .کرد قطع را حرفش اسی

 .دیپر نیزم یرو او و کرد رها را یتد

 .یشناسیم رو آقاحاج که شما ،ییبابا -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1095 

 

 یعنی سؤال نیا پس خب ،یکرد قیتحق یکل هم درموردشون

 ؟یچ

 .دیکش که بود یآه محسن جواب

 .داد ادامه او به رو اسی

 .دهیم نشون که هینیهم ران،یآقاامحاج ،ییبابا -

 .ستلهیپ لهیشیب ست،ین رو دو ه،یکی باطنش و ظاهر واقعاً

 .کن یکی من دل با رو دلت هم شما

 .کرد نگاه اسی صورت به میمستق

 بود؟ او با دخترش دل واقعاً یعنی

 .دیکش اسی صورت به دست و اوردین طاقت دلش گرید

 .بست چشم اسی

 یرو جاهمان پدرش، انگشتان یرو را آن و آورد باال تدس

 .گذاشت صورتش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1096 

 

 .بود درد از پر هم محسن یصدا

 .بابا اسِی -

 اشبسته یهاپلک انیم از اشک و شکست شیهاچشم سد

 .کرد شره

 .ببخش اس،ی جونِ ببخش، ییبابا -

 .بود بس

 .بود یکاف گرید هیتنب نیا

 اشنهیس به ار اسی سر و دیکش جلو را خودش محسن

 .چسباند

 .دشییبو اسی

 .دیبوس را سرش محسن

 .کرد چکه شانیهاچشم از شان،یدلتنگ

 .ییبابا -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1097 

 

 .کرد نوازشش

 .بابا عمرِ بابا؟ جونم -

 .پام ییبابا -

 .نخور اشوغصه شه،یم درست اسم،ی شهیم درست -

 ییبابا -

 بابا؟ جانِ -

 .بشه بذار بده، تیرضا ییبابا -

 .بست پلک هم محسن

 .بود یلعنت بیعج مردانه بغض نیا

 ؟هیکی دلت و عقل حرف ؟یمطمئن تو اسی -

 .نه دلش از چرا،اما عقلش از نبود، مطمئن

 .گفت دروغ

 .بشم خوشبحت باهاش که دمیم قول مطمئنم، -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1098 

 

 .اشجگرگوشه دل به دادیم دل دیبا

 باشه اسم،ی باشه -

 

  [2/27/20, 1:52 AM] 

 

 شش_و_ستیب_و_صد

 

 

 

 .دیکش بود برده خوابش ونیزیتلو مقابل که نورا تن یرو را پتو

 .انداخت ساعت به ینگاه

 .بود بعدازظهر مین و چهار 

 .نبود زهایچنیا و یباز امکیپ اهل او
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1099 

 

 ،یزیچ تا زدیم سرش به چرا دانستینم هم خودش اما

 .بفرستد اسی یبرا کلمه سه دو شده هرچند

 .کرد پیتا

 .خانوم یرفت یخداحافظیب -

 دشیجد یهاآهنگ دنبال به و بود گوشش در یهندزفر اسی

 یصفحه یباال ون،یمحمدهما امیپ شنیکیفینوت که گشتیم

 .شد ظاهر اشیگوش

 .کرد باز را امشیپ

 .نوشت جوابش در و دیخند

 .خداحافظ خب د،یببخش باشه -

 .بود زده سرش به طنتیش یهوا 

 .سالم یبگ دیبا االن نه -

 خوبه؟ آقا،جحا سالم -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1100 

 

 کنار هیقض اون با ؟یبهتر ؟یخوب خودت شد، بهتر خب -

 ؟یاومد

 دیبا و انیزندگ ریناپذاجتناب جزء راتییتغ گفت بهم یکی -

 .امیب کنار باهاشون

 دارم؟! ندارم رششیپذ جز به یاچاره درواقع

 .بست نقش ونیمحمدهما یهالب یرو لبخند

 .نوشت او سد،یبنو یزیچ ونیمحمدهما که نیا از شیپ

 .آقاحاج سخته هم یلیخ سخته، اما -

 باشه؟ م،یکنیم آسونش باهم کنارتم، من هستم، من -

 انگار هم ونیمحمدهما اما بود، گرم پدرش به اسی دل

 .کند فایا را کوه کی نقش او مثل توانستیم

 .باشه -

* 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1101 

 

 .آزرد را گوشش میشم غیج یصدا

 .داد فاصله خودش از را یگوش

 .آروم میمش یوا -

 دیبا االن من خب شه؟یم مگه ،یگیم دروغ یدار یاسی -

 !نامرد یا بفهمم؟

 .شد ییهوی زیچهمه نه، -

 .کرد تکرار یناباور با میشم

  گه؟ید دانشگاه بود اومده که یگیم رو مرده همون -

 .خودشه همون، ،یدیپرس بار سه میشم آره -

 .شد بلند میشم سرمست یخنده یصدا

 یالک شه،یم عروس یدار تو شهینم باورم خترد یوا -

 .یالک

 .یومدین کالً که هم ترم نیا
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 احتماالً ،یایعروس یهوا و حال یتو هنوز که هم بعد ترم

 هست؟ یکِ یعروس یاسی یوا! یاینم بازم

 .دیخند

 .ستین معلوم یچیه هنوز خدا،به دونمینم -

 .میبمون نامزد مدت هی دیبا گفته امییبابا

 انیم و بود انداخته راه به صدا و سر خط یسو آن از میشم

 .زدیم حرف خنده

 :گفت زد، صدا را اسی اتاق در پشت از که محسن

 .بهت زنمیم زنگ میشم -

 .دارمیب ،ییبابا بله

 .کرد باز را در

 .جانیا ادیب خوادیم خاتون اس،ی -

 .شد درشت اسی یهاچشم
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 جا؟نیا خاتون؟ ؟یچ -

 .ادد تکان را سرش

 .بزنم سر بهش نرفتم کردم، بهونه رو کار مدت نیا -

 .نشدم فشیحر گهید زنه،یم زنگ روزه دو

 .بشه هفته هی از ترشیب ومدنتین که نداشته سابقه گهیم

 .ایب اسی با گفت ام،یم باشه گفتم

 و شده یزیچ هی فهممیم ،مادرم من گفت تونه،ینم گفتم

 .یکنیم اشیمخف ازم یدار

 .گرفت دندان به را بشل اسی

 که نهیبب مارو ادیب خاتون داره، گناه خب ،ییبابا یوا -

 .کنهیم دق دورازجونش

 .دیکش گردنش پشت یدست

 اسم؟ی یچ که باالخره -
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 .توئه ینامزد مراسم گه،ید چندوقت

 نه؟ ای میگفتیم بهش دیبا

 یکلمه آوردن برزبان از محسن و دیکش خجالت یکم اسی

 .شد ترهآشفت ،ینامزد

 .انداخت پدرش صورت به ینگاه اسی

 یروزها از بهتر اما بود یطرفکی یکم هنوز دهانش یگوشه

 .بود شده اول

 افتهی بهبود یکم ،یوتراپیزیف مدد به هم دستش بودن لمس

 .بود

 :گفت محسن

 باشه؟ ،یاشتر خانوم شیپ بمونه رو امشب یتد -

 .داد تکان سر ناچار

 .باشه -
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 .آمد اسی کنار یصباغ نمخا و رفت محسن

 .بود شده هول

 من و ادیم مادربزرگت که نباشه بد جون، یاسی گمیم -

 .باشم جانیا

 .بود نشسته دلش در زن نیا مهر

 .زد یلبخند

 جون؟الله باشه بد چرا نه -

 .زد پس را بود آمده زبانش سر تا که یحرف

 .یجورنیهم یچیه -

**** 

 او صورت به رهیخ طورهمان بود، دهید را محسن که یوقت از

 .گفتینم یزیچ بود، زده خشکش

 .ستادیا مقابلش و آورد شیبرا یچا
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 .دیکوب صورتش بر و آمد رونیب شوک از

 آخ! تو؟ آخه یشدیچ محسن، مادر، بده، مرگم خدا یوا یا -

 .برات رمیبم یاله

 من گفتم یدید مادر، یدید ،یاومدینم چرا پس بگو

 !؟یکنیم یمخف ازم رو یزیچ هی یدار فهممیم

 .برات رمیبم بشم، َبالگردونت من مادر یوا

 .دیبوس و گرفت دست در را مادرش چروک دست

 .خوبم خوبِ نیبب خاتون، نگو یجورنیا -

 .گنده و مُر و سُر

 پسرش یخانه در ماندن دوروز یکی یبرا که یکوچک ساک

 .دیکش باال را اشینیب و گذاشت در کنار را بود کرده جمع

 .بود افتهی راه چشمش به اشک

 خبرم؟یب من یشد یجورنیا چندوقته ؟یگفتیم دینبا -
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 .یبخور غصه ینیبش یخواستیم که گفتمیم خاتون، -

 .زمیعز خوبم

 .دیپوش دارشگل راهنیپ یرو را اشیطوس بافت ژاکت

 ریز از که یشلوار یرو هم، را اشیمشک و بلند یهاجوراب

 .دیکش اشتد پا بر راهنیپ

 .کنهیم پرواز براش داره روحم من محسن؟ طورهچه اسی -

 .دینوش را شیچا از یاجرعه محسن

 .شینیبیم میریم االن خاتون، خوبه -

 که دانستیم خوب و بود تکه تکه دخترش یبرا دلش و

 .ستین خوب

 .انداخت سرش یرو را اشیمشک چادر

 نمیبب من میبر ایب سرم، به دردت بزن آب به استکانو اون -

 .کجاست دخترت
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 .شست را استکانش و رفت آشپزخانه به

 .کرد خراب را حالش رش،یپ مادر ناراحت یچهره و آمد رونیب

 .برداشت را نازخاتون ساک و شد خم

 .خاتون میبر -

 

  [2/27/20, 1:52 AM] 

 

 هفت_و_ستیب_و_صد

 

  

 

 .بودند کرده ریگ کیتراف در

 گه؟ید وبهخ اسی نمیبب بگو محسن -
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 گرفته گچ یپاها او کهنیا از شیپ گفتیم خودش دیبا

 .ندیبب را اسی یشده

 هاینکن هول خاتون، -

 .دیکوب شیپاها یهاران بر یدست دو خاتون گفت که را نیهم

 محسن؟ شده یچ -

 .گرفت اشخنده محسن

 خودتو بعد بشه منعقد من کالم بذار شما من، مادر یچیه -

 .بزن

 .زمیعز نکن وله گمیم من

 .بود پسرش دهان به رهیخ

 حالش اما. نیهم شکست، پاش کرد، تصادف اسی خاتون -

 .خوبه

 .کردم سکته دم،یشن که رو تصادفش خبر منم
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 .نخور حرص انقدر خوبم، منم نیبب اما

 .دیبگو دروغ مادرش به بود مجبور

 به را من شدنم پدربزرگ خبر دنیشن دیبگو توانستینم که او

 .انداخته روز و الح نیا

 .زد چنگ را صورتش نازخاتون

 طوره؟چه پاش ،یاسی امبچه خدا، خدا، یوا -

 .برات دارم هم خوب خبر که بگم بذار نخور حرص خاتون، -

 .گرفت را شیهاچشم رطوبت حرص پر خاتون

 یحستب و درست و شکسته پاش امنوه کرده، سکته امبچه -

 مادر؟ هیچ وبتخ خبر گهید ،شده چش یگینم هم

 .هانهیهم ،نشه مادر ،بشه مار آدم گنیم خدا آخ

 .دلمه رو شیآت انگار
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 شیرو یابوسه هم باز و گرفت دست در را او دست محسن

 .زد

 .باش آروم بگردم دورت -

 .باال رهیم قندت

 نه؟ ای بدم رو خوبه خبر حاال

 .کرد نگاهش چپ چپ

 .پسرجان گهید بگو -

 .مثبته هم خودش جواب اومده، ارخواستگ اسی یبرا -

 .شد یچراغان نازخاتون یهاچشم در انگار یآن به

 ؟یذاریم سرمسربه -

 .مادر نه -

 دیسف ،یخوشدل و یسالمت به که یاله بشم، فداش یاله -

 .دخترکم بشه رخت
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 :گفت محسن

 .ازدواجه به موافق خودش اما زوده، براش گفتم من البته -

 .کرد یاخم

 ؟یچ یعنی زوده براش ،خبه خبه -

 رو معصومه بود، سالشسه رضا بودم اسی سال و سنهم من

 .بودم حامله هم تو دادم،یم ریش

 .دیخند محسن

 به؟یغر ای شناسه هست؟ یک طرف نمیبب بگو خب -

 .بود دانشجوهام از یزمان هی -

 .میبود نگفته بهت که رهینگ دلت خاتون

 .میکن خبرت بعد بشه راهروبه اسی اوضاع کمی میخواستیم

 .برگرداند رو

 .بخشمتیم اسی خاطربه اما گرفت، که دلم -
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 .داشت مادر که خداراشکر

 خوب را او حال که بود دهیچیپ نیماش در مادرش، تن عطر

 .بود کرده

 

  [2/28/20, 2:53 AM] 

 

 هشت_و_ستیب_و_صد

 

 

 

 .کردیم تکرار ونیمحمدهما کت از شده زانیآو

 به ییبابا ،میبخر براش اونو ییبابا ها،زرافه وتاد اون ییبابا -

 .هستم شما با ییبابا عه. لطفاً کن گوش حرفم
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 دخترش صورت به و کند مغازه یهاعروسک از را نگاهش

 .دوخت

 .گرفت اشخنده

 یبرا یاهیهد دیخر درمورد ،یفسقل نیا با مشورتش یجهینت 

 بزرگ یشفرویبازاسباب در حاال که بود شده نیا اس،ی

 .بودند ابانشانیسرخ

 هم زرافه از ترخوشگل زیچ دیشا نوراجان، کن نگاه بازم -

 .باشه

 .دیورچ لب

 و شما مثل دومادن، عروس ،ییبابا نیبب رو دوتا اون آخه -

 .جانیاسی

 .گرفت را کوچکش انگشت رد و رفت قنج دخترش یبرا دلش

 .دوخت چشم بودند داماد و عروس هیشب که یازرافه دو به

 .دیخند
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 باشه بگردم، دورت یکرد همونیتشب زرافه به که یمرس -

 .میریبگ رو همون

 ؟یچ یعنی هیتشب ییبابا -

 زم؟یعز یخوایم یچ خودت دادن، شباهت یعنی -

 .انداخت باال شانه و برد فرو شیپالتو بیج در را شیهادست

 .دارم عروسک عالمه هی که من -

 .بخر یدار دوست یزیچ اگر اما دونمیم بله -

 .زد قدم هاقفسه انیم فروشگاه، در ها،بزرگ آدم به هیشب

 .کردیم شیتماشا ونیمحمدهما

 .برداشت را ییلگو یجعبه

 .میبخر لگو عروسک، یجابه ییبابا -

 .داد تکان را سرش

 .چشم -
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 .گرفت دست در را کادو پاکت نورا و گرفتند یجا نیماش در

 بهش؟ بدم من شهیم -

 .زمیعز هباش -

 ؟یزنیم زنگ یک به گه،ید میبر ییبابا -

 .میبر بعد میبد خبر بهشون اول -

 .داد تکان سر ندیبب را اسی هم باز بود قرار کهنیا از زدهذوق

 .باشه جون،خآ -

****** 

 اشک و دادیم تکان سر ناباور و نشسته اسی مقابل نازخاتون

 .ختیریم

 توروخدا نیبب نازم، دختر لم،زدیعز جونم، به بالت و درد آخ -

 .افتاده یروز چه به امبچه
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 سرت دور گچه یتو تنت نصف دمیدینم بودم شده کور کاش

 و اهیس یچشما اون برا رهیبم خاتون بشم، بالگردونت بگردم،

 یخدانشناس کدوم آخ ات،شده الغر صورت اون برا مظلومت،

 .آورد دخترم سر رو بال نیا

 .گرفت را دستش اسی

 یدار ساعته مین خدانکنه، توروخدا، باش آروم خاتون، یوا -

 .هارهیگیم دلم خاتونم ،یکنیم هیگر

 .گرفت اشیروسر کنج با را اشکش

 من و یبود وضع نیا یتو تو. مادر شد خون گرمیج -

 .بگردمت دونستم،ینم

 .آمد اسی اتاق در کنار محسن

 یخوایم گرا شه،یم ناراحت هم اسی که یجورنیا خاتون -

 .مادرم نکن یقراریب انقدر پس باشه خوب حالش

 .داد تکان راست و چپ به را سرش
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 .تخت نیا رو شده خشک امبچه که رمیبم -

 .من جون به زهیبر دردت کاش مادر آخ

 .زد لب یناراحت با اسی

 .گهید نگو خاتون عه -

 .دیچیپ لگنش استخوان در یدرد

 .شدیم ارتکر که بود بار نیچندم درد، نیا

 سر یجهینت بود گفته او و گرفته تماس دکترش با محسن

 .بوده عصا با رفتنش راه و نشستن خود

 .داشت ازین یترشیب استراحت به هنوز

 کرده صادر را ماههکی مطلق استراحت دستور شیبرا مجدد

 .بود

 .دیپر رخش از رنگ درد، شدت از
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 یبرا یمسکن قرص دنبال به و رفت آشپزخانه به فوراً محسن

 .گشت او

 .کردیم درست ساالد آشپزخانه در یصباغ خانم

 .ییباال نتیکاب یتو گذاشتم رو هاشقرص آقامحسن، -

 .زد یلبخند

 انشااهلل ،دیکشیم زحمت یلیخ واقعاً ،دردنکنه شما دست -

 .میکنیم جبران

 یآشپزخانه در زن کی حضور که گذشت ذهنش از و

 .است خوب یلیخ اش،خانه

 مانده الله به رهیخ را یاهیچندثان باشد، متوجه که نیا بدون

 .بود

 و کرد خرد را کاهوها ک انداخت نییپا سر نیشرمگ او و

 .داد جواب

 .کنمیم خواهش -
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 .کرد پر آب، از را وانیل شده، هول محسن

 .برد اتاق به وانیل با را قرص

 .کردیم نوازش را اسی یموها نارخاتون

 ؟یدار درد ،زده عرقت -

 .بود گرفته دندان به را نشیریز لب

 .خاتون گرفت ییهوی -

 تا برد گردنش ریز دست گذاشت، دهانش به را قرص محسن

 .بخورد آب بتواند و کند بلند سر یکم

 .نشود بلند اشناله یصدا تا فشردیم هم بر را شیهالب

 .کردندیم نگاهش ینگران با هردو محسن و نازخاتون

 :گفت یحرص یکم بعد و کرد جمع را شیاهلب محسن

 مبل، یرو ینشست یاومد اتیخواستگار یجلسه تو یوقت -

 یشیم بلند بدتر، اون از و یزنیم قدم خونه تو عصا با یوقت
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 ،ینیشیم نیماش یتو ساعت دو ییکی و رونیب یریم

 .یبکش هم رو ییدردها نیچن انتظار دیبا که معلومه

 .دهید بیآس لگن ناستخو اون ،من زِیعز

 .کردیم داییپ راه اسی چشم به داشت اشک کم کم

 .دیگز لب خاتون

 .یبد اشغصه خوادینم گهید تو داره، درد که خودش -

 .خورد زنگ اسی یگوش نیح همان در

 لطفًا؟ شیبد شهیم ییبابا -

 .برداشت یپاتخت یرو از را آن و شد خم محسن

 .بود کرده رهیذخ " haj agha amiran " را نامش

 .دیکش هم در ابرو

 .یبد جواب خوادینم -

 .کرد نگاهش خاتون
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 .دیپرس متعجب اسی

 ه؟یک مگه چرا -

 .آقاسحاج! گهید یبد جواب خوادینم گفتم زه،یچ -

 .گرفت اشخنده پدرش حسادت نیا از اسی

 :دیپرس نازخاتون

 محسن؟ هیک آقاحاج -

 .گفتم که یخواستگار همون -

 .بود نازخاتون دنیکش هم در ابرو هب نوبت حاال

 

  [2/28/20, 2:53 AM] 
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  نه_و_ستیب_و_صد

 

 .گرفت محسن دست از را یگوش و کرد دراز دست

 !نویا نمیبب من به بده -

 گذاشتیم اسی دست در را یگوش که او به رو ناباور محسن

 :زد لب

 خاتون -

 بزنه؟ حرف باهاش دینبا ه؟یچ -

 .شد قطع که کند لوص را تماس خواستیم

 .افتاد صفحه یرو نامش دوباره بالفاصله اما

 .آقاحاج سالم -

 نیاول کردنش، صحبت خفه و بود شیصدا در که یاناله ته

 .کرد جلب را ونیمحمدهما توجه که بود یزیچ
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 .شد نگرانش

 شده؟ یزیچ ؟یخوب سالم، -

 دهانش به که نازخاتون سپس و محسن صورت به ینگاه

 .کرد ودندب شده رهیخ

 .خوبم نه -

 .ستین خوب صدات اما -

 .ندارد یخوش حال که شد مطمئن او و کرد سکوت اسی

 نورا و من باشه، نداشته یرادیا اگر بگم زدم زنگ -

 ادیب که داشت اصرار نورا یعنی م،یبش مزاحمتون ینینششب

 .شتیپ

  "! نه خودت داشته، اصرار نورا  "

 نازخاتون به گرید یهنگا و محسن به نگاه کی هم باز

 .انداخت
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 دیبگو او به یطور را گذشته ذهنش از که یاجمله خواستیم

 .بروند رونیب اتاق از نداشتند قصد هاآن انگار اما

 .بود طنز یزیهرچ از شیب صحنه نیا

 .گرفت اشخنده هم اسی

 .زد لب ونیمحمدهما

 ؟یخط پشت خانوم، -

 بله بله -

 م؟یایب یعنی بله -

 !شدیم بد یلیخ که ندیاین فتگیم اگر

 !شدینم خوب هم ندیایب گفتیم اگر

 .داد جواب اما

 .دیاریب فیتشر بله -

 .بود شده سرخ محسن یشانیپ و کردند قطع را تماس
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 اسی -

 .گرفت دندان به را لبش

 گفتم؟یم یچ د،یببخش ییبابا -

 .دیخند نینمک نازخاتون

 .نمشیبیم منم اد،یب یگفت یکرد خوب -

 ه؟یحاج واقعاً  مادر، نمیبب

 .رفت باال محسن یابروها

 طور؟چه بله -

 .داد تکان سر تیرضا با

 اهل و مؤمن!  نباشه ایمَلَک یالک یحاج نیا از یعنی گمیم -

 ست؟روزه و نماز

 .داد تکان سر بازهم

 .دونمیم من که ییجا تا بله -
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 .دیدرخش شیهاچشم

 .یاسی شده بتینص یبخت خوب پس -

 .داد جواب اسی

 بختم نبود، روزه و نماز اهل شما قول به مثالً  اگر یعنی -

 شد؟ینم خوب

 .داد تکان هوا در را دستش

 از آرامشو اره،یم یاهیسدل اره،یم یبرکتیب ینماز کاهل -

 .رهیگیم آدم

 !دارن فرق باهم نیدیب و دارنید که معلومه

 .کرد نگاهش تنها نشده، هیتوج اسی

 .خاتون ترههمم تیانسان -

 .داد جواب او به توجهیب نازخاتون
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 سرت از هم یباز سگ نیا شاالیا مونه،یا با که خوبه -

 !ندازهیم

 .زد شیصدا دارکش و معترض اسی

 به یوونکیح اون آخه؟ یچ یعنی یباز سگ! خاتــــون -

 ؟یلج باهاش انقدر چرا شما ،یماه اون

 .دینگو یزیچ که رفتیم ابرو و چشم اسی به رو محسن

 !که شود رزنیپ افکار و باورها فیحر توانستینم

 .دیپرس محسن

 ان؟یب خوانیم االن یعنی حاال -

 .کرد نگاهش مظلوم یگربه کی به هیشب اسی

 .ییبابا بگم نه نتونستم اد،یب داشته دوست نورا گفت -

 .دیپرس نازخاتون

 ه؟یک گهید نورا -
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 .کردند سکوت هردو

 که داشته ناموفق ازدواج کی او دادندیم حیتوض دیبا حاال

 .است دختر کی حاصلش

 .فشرد هم بر دندان محسن

 .کند دفاع انتخابش از داشت میتصم اس،ی اما

 .خاتون دخترشه -

 داشته؟ زن مگه دخترش؟ یچ یعنی اِوا، -

 .زد یلبخند

 .گهید شده جدا خب، اما بله، -

 .اتونخ نگو که نازه انقدر سالشه، پنج چهار دخترشم

 .شد بلند یصندل یرو از و گذاشت شیزانو بر دست نازخاتون

 تو که داشته یچ مونشیا و نید ریغ مینیبب اد،یب بذار -

 !برده دلتو بازم و داده طالق زن هی یدونیم
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 .برسونم یکمک دست هی خانومالله نیا به برم پاشم پاشم،

 .کنهیم تونمخونه یکارا داره پرستاره، خدا یبنده

 .گرفت گر پدرش مقابل اسی

 .بود نرفته دلش

 .بود کرده ازدواج نیا به مجبور را خودش فقط

 .داشت خوردن سُر قصد دلش کمکم دیشا اما

* 

 

  [2/28/20, 2:54 AM] 

 

 یس_و_صد
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 .دیکش صورتش بر یدست

 .کرد باز را در محسن

 .کرد رها را نورا دست

 .کرد دراز دست سمتش یزبان نیریش با او اول

 .عمو سالم -

 .گرفت دست در را او دست

 .یاومد خوش عموجون، سالم -

 .آقامحسن شد عرض سالم -

 .دییبفرما آقاحاجسالم -

 در را زرافه عروسک دو که یپاکت با ها،آن دست ریز از نورا

 .شد داخل داشت، دست

 .شد وارد هم ونیمحمدهما
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 یگل لگ چادر که یداشتندوست یاچهره با یرزنیپ به نگاهش

 .افتاد بود انداخته سرش یرو را یاسورمه

 .گذاشت نهیس بر دست

 شما؟ احوال خانومحاج سالم -

 .کرد یمعرف محسن

 .هستن مادرم شونیا -

 .خانومحاج تونییآشنا از بختمخوش -

 .افتاد نیچ شیهاچشم یگوشه و دیخند نازخاتون

 .پسرم یباش زنده -

 .ونیمامحمدهحاج هم شونیا جان،خاتون -

 کهنیا کند، اشیمعرف ونیمحمدهماحاج توانست فقط ن،یهم

 شیبرا کند، اشیمعرف اسی یندهیآ همسر عنوان به بخواهد

 .بود سخت
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 .کرد براندازش خوب نازخاتون

 تربزرگ اشنوه از را یسالستیب تا پانزده دیرس نظرش به

 .باشد

 دارد یازیمتا چه بداند تا دادیم قرارش یبررس مورد بهتر دیبا

 .گرفته دهیناد هم را موضوع نیا اسی که

 .یاومد خوش پسرم، سالم -

 .کرد یآرام یاحوالپمرس و سالم هم یصباغ خانم

 به نخوردن، تکان یبرا پدرش یهامخالفت برخالف اسی

 دهیکش دراز شانیراحت یکاناپه یرو و آمده ییرایپذ سالن

 .بود

 .داد دستش به را پاکت ذوق و شوق با نورا

 شیصدا یگرفتگ لیدل بفهمد تا نبود ونیمحمدهما دل در دل

 .بوده چه

 .رفت جلو
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 .نکرد نگاهش

 ؟یخوب خانوم، سالم -

 بود؟ شده دوخته اسی به شانهمه نگاه چرا -

 .ممنونم سالم -

 !ونیمحمدهما جز به بود، او به همه نگاه

 .نشست مبل یرو محسن، تعارف به

 .بود ییرایپذ سالن گرید سمت ش،یروروبه درست اسی

 .آوردینم باال را نگاهش

 را نازخاتون توجه بود، مشهود شیرفتارها تمام در که ییایح

 .کرد جلب

 .ونیمحمدهما به چشمش کی و بود اسی به چشمش کی

 ونیمحمدهما و آورده باال نگاه یهرازچندگاه اسی که دیدیم

 .دیپایم را
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 سرخ یحت دیشا و بود او به حواسش اگرچه ونیمحمدهما و

 .بود مانده خودش با شرطش سر بود،ـاما شده هم

 بود قرار او که بسا چه انداخت،ینم نامحرم به کج نگاه او

 .شود همسرش

 :گفت زد، حرف اسی با که یکم نورا

 ؟جانیاسی یکنینم بازش -

 .کردیم خطابش بامزه چه

 .دیکش را اشگونه و دیخند

 .کنمیم زشبا االن نمک، یگوله چرا -

 .زد لب ونیمحمدهما و کرد جدا را کادو کاغذ یهاچسب

 .نوراست انتخاب -

 .آورد رونیب جلدش از را عروسک دو اسی

 .وتنیک دوتا نیا قدرچه من، یخدا یوا -
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 .دیخند محسن

 داشتن پاس یجابه و باشه اتیادب مدرس پدرش آدم -

 !وتیک بگه بانمک به یفارس

 .گرفت باال را هاعروسک

 .دامادن و عروس ،ییبابا نشونیبب آخه یوا -

 .دیکوب هم بر را شیهادست نورا

 .ییبابا دوماده ،ییشما عروسه -

 را او کوچک دست پشت اسی و زدند خنده ریز شانهمه

 .دیبوس

 .خانوم خوشگل یمرس -

 .کرد نگاهشان نازخاتون

 دنیشن یصدا هم، ونیمحمدهما قیعم یخنده علت دیشا

 .بود اسی یقعوا یخنده
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 .کرد ییرایپذ او از محسن

 تمام که یافتصاد مسائل و کار یدرباره معمول یهاحرف

 .گفت نازخاتون شد،

 د؟یبش محرم قراره یک یسالمت به خب -

 جواب یلبخند با بعد و کرد محسن به ینگاه ونیمحمدهما

 .داد

 کردن باز از بعد دخدایام به بدونن، صالح آقامحسن یهرچ -

 .خانوم یاپاه گچ

 فکر طورنیا اسی ای گفتیم خاص طورکی واقعاً را خانوم

 کرد؟یم

 .بود دوخته ونیمحمدهما به چشم رهیخ اسی

 او به زبافتشیر راهنیپ یِطوس رنگ قدرچه که کرد فکر

 .دیآیم

 .زد تشر خودش به بالفاصله و
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 " کنهینم نگاهت اون یوقت نکن نگاهش "

 .زد را حرفش رک نازخاتون

 نامحرم گهید دوماه یکی تا دونفر شما قراره یعنی خب -

 گه؟یدهم به دیباش

 .شد گشاد اسی یهاچشم

 .بدتر هم او از محسن

 .دیبگو چه بود مانده ونیمحمدهما

 .داد فرو را دهانش آب

 بخواد خدا گه،ید بله -

 .دیبر را حرفش نازخاتون

 .بخوان دیبا هاشمبنده خواد،یم که خدا -

 .بود دوخته مادرش به چشم محسن

 .بود داشته نگه سرش یرو را چادرش
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 شما مگه اوالدم، یجا هم شما امه،نوه که یاسی آقا،حاج -

 د؟یخواینم رو گهیدهم دونفر

 .بود یعصب محسن نگاه

 .رانیح ونیمحمدهما و مبهوت اسی

 .زد پچ جذابش و دارخس یصدا همان با یآرام به

 .خانومحاج چرا -

 آشنا هم با دیخوایم یجورچه جا،نیا یایم شما ،مادر خب -

 با هم یاسی و یکن یزندگ محسن با شما قراره مگه د،یبش

 شما؟ دختر

 به که نگاهم هی ،ینیشیم ساعتمین ساعت، هی جانیا یایم

 بشه؟ زنت محسن قراره مگه خب ،یندازینم دختر اون

 .زد پس را اشخنده

 خانوم؟حاج بگم یچ -
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 .کرد هزمزم محسن

 جانخاتون -

 .زد تشر

 ؟یچ جانخاتون -

 محرم بعد بشه، خوب اسی یپا کنن،یم نامزد خاتون -

 و شنیم

 .دیبر هم را او حرف

 .داد تکان را دستش

 درد به بفهمن یجورچه پس گه؟ید ماه دو یکی تا کو اوه -

 نه؟ ای خورنیم هم

 دونهینم یحت نم،یبیم دارم من که یریزسربه یآقاحاج نیا

 .هیرنگ چه اسی صورت پوست رنگ

 .دهد جواب آرام کرد یسع اما بود، یعصب محسن
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  [2/28/20, 2:55 AM] 

 خب باالخره جانیا ادیم محمد حاج رن،یم رونیب -

 هزارماشاال ماشاال گمیم ؟یفهمیم منو حرف مادر، نه -

 تا نتونه یلیخ که هست ادیز یقدراون مرد نیا وجود یایح

 .بشناسه رو یاسی تیحرمم قبل

 یعنی االن ،یکنیم نابود منو یدار خاتون " کرد فکر اسی و

  "! ا؟یح با شیدید ساعته مین که نیا اامیحیب من

 .داد ادامه نازخاتون

 معلومه که هم آقاحاج بره، رونیب گهید تونهینم که یاسی -

 حرف اسی با کلوم دو کنهینم جرأت تو ترس از اد،یب یوقت

 .هبزن

 ریز تا گرفتیم گاز داخل از را لپش گوشت ونیمحمدهما

 .نزند خنده
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 حواس تمام اما زدیم حرف اسی با هم سر پشت و تند نورا

 .بود مادربزرگش به اسی

 .دیکشیم ریت محسن قلب

 پسرش اعصاب سمت به هم را کشیشل نیآخر نازخاتون اما

 .کرد

 یجلو یبنداز سنگ که نخواه جان،محسن مادر، زِیعز -

 هم درد به اصالً ننیبب بشناسن گرویدهم بذارن پاشون،

 نگاه هم یتورو میمستق کلوم چهارتا بذار نه؟ ای خورنیم

 .بزنن حرف و کنن

 اومدن با یمخالفت که من من، شم فدات نازخاتون -

 .ندارم محمدحاج

 .زد روزمندانهیپ یلبخند نازخاتون
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 قرار هم اگر مونده، یلیخ که اسی یپاها گچ کردن باز تا -

 و پنبه تیحکا شهیم یجورنیا اد،یب و بره محمد حاج باشه

 !کنن غهیص بذار هم، کنار شیآت

 که کرد نگاه نازخاتون به و آورد سرباال یطور ونیمحمدهما

 .دیشن را گردنش قلنج شکستن یصدا

 اسی و کرد نگاه مادرش به بازمهین یدهان با و ناباور محسن

 نیا آتش یگرما از پوستش است ممکن هلحظ هر کرد حس

 .بسوزد خجالت

 !بود؟ یزیچ چه گرید آتش و پنبه

 !بود؟ کرده هاآن درمورد یفکر چه

 

  [2/29/20, 12:36 AM] 

 

 کی_و_یس_و_صد
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 .بود دهیترس پدرش یچهره شدن سرخ از اسی

 .دیایب سرش به ییبال باز دیترسیم

 :گفت آرام بود نشسته یکنار که الله به رو

 د؟یببر امییبابا یبرا آب وانیل هی شهیم جونالله -

 اسی کنار ساکت که بود شده جو بودن آشفته متوجه هم نورا

 .بود نشسته کاناپه یرو

 .بست را شیهاچشم الله

 .زدلمیعز باشه -

 .بود آمده بند هم ونیمحمدهما زبان
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 خارج دود محسن یهاگوش از که کردیم حس هم او

 .شودیم

 او ریپ مادر به یحرمتیب د،یبگو محسن هرچه گفتیم گرا

 .بود کرده

 لیپتانس محسن شک بدون که موافقم باشد گفتیم هم اگر

 .کردیم دایپ را کردنش خفه

 .بود گذاشته منگنه انیم را شانهمه نازخاتون

 کنار و شد تربرجسته نش،ینمک و یگُل یهالپ و دیخند

 .افتاد نیچ مهربانش یهاچشم

 سمت را بود گذاشته یدستشیپ بشقاب در که آب وانیل الله

 .گرفت محسن

 دییبفرما -

 شیهالب به را آب وانیل تشکر بدون که بود گنگ یقدرآن

 .دیکش سر الجرعه و چسباند
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 .داد ادامه هم باز نازخاتون

 .گمیم گهید بارهی مادر، محسن نیبب -

 .نشو کبود و سرخ هم یخودیب

 مادرتو یرو بشن، هم محرمِ بذار گمیم دارم دیسف سیگ منِ

 یوقت چندماهه ینامحرم نیا ،یزیهرچ از جدا. پسر ننداز نیزم

 !نداره تیخوب اصالً  ره،یگ هم به دونفر دل که

 .بود گرفته دندان به محکم را لبش اسی

 که مینیا هالک فقط االن دوتا ما یکنیم فکر یدار خاتون "

 " و میبش محرم

 .نداد اشادامه و کرد شرم هم شفکر از یحت

 .گذشت هم ونیمحمدهما ذهن از

 "! من یخدا یوا حرف، نیا با که رفت آبروم "

 .زد لب مادرش به رو یچارگیب با محسن
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 جانخاتون -

 .زد لبخند یروزیپ حس با اما نازخاتون

 .شد انینما شیهایمصنوع دندان فیرد

 دیمکیم را شخون خون داشت علناً که یمحسن به توجهیب و

 .ونیمحمدهما به کرد رو

 ؟یگیم یچ شما محمد،حاج -

 .بود نشسته اشیشانیپ بر عرق

 .دیبدون صالح محسن آقا و شما یهرچ خانوم،حاج واال -

 .دیخند زیر و نینمک

 واجب اما رفتم عمره حج من خانوم،حاج نگو بهم که اوالً -

 یبش قراره مشماا زننیم صدام خاتون همه ،نشده قسمتم

 .بزن صدام خاتون همون پسرام، مثل
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 ما یهرچ یگیم شما ست،ین یکی که محسن و من نظر دوماً

 .میبدون صالح

 نویا فعالً تونهینم هم اشیپدر حس رو پدره، امبچه محسن

 تونیعروس یبرا نرم نرم تا بخره وقت خوادیم. کنه قبول

 .بشه آماده

 از معصومو طفل دختر نیا یطورچه دمید که گمیم نویا یمن

 .مادر هم و بوده پدر هم براش و دهیکش دندون به یبچگ

 .باشه خودش یبرا فقط دخترش خوادیم حاالام

 .من با محسن

 نه؟ ای باشه محرمت نامزدت یدار دوست بگو خودت شما

 بود؟ بد باشد؟ محرمش دارد دوست گفتیم اگر بود زشت

 داشت؟ دوست اصالً

 !داشت دوست



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1149 

 

 نبود؟ آمده شیپ اجبار کی به هیشب اسی به حسش چرا

 گرفت؟یم یخوب یبو و رنگ داشت او به حسش چرا

  بود؟ دهیپرس او از را سؤال نیا چرا خاتون

 .شدیم له نازخاتون و محسن نگاه فشار ریز داشت

 .انداخت نییپا سر تنها

 و یس رانِیام ونیمحمدهما حاج که شدیم باورش یکس چه

 را اول حرف شیهاصنفهم انیم و بازار در که ساله، نه

 کرد،یم یتاز کهی شدیم معامله و کار بحث اگر که زد،یم

 سکوت که شده عاجز نیچن ساده سؤال کی برابر در حاال

 !شده؟ شرم عرق از سیخ تنش تمام و کرده

 .رضاست عالمت سکوت گهید خب -

 .کرد آزاد ینفس ونیمحمدهما

 .ردیبگ قرار تنگنا در نازخاتون توسط که بود اسی نوبت حاال و
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 .او به کرد رو

 ؟یموافق هم تو قشنگم دختر -

 .بود داده هیتک دستش کف به را اشیشانیپ محسن

 به دشیام تنها و دوخته اشیروفرش یهاصندل به را نگاهش

 .دیبگو محکم و قاطع نه کی اسی که بود نیا

 .زد لب صدایب نازخاتون، به رو و دیگز لب اسی

 .بابام -

 و فشرد هم بر را شیهاچشم یبانمک حالت با هم نازخاتون

 .داد جواب صدایب خودش مثل و داد تکان را دستش

 .من با اون! کن ولش -

 نازخاتون صورت که ونیمحمدهما و شد گرد اسی یهاچشم

 کرده کنترل را اشخنده یسخت به بود، دهید را زدنش لب و

 .بود
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 .بود بانمک و یداشتندوست بیعج رزنیپ نیا

 گه؟ید یموافق مادر، ینگفت -

 .انداخت ونیمحمدهما صورت به ینگاه اسی

 .بود نکرده نگاهش بازهم

 .نه دیبگو داشت دوست

 .کند صبر چندماه که بهتر همان اصالً

 .کرد یدستشیپ نازخاتون اما کند باز لب خواست

 .هیراض که دخترمم -

 .کرد نگاهش متعجب اسی

 .کرد سکوت و انداخت پا یرو پا و داد هیتک محسن

 یمداخله به یازین گر،ید دوختیم و دیبریم خودش خاتون

 .که نبود او
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 به کرد رو دیباریم شیهاچشم از که یایحالخوش با

 .ونیمحمدهما

 غهیص هی ا،یب خونوادت با فرداشب مادر، نیبب محمد،حاج -

 .میچندنفر مونخود هم ما د،ینباش نامحرم عقدتون تا دیبخون

 .میدینم خبر یکس به هم فعالً

 .میبنداز راه ستین قرار هم دودور دادار

 .میش آشنا هم با ترشیب تا میخوریم یدورهم شام هی

 .بکوبد سنگ به را خودش سر داشت دوست محسن

 

  [3/1/20, 3:15 AM] 

 

 دو_و_یس_و_صد
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 .بودند رفته نورا و ونیمحمدهما

 پا یپارو مبل یرو و کرده سکوت ،یعصب طورهمان محسن

 .بود نشسته نهیسبهدست و انداخته

 سرگرم آشپزخانه در را خودش الله و داشت دلشوره اسی

 .باشد شانیخانوادگ جمع انیدرم ترکم تا بود کرده

 .دیتوپ محسن به رو و برداشت سرش یرو از را چادر نازخاتون

 چرا! جا؟نیا ینشست یگرفت و یکرد بُغ نیهمچ پسر چته -

 حاال؟ یساکت

 .بود مادرش

 د؟یبگو یزیچ توانستیم مگر

 .گفت یتینارضا با تنها
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 بخوام که مگه هست هم یحرف خاتون، دردنکنه دستت -

 مادرم؟ بزنم

 .گفت پسرش به رهیخ و کرد جمع را صورتش

 .یباش ساکت که بهتر همون اصالً نه -

 .داد رونیب یکالفگ با را نفسش محسن

 باهم مدت هی خواستمیم من شهینم که یجورنیا خاتون -

 محرم مدت هی م،یریبگ ینامزد جشن هی بعدش بشن، آشنا

 .باشن

 حاال اما رنیبگ یعروس رفت شیپ خوب زیچهمه اگر بعد

 .دیدو او حرف انیم

 ینومزد جشن یخواستیم تو بعدم آخه؟ خبره چه اوه، -

 یبارکهی ذارب خب آشناهاتو و دوست ؟یکن دعوت ویک یریبگ

 .شیعروس یبرا
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 که رضاهم اد،یم شیعروس  دخدایام به اصفهانه، که معصومه

 .رانیا ادیم بارهی سال دو بار، هی یسال

 .فتانه مونهیم

 .کن دعوت اونم فرداشب خب

 .آمد صدا به یعصب و معترض اسی

 .ادیب فتانه ستین الزم اصالً -

 .دیکش هم در ابرو د،یچرخ سمتش نازخاتون

 !مادرته دختر؟ یچ یعنی فتانه -

 .زد لب یدلخور با

 یحت! اد؟ینم ادمی من که کرده یمادر یکِ کرده؟ یمادر -

 و حیتفر یپِ اون داشتم ازین بهش مارستانیب یتو که بارنیآخر

 .بود گذارش و گشت

 .آمد درد به شانییتنها و سخت یروزها یبرا محسن دل
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 .گفت تیجد با نازخاتون اما

 ،یاسی دتتیکش دل به که ماه نُه دار، نگه حرمت مادرته، -

 .داده بهت جونش یرهیش از که دوسال

 .گفت بغض با

 .ادیب ستین الزم فرداشب یبرا اما باشه -

 .میکنیم خبرش یعروس موقع همون

 درمورد راحت چه " گذشت ذهنش از و ستادیا محسن

 من از تورو خوادیم اون بابا، اسِی یکنیم صحبت فرداشب

 ". عمرم رهیبگ

 یِمابق تا کرد یمخف اتاق در را خودش و رفت اتاقش سمت

 .بخورد خفا در را اشپدرانه یهاغصه

 .زد لب اسی

 بود؟ یچ گهید غهیص نیا خاتون؟ یگفت یجورنیا چرا آخه -
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 .زد لبخند تیرضا با نازخاتون

 اون نکردم، دیسف ابیآس تو موهارو نیا که من کردم، خوب -

 نگاهت ذاشتینم اشیح و حجب و خوادتیم که دمید مردو

 .دختر کنه

 .کرد نگاه نازخاتون به رهیخ اسی

 هی از فقط زیچهمه! ؟یخواستن چه! خاتون؟ یخواستن چه "

 " شده شروع اجبار

** 

 .کرد شیصدا بار نیچندم یبرا نورا

 ؟یدینم منو جواب چرا هستم شما با ییبابا -

 دخترش به و کند راهنما اغچر شمارهیثان از چشم حواسیب

 .دوخت

 بابا؟ جانم -
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 جان؟یاسی شیپ میریم فرداشبم دوباره -

 .داد تکان را سرش گنگ

 انشااهلل زم،یعز آره -

 .انداخت ساعت به ینگاه

 .بود شب مین و ده

 دند؟یخوابیم یساعت چه یمهر و نایش

 از بعد معموالً خورد،ینم را بخششآرام یهاقرص یمهر اگر

 .زدهدوا

 داشت؟ جانیه چرا

 .بود اشیدرون حس از جیگ هم خودش

 .بگذارد انیم در یکس با را خبر نیا داشت دوست انگار

 .گرفت را نایش یشماره

 .افتاد راه به و زدند بوق یسرپشت یهانیماش
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 .بود کریاسپ یرو یگوش

 .داد جواب نایش

 خودشان یخانه یجابه و دارندیب هنوز که شد راحت الشیخ

 .راند هاآن یخانه سمت به

** 

 

  [3/1/20, 3:15 AM] 

 

 سه_و_یس_و_صد
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 هنوز و کرد پرتاب یمهر آغوش در را خودش نورا

 به رو شوق با او اورده،یدرن پا از را شیهاکفش ونیمحمدهما

 :گفت نایش و یمهر

 .میریم فرداشبم دوباره جان،یاسی شیپ میرفت ما -

 .گرفت را دستش نایش

 .پاره شیآت نمتیبب ایب -

 .دیخند ونیمحمدهما

 زدلیعز یبکش حرف بچه از خوادینم کنمیم فیتعر خودم -

 .عمو

 سر بود، شهراد دلتنگ و حوصلهیب سرشب از که هم یمهر

 .آمد ذوق

 .محمدآقاحاج باشه ریخ -

 .داداشزن رهیخ -
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 .شدند ییرایپذ سالن وارد همه

 .کرد نایش به یااشاره یمهر

 ؟یکشیم رو ییچا زحمت اجاننیش -

 :گفت ونیمحمدهما

 .نیبش زمیعز خوادینم نه -

 .نشست نایش

 :گفت طنتیش با

 !دایدینم خبر ماهم به و دیریم خوب عموحاج -

 .دیکش صورتش بر یدست و دیخند ونیمحمدهما

 .میبر خواستیم نورا نزن، گوشه ده،یآمرز پدر یا -

 ؟نورا یبابا ای نورا، عمو،حاج -

 :گفت هشدارگونه یمهر

 !نایش -
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 :گفت هاآن به خطاب ونیمحمدهما

 .میریم هممون فرداشب انشااهلل اما -

 آقا؟حاج طورچه -

 .زدیم موج بیعج یحس دلش در

 .کردیم اشتجربه داشت هامدت از پس که یحس کی

 ندشیخوشا انگار یزیچکی حاال ،یگرفتار هامدت از پس

 .بود

 .بود بسته نقش شیهالب کنج یلبخند ناخواسته

 خدا یبنده نیا بودن، هم آقامحسن مادر جا،اون میرفت ما -

 یغهیص هی منزلشون، میبر شام فرداشب ما که گفتن

 .میبخون چندماهه تیمحرم

 .بودند زده زل ونیمحمدهما به یحالخوش با هردو

 .آقاحاج یمبارک به که یاله -
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 .بود برادر کی مثل شیبرا ونیمحمدهما

 .بود اشیقلب آرزو او، یخوشبخت

 دهیند که بود هامدت را ونیمحمدهما یهاچشم در برقِ نیا

 .بودند

 .دیبوس را شیعمو یگونه نایش

 د؟یحالخوش انقدر چرا بگو پس عمو،حاج یوا -

 .رفت هوا به ونیمحمدهما یخنده یصدا

 حالم؟خوش من -

 د؟یکن انکارش دیخوایم بله، -

 را کاکائو نیچهارم و کرده سواستفاده هاآن یپرتاسحو از نورا

 .گذاشت دهانش در و بازکرد هم

 .دیپرس بعد و دشیبلع و دیجو

 ؟یعروس یعنی غهیص ییبابا -
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 .داد تکان را سرش

 ست؟یسؤال چه گرید نیا ،یفسقل

 .ییجورا هی باباجان آره -

 کنه؟یم یزندگ ما با خونمون ادیم جانیاسی یعنی جون،آخ -

 .دخترم فعالً نه -

 .دیکش نیه نایش

 .میدار کار یکل فرداشب یبرا حاال یوا -

 .کرد دییتأ هم یمهر

 !شهینم که یخال دست یطورنیا میبخر انگشتر میبر دیبا -

 :داد جواب ونیمحمدهما

 .بشه ناراحت آقامحسن ترسمیم نه، انگشتر فعالً نه -

 .طورنیهم هم اسی خودِ یحت ای

 .کرد همداخل نایش
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 گردنبند هی براش م،ینر یخال دست کهنیا یبرا فقط خب -

 .میبخر

 .خوبه نمیا هوم؟

 .داد جواب یمهر

 رو یهمون حداقل دارن؟ یفرق چه خب گردنبند، ای انگشتر -

 .رسمه که میریبگ

 آقا؟حاج هیچ خودتون نظر

 .کرد باز هم از ندانستن یمعن به را شیهادست

 .نظرم به بهتره گردنبند همون اما ،دیبدون صالح شما یهرچ -

 با فردا، شه،یم اگر اما داداش،زن شهیهم زحمتم براتون من

 .دیبخر رو هست الزم که یهرچ دیبر نایش

 .آقامحسن منزل میبر که دنبالتون امیم هم شب
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 دنیمحمدهما که رفتیم شکالت ظرف سمت به نورا دست

 .زد شیصدا

 .بابا نورا -

 .دیخند شده هول

 !گه؟ید یکی فقط -

 داشت هشدار شیبرا یکاف قدر به ونیمحمدهما میمستق نگاه

 .برد عقب را دستش که

 دخترم؟ میبر -

 ؟میبمون شب شهیم -

 .ستخونه هم لتیوسا ،یدار مهدکودک فردا دخترم، گل نه -

 .زد لب نایش

 .گهید هست ما شیپ ،مهد نره فردا عمو،حاج دیبمون -

 .دیبگو هن نایش به امدین دلش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1167 

 

 .فشرد هم یرو پلک

 .چشم -

 

 .بود شده بهیغر هردوشان یهاچشم با خواب هاشب نیا

 به و بود دوخته اتاق کیتار سقف به را شیهامردمک اسی

 .بشود چه است قرار که کردیم فکر نیا

 کی ندهیآ فکر و شدیم دنده آن به دنده نیا از ونیمحمدهما

 .داشتیبرنم سرش از دست هم لحظه

 .انداخت ساعت به نگاه

 .بود مانده صبح اذان به ساعت کی

 .شب نماز خواندن به ستادیا و گرفت وضو

 .شد آرام

 .گرفت قرار



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1168 

 

 .کرد دعا اسی یبرا

 و شیخدا به سپرد دل شهیهم مثل د،یشن که را اذان یصدا

 به و شد نیسنگ شیهاچشم خواند، را صبح نماز. کرد توکل

 .رفت خواب

 .شد آرام هم اسی

 .رفتند و زدند پر انگار اشدلشوره و یکالفگ

 که ستیمثبت یهاانرژ یجهینت خوبش، حال دانستینم او

 .فرستاده شیبرا ونیمحمدهما

 به بود، نشسته دلش بر که یایناگهان آرامش با هم او حاال

 .رفت خواب

 

  [3/2/20, 2:52 AM] 

 

 چهار_و_یس_و_صد
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 :گفت الله به لبخند با

 .کنمیم درست خودم مادر، من به بده -

 .یشد خسته بسه

 .داد جواب خجالت با الله

 .نشدم خسته جان،خاتون خدابه نه -

 .کرد اضافه ازداغیپ به را شده ابیآس یگردوها یبسته

 .میبزن حرف باهم کلوم دو خانوم، زیبر ییچا دوتا -

 .برد باال را شیصدا و ختیر یچا الله

 ؟یخوریم ییچا جانیاسی -

 .داد جواب
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 .ممنونم نه -

 را گرید فنجان و گذاشت یزیم رو گازِ کنار را فنجان کی

 .یزغذاخوریم یرو خودش یبرا

 امرزتیخداب شوهر بعد چرا ،یگفتیم یداشت خانوم،الله خب -

 هم یسن ،ییرو و بر خوش ،یجوون ماشاال ؟ینکرد ازدواج

 .یشد وهیب که ینداشت

 .دیکش آه و زد یلبخند

 ازدواج بود، یمناسب تیموقع اگر دیشا واال، بگم یچ -

 .کردمیم

 نیا به انگار اما داشتم، خواستگار هم یچندبار قتشیحق

 .گرفتم خو ییتنها

 .ختیر قابلمه در آب و دیخند نینمک خاتون
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 االن خدا،به فهیح ؟یکنیم قبول ادیب یحساب آدم اگر پس -

 جفت زادیدمآ خداست، یبرازنده ییتنها ،ییسرپا و جوون

 .خوادیم همدم خواد،یم

 وانیل هی باشه کنارش خوادیم رویک هی یریپ موقع فردا پس

 .دستش بده آب

 و یعاد طیشرا به یخنث یلبخند و بود سکوت الله پاسخ

 گرفته نظر ریز بادقت را او نازخاتون اما اش،یزندگ نواختکی

 .بود

** 

 .داشت ذوق و شوق واقعاً

 از را نیا گرفت تماس او با هم وانیک یوقت که یقدرآن

 .دیفهم شیصدا

 َکر، ز،یچهمهیب طونِیش گوش انگار ه؟یخبر یحاج -

 !یحالخوش
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 .نه که یخاص خبر -

 حرفا؟نیا و ینامزدباز -

 .دیخند

 .کرد شروع باز نیبب االاهلل،الاله -

 نه؟ ای هست یاک خانومیاسی با طوره؟چه شییدا قندِ -

 .داره دوستش و افتاده نورا دلِ به مهرش الحمدهلل آره -

 آقامحسن، یخونه میبر شام قراره امشب جان،وانیک یراست

 .ایب باهامون توهم

 .کرد سکوت یالحظه وانیک

 !نه؟ یگیم چرا هیخبر گمیم یحاج -

 تیمحرم یغهیص هی قراره فقط ست،ین یخاص خبر آخه -

 شام از که کرد دعوت ازمون مادرآقامحسن م،یبخون چندماهه

 .میبر
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 .رفت هوا بر خندانش یپرانرژ یصدا

 نهیهم خب و تیمحرم و غهیص ،یحاج یایلعنت یلیخ بابا، -

 !گهید خونهیم خروس کبکت که

 .افتاد خنده به هم ونیمحمدهما و زد قهقهه

 .امینم من شم فدات داداش نه -

 !خوامیم ازت دارم من پسر، گهید ایب -

 :گفت خنده انیم

 پاشم کجا من کرده، دعوت مادرِآقامحسن خودتونم ،یاجح -

 ام؟یب

 نشه بگردم؟ دورت داره خودتو دنیر چشم آقامحسن االن

 !بستیم دمش به جارو رفتینم سوراخ تو موش تِیحکا

 .داره خبر دلش از خدا واال که رو آقامحسن -
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 یخانواده از شما ا،یب اتخانواده با گفت من به هم مادرش 

 .یترکینزد بهم یخون برادرِ از ؟یتسین من

 .نشه ناراحت آقامحسن گمیم فقط ،یحاج یسر تاج -

 .دیخند

 باهم که کنمیم هماهنگ زنمیم زنگ پس نکنم، فکر نه -

 .میبر

 .بود شده تمام کارخانه کار به اشیسرکش کرد، قطع را تماس

 یهاشگاهینما به لیتحو یبرا شده، داده سفارش یهامبل

 .بود ادهآم مبل

 در که مدت نیا یخستگ و بود نقصیب و یعال کارها تیفیک

 رونیب تنش از بود، سفارشات نیا یبرا هانیترمرغوب یپ

 .رفت

 .شد رهیخ دستش در یِگوش به و داد رونیب ینفس

 .آمد کش شیهالب
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 .نوشت شیبرا

 خانوم؟ یخوب -

 .داد جواب اسی که بود گذشته قهیدق کی از ترکم

 !نمدوینم -

 شده؟ یزیچ -

 .دارم استرس چرا دونمینم اما نشده یزیچ آقاحاج نه -

 .کرد پیتا شیبرا

 القُلوبتَطمَئِنُ بِِذکرِاهلل، اَال: کن تکرار خودت با -

 میخوایم فقط ،فتهیب ستین قرار یخاص اتفاق نباش، مضطرب

 .میبشناس گرویدهم ترشیب

 .بود جیگ اسی

 .دیفهمینم را خودش حال

 .یحالخوش ای است غم دارد که یحس نیا دانستیمن
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 .بود معلق انگار

 یبیعج حال کی اما بود، گرفته را مشیتصم که است درست

 .داشت

 .بود بیغر شیبرا حس نیا

 

  [3/2/20, 2:52 AM] 

 

 پنج_و_یس_و_صد

 

 

 

 .بود مانده محسن قلب یرو همچنان پوچ، یِنیسنگ حجمِ آن

 .بودند مهمانانشان رمنتظ آماده و حاضر شانهمه
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 یبرا اشیدلتنگ اس،ی برهمِ و هم در احساسات تمام کنار در 

 .کردیم اشوانهید داشت یتد

 .ندشیبب توانستینم او و بود نییپا یطبقه در کوچکش یتد

 .بود دهیکش دراز کاناپه یرو اسی

 .بود معذب وضع نیا از

 .نبود ممکن شیبرا هم نشستن اما

 .گرفت دست در را دستش و نشست کنارش محسن

 .نداشت یخوش دلِ

 .شناختیم را اسی زنِ دو دو یهامردمک و درمانده نگاه اما

 .فشرد هم یرو یآرام به را شیهاپلک

 .بابا اسِی جاامنیا من -

 " ییبابا دارمت که خداروشکر " گذشت اسی ذهن از و
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 .بود شده ملحق هاآن به ریمس در وانیک

 ادهیپ و کردند پارک شانکوچه سر هم، رس پشت را نیماش دو

 .شدند

 .رفتند هاآن یخانه سمت معمول، یهایپرساحوال از پس

 که الله به رو و ستادیا محسن آمد، در صدا به که در زنگ

 .زد لب برود فونیآ سمت خواستیم

 .کنمیم باز من -

 .آمد اسی کنار نازخاتون

 ؟یندار الزم یزیچ مادر؟ یخوب -

 .خاتون یرسم نه -

 برم؟ تصدقت یدیپوش لباسو نیا چرا ،یاسی گمیم -

 .دیورچ لب

 .گهید خوبه ست،ین که یعروس خاتون -
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 .انداخت رنگشهم شال و دارگل یِاسورمه سارافون به ینگاه

 هرچند رادِیا کی زیچهمه از اگر نبود نازخاتون نازخاتون،

 .گرفتینم کوچک

 .بودند شده شانخانه وارد

 دست در بارنیا که یاینیریش یجعبه و گل یسبد با مبازه

 .بود وانیک

 .دندیبوس را گریدکی و دیدو اسی سمت نورا

 .دیخواب شانیهایپرساحوال یصدا و سر

 پر و شر یدانشجو وان،یک از مخصوصاً و شانهمه از محسن

 .کرد استقبال یخوب به قبلش، سال نیچند طنتِیش

 ،یراحت یهامبل یرو نورا، و نایش ،یمهر الله، نازخاتون،

 .بودند نشسنه بود، دهیخواب اشکاناپه یرو اسی که ییجا

 .بود انداخته گل بحثشان
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 .بود مشغول نایش و نورا با هم اسی

 .داشت دوست قاًیعم را نورا و کردیم یراحت احساس نایش با

 و ونیمحمدهما و محسن انیم بحث هم، خانه گرید سمت

 .ودب شده گرم وانیک

 .کردند سکوت همه نازخاتون یصدا با

 :گفت ونیمحمدهما به خطاب

 یغهیص نیا قبلش شما اما حاضره، شام محمد،حاج پسرم، -

 غذا ما بعدش و میکن نیریش کاممونو که. بخون رو تیمحرم

 .میبکش رو

 .کرد نگاه او به ونیمحمدهما و گرفت گر دوباره محسن

 آقامحسن؟ -

 .داد تکان سر محسن

 .بفرما جان،یحاج گهید کردن امر خاتون -
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 م؟یبخون چندماهه آقامحسن، شرمنده -

 .کرد نازخاتون سپس و اسی به ینگاه

 .ماهه شش -

 .میکن معلوم دیبا هم مهر -

 .داد جواب بودند خورده گره ناخواسته که ییابروها همان با

 .دیبدون صالح خودتون یهرچ -

 .کرد مداخله سو آن از اسی

 .هیکاف گل یشاخه اچندت -

 .زد یلبخند ونیمحمدهما

 .سکه دوتا با گل شاخه چندتا -

 نگاه اسی و دیکش ونیمحمدهما کمر بر یدست وانیک

 .دوخت ونیمحمدهما به را اشزدهخجالت

 .زد لب و انداخت نییپا سر ونیمحمدهما
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 یهمگ یاجازه با -

 .کرد مداخله نازخاتون

 .اسی نارک جانیا ایب پاشو پسرم، پاشو -

 .کردیم معذبش محسن نگاه ینیسنگ

 .بود کرده صادر را اجازه اما

 .رفت بود گفته نازخاتون که ییجا و ستادیا

 .زد لب و بود دهیکش دراز طورهمان اسی

 نمیبش تونمینم خوامیم معذرت -

 .داد تکان را دستش کند، نگاهش کهنیا بدون

 .باش راحت بخواب، -

 .دوخت چشم نمحس به و گرفت سرباال

 اجازه؟ با آقامحسن، -

 .بست پلک محسن
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 جمع به جانیه با و بود گرفته یجا یمهر آغوش در نورا

 .بود شده رهیخ

 .کردینم نگاهش هم هنوز ونیمحمدهما

 :گفت او به خطاب اما

 و معلوم مدت یبرا که لمیوک شما طرف از من اس،ی خانومِ -

 ارمت؟یب در خودم عقد به شده، مشخص یهیمهر با

 .کرد نگاهش اسی

 .زد لب خفه

 بله -

 .خواند و گفت اهلل بسم لب ریز آرام ونیمحمدهما

 یعَلَ ،ۀِالَمعلُومَ ةِالمُدَّ یفِ ،ینَفسِ ( اسی) یمُوَکَِّلتِ زَوَّجتُ» -

 «المَعلُوم المَهر

 :گفت خودش یبرا دوباره سپس
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 «جیالتَّزو قَبِلتُ»

 .کرد باز چشم و بست پلک و خواند

 .گفت بلند اتوننازخ

 .صلوات محمد آل و برمحمد -

 بود ونیمحمدهما نگاه حاال و دیچیپ خانه در صلوات یصدا

 .بود شده چِفت اس،ی یهایمشک در که

 سمت دست و درآورد فشیک از را شکل یمربع یجعبه یمهر

 .کرد دراز ونیمحمدهما

 د؟یکشیم خودتون رو زحمتش آقاحاج -

 .فتگر او دست از را گردنبند

 .شدینم کنده او از هم لحظه کی محسن یرهیخ نگاه

 :گفت دید که را ونیمحمدهما دیترد نازخاتون

 .زنته گهید مادر، گردنش بنداز نیبش -
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 .بود شده خشک دهانش

 .دیگز لب اسی و زد زانو نیزم یرو اسی مقابل

 .آورد رونیب را ریزنج و پالک ونیمحمدهما -

 اما ونیمحمدهما و بودند یرارف او از حاال اسی یهاچشم

 .کردیم کنکاش را او دقت با داشت

 آب و کرد رد اسی گردن ریز از را ریزنج دستش کی با

 .دیبلع را دهانش

 .بود مشخص هم لباس یرو از یحت اسی قلب تند یهاتپش

 .زد لب و بست را گردنبند قفل

 .باشه مبارکت -

 .کرد نگاهش اسی

 .بود گرفته نبض هم ونیمحمدهما یشانیپ کنج

 .داد جواب
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 .آقاحاج یمرس -

 .بود محرمش اسی گرید حاال

 .ونیمحمدهما محرمِ

ًِ 

 

  [3/3/20, 2:20 AM] 

 

 شش_و_یس_و_صد

 

  

 

 .نبود خودش دست نگاهش رد کنترل گرید

 .دیخندیم و زدندیم حرف نایش با که بود ییاو به رهیخ
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 .دیخندیم بایز

 .ختیرینم اطوار تعمداً

 .بود یذات ،رفتارش در نازِ  نیا که انگار

 .ستیبغل دختر نیا قدرچه که گذشت فکرش از لحظه کی

 کند، استغفار و بزند بینه خودش بر نبود الزم گرید کهنیا از

 .شد آب دلش در قند

 یموها لمس فکر و شد رد قلبش یرو از میمال مینس همان

 .بود زیانگوسوسه اس،ی یِشمیابر

 .دیپرس وانیک

 ؟یحاج نظرت بخ -

 .دیخند و شد ونیمحمدهما یرهیخ

 ؟ییخدا یدینشن یحاج -

 .کرد نگاهش یجیگ با دنیمحمدهما
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 !خوبه آره آره -

 .زد رخندهیز وانیک

 خوبه؟ یچ دم،ینفهم نکنم فکر ینداد حرفم به گوش اصالً -

 .رو خدا بنده یخورد نگاهت با شه،ینم تموم بابا

 .دیخند و دیکش صورتش بر یدست

 .دمینفهم شرمنده آره -

 .بگو گهید بار هی

 سمت و ستادندیا زد، شیصدا شام صرف یبرا که محسن

 .رفتند یغذاخور کوچک سالن

 .دیکش را ونیمحمدهما دست نورا

 .ششیپ میبر ما ایب تنهاست جااون جانیاسی ییبابا -

 لبخند نورا به رو شدیم رد کنارشان از برنج سید با که الله

 .زد
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 .مونمیم کنارش من مزیعز -

 .کرد نیریش یاخم

 .میبخور شام باهاش میبر امییبابا و من دارم دوست آخه -

 .دیکش را ونیمحمدهما دست

 .ییبابا گهید میبر -

 .دیکش نورا یموها یرو دست نازخاتون

 ارمیم غذاتونو ششیپ دیبر بابات با خوشگل، خانومِ برو -

 .جااون

 اسی مهر ییکهوی کهنیا. بود خداخواسته از هم ونیمحمدهما

 !داشت تعجب یجا هم خودش یبرا بود، نشسته قلبش بر

 .زد لب محسن به رو

 .میمونیم هال یتو ما شرمنده پس -

 .زد یاجبار یلبخند
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 .دیراحت هرطور جان،یحاج کنمیم خواهش -

 .نشست اسی کنار یانفره تک مبل یرو ونیمحمدهما

 .شیپا نییپا کاناپه، همان یرو هم نورا

 .کرد نگاهش اسی

 .شهیم سختتون یطورنیا آقا،حاج هیبق شیپ دیرفتیم -

 .کرد نگاه اسی یهاچشم در

 .خواست یطورنیا نورا خوبه، نه -

 .زد پرحرص یلبخند و گرفت حرصش

 .خواست نورا خب، بله ،آهان -

 .زد لب شیصدا در یاخنده با ونیمحمدهما

 .داشت تدوس هم نورا یبابا خب البته -

 .برگرداند یرو و گرفت اشخنده اسی

 .گفت نشیریش زبان با نورا
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 خونمون؟ یایم یک پس جان، یاسی -

 .کرد یدستشیپ ونیمحمدهما

 بعدش مدت هی بشه باز که جانیاسی یپاها گچ انشااهلل -

 .شمونیپ ادیم

 یبیعج حس کی او توسط شدنش خطاب جانیاسی طورنیا

 .داشت

 .گفت زدهذوق نورا

 شه؟یم خوب یکِ پاهات جانیاسی -

 .وقتچیه دیبگو خواستیم

 شیروزهانیا یکودکانه شوق تمام که او به رو لبخند با اما

 :گفت بود پدرش و او یزندگ به ورودش و اسی با ییآشنا

 .من نانازِ عشقِ گهید دوماه یکی -

 .بکشد سمتشان را هامبل انیم زیم تا شد خم الله
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 .ستادیا افتاده ریز به یسر با ونیمحمدهما

 .دینکش زحمت شما جلو کشمشیم من ممنون -

 .دیکش خودشان سمت را زیم

 .دیچ شانیبرا را زیم الله

 :گفت شده معذب ونیمحمدهما

 بکنم؟ کمکتون -

 .ستین یکار آقا،حاج نه -

 .آورد شانیبرا را مرغ و فسنجان خورشت بشقاب و برنج سید

 .را ساالد و تونیز و یترش و ماست ظرف هم بعد

 .داد جواب و کردند تشکر

 .خدمتم در دیداشت اجیاحت یزیچ کنم،یم خواهش -

 .کن صدام یداشت کارم اگر جانیاسی

 .کرد نگاهش قدردان
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 .جونالله ،یمرس -

 .برداشت کوسن دو ونیمحمدهما

 .اسی به کرد رو

 ؟یبخور غذا یبتون ترراحت تا گردنت ریز بذارم هارونیا -

 یمرس -

 .گذاشت اسی گردن ریز دست

 .شد محبوس اشنهیس در اسی نفس

 .کرد مکث ونیمحمدهما

 .کرد مکث هیچندثان هم عمداً

 .زد یرپوستیز یلبخند و انداخت اسی سرخ صورت به ینگاه

 .رفت عقب و گذاشت گردنش ریز را هاکوسن

 .شد آزاد اسی نفس

 .بود نشسته کنارشان و آمده جلو هم نورا
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 .دیپرس اسی به رو و گذاشت مقابلش را او بشقاب -

 زم؟یبر قدرچه -

 .گفت اسی خت،یر که را اول ریکفگ

 .هیکاف یمرس -

 .دیپر باال شیابروها

 ؟یگرفت میرژ -

 .دیخند

 نه -

 یخال بشقابش در گرید ریکفگ کی اس،ی حرف به توجهیب

 .کرد

 درسته؟ ،یشد الغرتر ادیم نظر به -

 .داد البا را شیابرو یتاکی اسی

 آقا؟حاج دیبود دهید رو من هم امشب از قبل مگه شما -
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 !شدم الغرتر دیگیم که

 .دیخند

 .یشد الغرتر که مشخصه خب اما! نه دقت با -

 خوبه؟ باشه، چاق عروس که ستین خوب -

 .شد اسی یرهیخ

 .صورتش به فقط نه

 .چرخاند او تن یرو دور کی را نگاهش

 !یخوب هم یلیخ ،یستین چاق -

 .فرستاد خودش بر یلعنت اسی

 رد شیهامرمک ریز از را تنش وجب به وجب قیدق قدرچه

 .کرد

 .داشت شدن ذوب حس اشرهیخ نگاه مقابل

 .یمرس خورمیم فسنجون من آقاحاج زه،یچ -
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 "! ادینم بهت دنیکش خجالت زبون،بلبل یدخترکوچولو "

 

  [3/3/20, 2:20 AM] 

 

 هفت_و_یس_و_صد

 

 

 

 .زد لب و گرفت دست در را سای بشقاب

 ؟یبخور غذا یخوایم یطورچه خب -

 .کرد دراز دست

 .روش ذارمیم رو بشقابم ذارم،یم بالشت شکمم یرو -

 .بود زده ونیمحمدهما سر به طنتیش یهوا
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 اشخنده به ختهیآم یصدا همان با و کرد تنگ را شیهاچشم

 :گفت

 !که شهیم سخت خب -

 .داد تکان را سرش

 .کردم عادت نه -

 .گذاشت زیم یرو را بشقاب

 .دیچرخ اسی سمت ترشیب

 خودم بردارمشون بذار بود، یاضاف کوسن دوتا نیا اصالً -

 !بدم غذا بهت

 .بشوند نیا از گشادتر اسی یهاچشم که نداشت امکان

 !نه یوایا -

 .کرد یساختگ یاخم

 نه؟ چرا -
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 .بود شده عرق از سیخ اسی یهادست کف

 .کرد نورا به یااشاره و دیگز لب

 .زد لبخند نورا به رو ونیمحمدهما

 هوم؟ بدم، غذا دخترکوچولوها دوتا به من امشب اصالً -

 ؟ییبابا هیچ نظرت

 شنهادیپ از نورا و زد رونیب اسی یهاگوش از دود

 .کرد استقبال ونیمحمدهما

 .داد سُر او سمت را بشقابش

 .ییبابا آره -

 :گفت او به رو تعجب از شادشدهگ یهاچشم همان با اسی

 دخترکوچولو؟ دیگفت من به -

 .دیخند گلو در

 !گهید ییکوچولو -
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 که ینباش هم زیخمین تا دارم،یبرم هاروکوسن من حاال خب

 .ادیب فشار بهت

 .کردیم شیتماشا سکوت در او، حرکات از متعجب اسی

  هم او لمس و دست دخالت بدون توانستیم ونیمحمدهما

 .بکشد رونیب را هاکوسن

 و دهد اشفاصله یکم تا داد سُر گردنش ریز دست هم باز اما

 :گفت آرام نیح درهمان

 !ادیم بهت یاسورمه -

 .زد پس را آمد زبانش سر تا که یحرف

 .دیآیم شما به هم ییمویل راهنیپ دیبگو خواستیم

 .گرفت کام به زبان اما

 .دیبلع را دهانش آب

 .یمرس -
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 .نشست و داد زدهخجالت دخترِ لیتحو یداشتنتدوس یلبخند

 گه؟ید یخوریم فسنجون یگفت خب -

 اسی دهان سمت اطیاحت با را خورشت و برنج از قاشق کی

 .برد

 اسی کهنیا از زدهذوق و کردیم نگاهشان یچهارچشم نورا

 غذاخوردنش به رهیخ شده، خطاب دخترکوچولو او مانند هم

 .بود

 .گرفت اشخنده اسی

 .دیخند ونیمحمدهما

 .کن باز رودهنت دخترخوب، نخند -

 .کرد فرو دهانش در را قاشق او و کرد باز دهان

 .باباشه یکوچولو خانوم نوبت حاال خب -

 .برد باال را دستش
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 .هـــــام ادیب مایهواپ -

 .خورد را شیغذا ولع با هم نورا

 .بود دهینکش غذا خودش یبرا هنوز ونیمحمدهما

 .دادیم نورا به قاشق کی و اسی به قاشقکی طورهمان

 .دیبخور هم خودتون آقاحاج -

 .داد سرتکان

 .زدیم لبخند محجوبانه و آرام قدرچه

 .خورمیم د،یبش ریس دوتال شما -

 دستش که گذاشتیم اسی دهان در را برنج قاشق نیچندم

 .ختیر مبل یرو آن از یکم و خورد تکان

 .بودند افتاده خنده به

 .شد هال وارد لحظه،همان حسنم
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 شانیهاخنده یصدا و دید را اسی به ونیمحمدهما دادن غذا

 .دیشن را

 اشدردانه یخنده یصدا دنیشن از شد شاد قلبش سمت کی

 .گرفت قاًیعم گرشیدسمت و

 .بود شده میسه ونیمحمدهما با را دخترش یجد یجد

 جانِ هب خوره مثل شود، دور او از اسشی نکند کهنیا فکر

 .بود افتاده روانش

*** 

 .اوردیب طاقت نتوانست

 ونیمحمدهما یشانه بر دست ،یخداحفظ موقع که قدرآن

 .دشیکش یاگوشه به و گذاشت

 آقامحسن؟ جانم -

 دارد؟ یلزوم است؟ درست گفتنش اصالً کرد، فکر
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 :دیبگو یرمنطقیغ شد باعث اشپدرانه احساس اما

 من نبود، احترامش و رمماد خواست به اگر جان،یحاج -

 .بودم شما نیب تیمحرم و غهیص نیا مخالف

 بگم؟ طورچه یعنی خوام،یم فقط شده، که حاال اما

 .کرد راحت شیبرا را کار ونیمحمدهما

 .گذاشت اششانه بر دست

 .کتونمیکوچ من آقامحسن، دیکرد یبزرگ -

 .گذاشت چشمش یرو را گرشید دست

 .راحت التونیخ چشمم، یرو -

 .کنمیم حفظ قرمزارو خط و حرمت و میحر نم

 که یپدر الِیخ کردن راحت یبرا و انداخت نییپا سر

 :گفت بود نامطمئن و نگراندل

 .کنمیم تیرعا رو رابطه نیا حدود و حد -
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 محسن ینهیس یقفسه یرو از را سنگ تکه کی انگار

 .برداشتند

 یادیز که بود نیا محسن مشکل اما بود، یخوب مرد او

 .بود اسشی نگراندل

 یبرا فقط عالقه، یاذره و فکر بدون اسی کهنیا از دیترسیم

 به تن اش،یزندگ تلخ و کوتاه یدوره آن سپردن یفراموش به

 از بچه کی حضور و یسن اختالف سال هجده با ازدواج نیا

 قرار  ونیمحمدهما و او انیم شهیهم بود قرار که مرد نیا

 .باشد داده رد،یبگ

 .بود گذشته کار از کار گرید حاضر حال در

 یبرا و بسپارد خدا به را دخترش توانستیم فقط

 .کند دعا اشیخوشبخت

 

  [3/4/20, 3:23 AM] 
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 هشت_و_یس_و_صد

 

 

 

 نیا از بهتر یدر خوارهیم رخ بر بگشا

 نیا از بهتر یسر خانه،یم درِ بر زنم تا

 یول شررهاست تو چشمِ ۀفتن با گرچه

 نیا از بهتر یوشر شور هم دهکیم درِ بر

 خوششبت بوسمت،یم

 .خواندش چندبار

 !ترشیب هم دیشا بار،ده بار،سه دوبار، ،بارکی

 .زد لبخند
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 .بعدش یدوکلمه آن و اریشهر از شعر تیب دو

 "! یوا! یوا بوسمت؟یم "

 .بود گذشته تشانیمحرم از وچهارساعتستیب 

 شیبرا دیبا بوسمتیم آن و شعر نیا پاسخ در یجواب چه

 نوشت؟یم

 .کشاند تخت یرو را خودش ن،یزم یرو از یتد

 .اسی اتاق به دیایب را یچندساعت که بود داده تیرضا نازخاتون

 و فشردن با را ونیمحمدهما امیپ نیا از اشیناگهان جانیه

 .کرد یخال کوچکش یتد چالندن

 .نبود بسته گوش و چشم

 شهراد جانب از را هاحرفنیازاشیب دنیشن یتجربه تنهانه

 یانتها تا و بود شده لمس بود، شده دهیبوس او بلکه داشت،

 .بود رفته شیپ رابطه کی
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 کی و شعر تیب کی با فقط همآن اش،یگرفتگ گر

 .نبود درک قابل هم خودش یبرا خوش،شب و بوسمتیم

 .گشتیم علت دنبالبه ذهنش یپستوها در

 بودنِ یدلم نیا که بود نیا دیشا علتش

 .بود باور رقابلیغ شیبرا رانیامونیمحمدهماحاج

 چه؟ دیشا د،یشا ای و

 .دانستینم

 .شده زدهخجالت چرا دانستینم

 را هاکوسن خواستیم که یالحظه و قبل شب ادآوردنی به با

 حال کی بود، او آغوش در سرش و بکشد رونیب سرش ریز از

 .کرد دایپ یبیعج

 .دانستینم را خجالت با توأم حسِ نیا بودن بد ای خوب

 باال را گرید دست و کرده حلقه یتد تن دور را دستش کی

 .برد
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 .کرد لمس را پالکش

 .بود انداخته گردنش به ونیمحمدهما

 .بود گنگ ذهنش

 تا اما بفرستد اشنقطه نیتریاگوشه به را شهراد کردیم یسع

 احوال و احساسات از حجم نیا انیم از را خودش خواستیم

 شیپ او ریتصو بکشد، رونیب گوناگون یفکرها و گنگ

 .بستیم نقش شیهاچشم

 پشت به دهیچسب شهرادِ آن بتواند داشت دوست و بست پلک

 .کند له را هاشپلک

 استراحت و یجسمان اوضاع بودند، کرده اشکالفه زیچهمه

 .قوز یباال قوز که هم مطلقش

 برطرف را اشیشخص یازهاین یحت توانستینم کهنیا از

 رشیز لگن دیبا دفعش یبرا الله که هربار با و کند

 .شدیم یروان داشت گذاشت،یم
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 .ببلعدش و کند باز دهان نیزم داشت دوست

 .نبود یگفتن گرید که هم شیپاها دور نیسنگ یهاگچ

 !شناختینم وقتیب و وقت که یدرد

 .بود خسته

 !جورواجور افکار یکل با یخستگ

 .خواستیم را روزها آن از عیسر یرگذ دلش

 .رفت برهیو بالشتش کنار یگوش

 .ونیمحمدهما از گرید امیپ کی

 .کرد بازش فوراً و شد هول

 ؟یدینم جواب و یداریب خانوم، -

 .گرفت اشخنده

 .بردیم سر به هپروت در اسی و بوده او پاسخ منتظر

 .نوشت شیبرا
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 .برهینم خوابم دارم،یب آقاحاج بله -

 .داد پاسخ عیسر که بود نیهم منتظر انگار هم ونیمحمدهما

 بزنم؟ زنگ تونمیم -

 .کرد نگاه اشیگوش یصفحه به خنده با

 .نوشتیم چه

 دیبزن باشه -

 .خورد زنگ اشیگوش بالفاصله

 .کرد وصل را تماس

 خانوم سالم -

 د؟یخوب آقا،حاج سالم -

 .زد هیکنا

 ؟یربهت شما! شما یهایپرساحوال از -

 .دیگز لب اسی
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 طوره؟چه نورا ممنونم، -

 ؟یداریب هنوز چرا. دهیخواب الحمدهلل، -

 !گهید برهینم خوابم -

 ؟زمیعز چرا -

 خطاب زمیعز با و فرستاده شیهاهیر به دم کی با را هوا

 .بدهد پس را بازدمش نتوانست او، توسط شدنش

 با و آهنگ خوش ونیمحمدهما که داد رونیب نفس لرزان

 .زد شیصدا اشمردانه و بم یصدا

 اسی -

 .کرد سکته بارنیا اسی نفس

 .شیصدا آهنگ بر لعنت

 و آرام طورنیا را یحرف سه اسم کی توانستیم طورچه

 !دهد؟ جان خط یسوآن یدختر که کند تلفظ خاص
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 بله؟ -

 ؟ینداشت درد امروز ؟یبهتر دمیپرس -

 یمرس خوبم، بله -

 خانومم شمینم مزاحمت ،یکن صحبت یتونینم کنم فکر -

 !شوک نیسوم و

 .بود چسبانده خانم به را تیمالک میم

 .بود خوانده خودش خانم را او

 !خودش خانم

 .ونیمحمدهما یبرا فقط و فقط

 .زدیم شین شیهاچشم به اشک اما ل،یدل با ای لیدلیب

 .زد لب ینگران با ونیمحمدهما

 چرا شده؟ یزیچ شم،یم نگرانت دارم واقعاً من اسی -

 ؟یکنیم سکوت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1213 

 

 .دیکش شیگلو بر دست

 مرگم چه دانمینم جانبت از شدنم خطاب مدل نیا با گفتیم

 شده؟

 .دیبگو توانستینم

 .تند هیتوج را بهتش و سکوت خواست

 از ام،خسته تیوضع نیا از یکمهی فقط فقط خوبم، من نه -

 یبرا یحت گرانید به بودن ازمندین نیا از دن،یخواب جاکی نیا

  و بشه یچ قراره کهنیا از  ،کار نیترکوچک

 .آمد حرفش انیم

 .کن توکل خدا به و باش آروم زم،یعز باش آروم -

 .شهیم تموم گذره،یم اما سخته، گذره،یم روزها نیا

 .نباش یزیچ نگران

 .برهینم شیپ از رو یکار ینگران
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 ور مشیریبپذ دیبا که یاوضاع کردن قبول فقط ینگران

 .کنهیم ترسخت برامون

 .اسی یستین تنها شما

 .یدار رو خدا ،یهرکس از قبل شما

 .دیالَور حَبلِ مِن کَیاِلَ اَقَربُ نَحنُ: گفته که ییخدا

 .    ِهیهرثان کنارته، خدا. میترکینزد تو به گردن رگ از ما

 .یدار رو اتخانواده

 .باشم که داد قول بهت من هستم، من

 .میکن یزندگ ترراحت رو هایسخت هم کنار که

 

  [3/4/20, 3:23 AM] 

 

 نه_و_یس_و_صد
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 یروزها و تیعاف قدر هابنده ما نباشن، سخت یروزها اگر

 .میدونینم رو مونیخوش

 به ،ینیبب همسر کی چشم به یبخوا کهنیا از قبل رو من

 .کن نگاه دوست کی چشم

 .بگو رو هاتیناراحت

 .اریب زبون به

 .میکن آروم گررویدهم مینبتو بذار

 .زمیعز داره رو هاشبنده یهوا خدا

 .ستین حکمتیب کارش چیه
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 نیهم یتو یحت گمیم ،یبپرس هم زشیناچ یبنده منِ از اگر

 .نکن شک بوده، یحکمت هم کرده نتینشخونه که یتصادف

 سرپشت ،یباالسر اون به کمک با هم کنار در رو روزها نیا

 .میذاریم

 .حکمتش به بسپر دل 

 :گفته خدا

 جَعَلَ قَد َامرِه، بالِغُ اهللَ،اِنَ حَسبهُ، فَهُوَ اهللِیعَل تََوکَلیَ مَن وَ -

 .قَدرا ءٍیشَ ِلکُلِ اهللُ

 که کرد خواهد تیکفا را او خدا کند، توکل برخدا که هرکس و

 یاندازه و قدر یزیهرچ بر و است روان و نافذ امرش خدا

 .دانسته مقرر

 .هست هاشبنده به جورههمه واسشح خدا

 .بود شده سیخ اشک از صورتش تمام آمد، که خودش به
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 حالِ و زدن حرف نیدلنش و آرام نیچن نیا در اشییتوانا

 .بود بیعج کردن آرام را نفرکی

 

 .بود کرده آرامش روش و وهیش همان با

 .کردیم آرامش هرشب

 .کردیم زمزمه را قرآن اتیآ شیبرا

 پرآرامشش یصدا و او یهاحرف انیم یگاه قراریب دخترکِ

 .رفتیم خواب به

 نه ونیمحمدهما که ییهاقلب قوت با تشیوضع تحمل

 .بود شده ترآسان شیبرا دادیم او به دوستانه بلکه همسرانه،

 یهاحرف هول ترشیب بارشان،کی یاهفته و کوتاه یدارهاید

 .دیچرخیم یعاد

 .یخاص حرکت ره ای و یلمس ،یتماس بدون
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 .کردیم یبگیغر او با نظر نیا از اسی

 تیاهم شیبرا چندان حجابش تیرعا هم یعاد حالت در

 .نداشت

 که ییهاشب کی یاهفته همان تعجب، کمال در اما

 کی را آمدیم منزلشان به دوساعت یکی یبرا ونیمحمدهما

 .انداختیم شیموها یرو شال

 گناهه " که زدیم رغ و زدیم صورتش بر چنگ نازخاتون

 تو گناهه، که وهلل به رهیبگ رو شوهرش از آدم کهنیا دختر،

 مرد نیا حاال سرت، رو ینداختیم زور به لچک هی ابونیخ

 دیشو چهارتا اون جا،نیا ادیب چندروز بعد خوادیم چارهیب

 "بشه یچ که یکنیم غیدر ازش موهاتو

 .دیخندیم اسی و گفتیم نازخاتون

 چشم، بگذره، کمی بذار شوهر؟ بشه تا کو حاال خاتون "

 "! خب سختمه
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 !نه بپوشاند، را خودش سخت و سفت کهنیا نه

 .بود معذب مقابلش اما

 .بردینم شیپ دادن دست یبرا هم را دستش یحت

 .بود نمانده دور ونیمحمدهما نگاه از حرکاتش نیا تمام

 .بود صبور او

 .بود کرده صبر

 .دهد زمان نسبت نیا رشیپذ یبرا اسی به تا بود کرده صبر

 نگاه یاجازه صدور داشت، تشانیمحرم که یتیخاص تنها

 .بود وجدانعذاب بدون اس،ی به ونیمحمدهما کردن

 گذشته تشانیمحرم از که یروزهشت و پنجاه مدت تمام در

 .نداشت را اشخانه به رفتن قصد انگار هم نازخاتون بود،

 .بود گرفته اخت الله با یحساب
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 او به توانستیم که ییجا تا دردش، زانو و کمردرد وجود با

 .کردیم کمک

 اسی و شدیم اسی یفتهیش ترشیب دارشانید هربار در نورا

 .شدیم ونیمحمدهما زباننیریش دخترک دلتنگ هم

 رفتهیپذ را شانیکنون طیشرا یاذره فقط ،یکم هم محسن

 .بود

 .کردیم فکر الله رموردد نازخاتون یهازمزمه به داشت و

 .گرفت تماس ونیمحمدهما

 .کردند یپرساحوال و سالم

 آقا؟حاج بله -

 یدید خداروشکر دنبالت، امیم دارم باش حاضر خانومم -

 .یشیم خالص هاگچ اون شر از گهید امروز شد، تموم

 بود نکرده عادت شدنش خطاب مدل نیا به هنوز دوماه از بعد

 .ختیریم نییپا یهر دلش هربار و
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 د؟یایم یکِ تا شم،یم حاضر من باشه -

 .خانومخوشگل خونتونم گهید ساعت مین تا -

 اسی روان و روح و دل با خوب که دانستینم و گفتیم

 .کندیم یباز

 

  [3/5/20, 4:05 AM] 

 

 چهل_و_صد

 

  

 

 .بودند اتاقش در الله و نازخاتون

 .کردند کمکش شیهالباس دنیپوش در
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 .انداخت اطرافش و دور به ینگاه چندش با ننازخاتو

 جاشهمه کنمیم فکر اتاق نیا امیم خدابه مادر، ،یاسی -

 .نجسه

 .بره کن رد رو سگه نیا

 یدست دو داشت دوست یتکرار و هرروزه بحث نیا از کالفه

 .بکوبد سرش بر

 .دینال

 که یتد. ستین نجس سگ که کن باور جان، خاتون یوا -

 خانم شیپ روزو یهیبق جاستنیا تدوساع یروز فقط

 رونیب و معاشرت اهل ،یاشتر خانوم اگر دونمینم من ه،یاشتر

 .ِ سپردمیم یک دست دیبا بچمو بود، رفتن

 خودش مخصوص یشامپوها یکل ره،یم حموم یوونکیح اون

 .زنهیم واکسن کنه،یم استفاده رو

 کنم؟ ردش یبگ من به ادیم دلت یطورچه شما
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 .رمیمیم یتد بدون من

 .کرد باز هم از را شیهادست

 اون به تو حاال. نجسه سگ گفتنیم امیاالمیقد از واال -

 !دختر؟ یسگ تو مگه دورازجونت بچم؟ یگیم جونور

 گهید و دیاریم در مد خودتون از چرا جوونا شما که نیا

 !دونمینم

 ینشدن تمام و یدائم بحث نیا به دادن خاتمه یبرا هم الله

 :فتگ

 ارم؟یب برات رو شال کدوم جان،یاسی -

 .نداره یفرق -

 .آورد شیبرا را قرمز شال

 .زدیم شانه را شیموها و ستادهیا پشتش نازخاتون
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 با اما بود، یداشتندوست اریبس و مهربان مادربزرگش

 .کردیم ناراحت را او قاًیعم ،یتد درمورد شیاظهارنظرها

 .بافت را اسی یموها

 .دیبوس  را اشدهیکچرو دست اسی

 .خاتون نکنه درد دستت -

 .کرد ینگاه صورتش به نازخاتون

 .دردنکنه سرشما -

 که یه شوهرت؟ یجلو یبر یخوایم افهیق و ختیر نیا با

 چشم تا ده اد،یم که جاهمنیا خدا یبنده ،یریگیم رو ازش

 خودش از ترشیب که دخترشم کنه،یم نگاش رهیخ رهیخ داره

 .داره دل اونم خودم، پسر مثل امیحاج نه،یشیم تو دل ور

 .دختر باشه خوش نگاه هی به دلش حداقل بذار

 .بود گرفته اشخنده اسی
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 .گفتیم راست

 .بود نشده تنها ون،یمحمدهما با اصالً تشان،یمحرم از بعد

 .کرد نگاه توالت زیم ینهییآ در را خودش و دیکش گردن

 .شدم زشت قدرچه یوا -

 .کرد نگاهش چپ چپ نازخاتون

 .نذاره تیخوب نذار بیع خودت رو. مادر ینشد زشت -

 اما یآفتاب یپنجه شمیجورنیهم

 .کنهیم حض آدم یبمال دابیسف سرخاب ذره هی

 .کرد باز را زتوالتیم کنار کوچک در الله

 .داد دستش به و آورد رونیب را ششیآرا لوازم فیک

 خط کی و شد دهید پرتر پرش، یهامژه که زد ملیر یکم

 .دیکش هم نازک چشم
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 ،رژگونه کی با و دیمال شیهالب یرو شالش رنگ به یرژ

 .داد نشان تربرجسته را شیهاگونه

 .آمد در صدا به خانه زنگ

 .زدیم گوشش در انگار قلبش

 .بود مضطرب

 که البته باشد، تنها ونیمحمدهما با خواستیم کهنیا از هم

 اما بودند، رفته کمرش گچ کردن باز یبرا هم با هم قبالً

 فرق قبلش ونِیمحمدهما با ت،یمحرم بعدِ ونِیمحمدهما

 !داشت

 .گرفتیم آتش شیهانگاه ریز اسی

 شدن باز از پس که بود نیا هم اضطرابش دوم لیدل و

 .دیکشیم را انتظارش یزیچ چه ش،یپاها یهاگچ

 با ،ییرایپذ سالن از نازخاتون، و الله یپرساحوال یصدا

 .دیرس گوشش به ونیمحمدهما
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 با بار نیاول که، یامردانه جذابِ و دارخس و گرم یصدا

 دوبلور یبرا مناسب مرد، نیا یصدا قدرچه کرد فکر خودش

 .است شدن

 او به متعلق ت،یشخص و لحن نیا و صدا نیا صاحب حاال

 .بود

 حاال زد،یم نبض پرتپش و تند شیپ یچندلحظه تا که یقلب

 کینزد اتاقش به که او یهاقدم یصدا دنیشن اب انگار

 .بود کرده فراموش را دنیتپ شد،یم

 .خورد اتاقش باز مهین در به تقه چند

 .آقاحاج دییبفرما -

 .شد داخل

 دست یهاانگشت انیم قش،یعق انگشتر رنگهم سرخِ حیتسب

 .بود چپش
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 نگاه و بود اشمردانه یدهیکش یهاانگشت یرو اسی نگاه

 .اسی صورت به ونیمامحمده

 .زدلمیعز سالم -

 !اسی قلبِ چارهیب آخ

 .دیبلع را دهانش آب

 د؟یخوب آقا،حاج سالم -

 .بکشد او صورت یرو دست یآرام به داشت دوست

 .بود نشسته تختش یرو

 .زد لبخند و آمد جلو ونیمحمدهما

 .کرد دراز را راستش دست

 .کرد صورتش به نگاه کی و او دست به نگاه کی اسی

 .آورد باال دست
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 تمام به که اس،ی دست کف به فقط نه پوستش، یگرما

 .دیرس هم بدنش یهارگ

 .انداخت اتاق بازمهین درِ به ینگاه و دیچرخ ونیمحمدهما

 عقد به قبل، روزِ هشت و پنجاه که بود یدختر تابِیب هم او

 .بود کرده لمس را دستش بار نیاول یبرا و بود درآمده موقتش

 .بود دهدا قول

 .قولش و بود ونیمحمدهما

 .کند حفظ را قرمزها خط بود داده قول

 اما سخت، اگرچه اشمردانه یهاحس کردن سرکوب او یبرا

 .بود یشدن

 خط از یجزئ که کوتاه یبوسه کی و آزادانه نگاه یکم یول

 شد؟یم شد،ینم محسوب قرمزها

 .بست کامل  را در و برگشت را آمده چندقدمِ
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 .کرد نگاه را قامتش و قد اسی

 .بود پوشخوش

 .شهیهم مثل

 .مؤدب و موقر و نیمت

 .تمام زیچهمه اصالً

 خفه قصد بغض که است شده مرگش چه دانستینم اسی اما

 !داشت؟  را کردنش

 انقدر که نهیهم یبرا اس،ی یندار ازش یپنهون زیچچیه تو "

 "! یمعذب مقابلش

 رونیب را رشمغ بشکافد، را سرش یکاسه داشت دوست

 اصالً. کند له را بود درش شهراد نام که یقسمت هر و اوردیب

 .ردیبگ یفراموش

 

  [3/5/20, 4:07 AM] 
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 کی_و_چهل_و_صد

 

  

 

 طورنیا بود، آگاه آن به مرد نیا که ییخطا خاطربه هربار اما

 .ندهد جان

 .بود نشسته تختش یرو و آمده اسی سمت

 .کم یافاصله با

 .انداخت کتش بیج در را حشیتسب

 یگوشه و دیگزیم لب اسی و کردیم نگاهش میمستق او

 .دیچیپیم انگشتش دور را شالش

 .بود شده برعکس شانیجا
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 که بود یزمان تا اس،ی بودن پروایب و جرأت و دل

 اسی بود، طالبش او که حاال و کردینم نگاهش ونیمحمدهما

 .دیدزدیم نگاه

 .کردیم درک را اسی او

 شان،یهاامکیپ ای و یتلفن یهاتماس در که بود دهیفهم را نیا

 .ستیحضور یهامالقات از ترراحت انگار

 .دیکش جلوتر را خوش یکم

 .دیکش نفس اسی

 .دادیم یخوب یبو ونیمحمدهما

 .خنک و میمال یبو کی

 .یگارخارجیس و تلخ عطر یبو بیترک نه

 .داشت یداشتندوست یبو کی تنش بلکه

 .گذاشت اسی یچانه ریز و برد شیپ را راستش دست
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 سرد؟ یلیخ اسی ای بود، داغ یلیخ او

 آب داشت باشند، گذاشته خی یرو را آتش که انگار چرا

 .شدیم

 .شد بلند نجواگونه آرامش و گرم یصدا

 اسی باال ریبگ سرتو -

 .کرد نگاه او به و زد بندمین یلبخند اسی

 خانوم؟ یخوب -

 .بردارد اشچانه ریز از دست بلکه داد تکان را سرش

 خوبه؟ نورا د؟یخوب خودتون شما ممنونم بله -

 .بود مضحک و مسخره

 .بود گرفته شانخنده هردوشان

 .یپرساحوال جز به دیطلبیم را یحرف و هرجمله لحظه، آن

 .دیخند و دیکش پس را دستش ونیمحمدهما
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 .الحمدهلل -

 م؟یبر دیخوایم گمیم یعنی زهیچ -

 .دنیبوس یبرا دادیم جان اش،یانار یهالپ

 .بود زده سرش به طنتیش یهوا ونیمحمدهما

 .انداخت باال ابرو

 .ریخنه -

 .خورد جا اسی

 !چرا؟ پس عه -

 .دیکش جلوتر را خودش یکم

 در به یااشاره و برد ترنییپا را شیصدا یشینما حالت به

 .کرد اتاق یبسته

 .باشم تنها وممخان با کوچولو هی دارم دوست چون -

 .دیدو پوستش ریز شیپ از شیب خون و انداخت نییسرپا



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1235 

 

 آقاحاج -

 هرتماس با که جنبهیب اسی ای بود رحمیب ونیمحمدهما

 گرفت؟یم آتش سرانگشتش

 گلو در و گذاشت اسی صورت طرفکی را دستش کف بارنیا

 .دیخند

 .بود العادهفوق اش،مردانه دست در اس،ی صورت ینرم حس

 ؟یخجالت یخانوما خانوم جانم -

 .برد فرو بانیگر بر سر ترشیب

 !گهید میبر کاش ،کاش -

 !داشت کار او با حاالها حاال انگار نه،

 .داشتند شیپ در را یدراز و طول راه

 در د،یچیپیم انگشتش دور را شال یگوشه که اسی دست

 .گرفت دست
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 به سای حاال و دوخته اسی فیظر یهاانگشت به را نگاهش

 .بود رهیخ ونیمحمدهما صورت

 و کرد نوازش را دستش پشت شست، انگشت با ،یآرام به

 .خواند

 ایب مایس چمن یا اقبال، بهارستان یا  -

 ایماب چشمبه اکنون گذشتدل ریس فصل

 آفتاب انتظار ،صبح یازهیخم کشدیم

 ایب مایپقدح مخموران آباد خمار در

 

 .دیخند و کرد شکار را اسی نگاه و گرفت باال سر بعد 

 تا ایب میبگ بهش دیبا منتها ها،نشسته دلمون ورِ  ما اری البته -

 !جلو ادیب بغل هی یاندازه به تا. ادیب خودش به

 .آورد باال را اسی دست
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 .بست چشم اسی

 .بست چشم ونیمحمدهما

 .دندینکش نفس

 دست پشت یابوسه ونیمحمدهما و شد متوقف زمان انگار

 .زد اسی

 .بوسه نیاول

 .دیلرز اسی یهاپلک و دیکش قیعم ینفس ونیمحمدهما

 آقا؟حاج -

 نیا یبرا دانستینم ونیمحمدهما و کردیم رفتار بانهیغر

 !شود؟ ریدلگ ای کند ضعف و غش یسیرودروا

 .داد جواب دل ته از و پرمهر او اما

 دل؟جانِ -

 .کرد نگاهش و کرد باز چشم
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 .زد لبخند

 یچیه -

 .نبود آماده هنوز او

 .خواستیم فرصت هنوز

 قرار فشار تحت هم بوسه کی یبرل یحت را اسی خواستینم

 .دهد

 .ستادیا و گذاشت زانو یرو دست لیدل نیهم به

 .میبر خانومم، یاعلی -

 

  [3/6/20, 3:47 AM] 

 

 دو_و_چهل_و_صد
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 توانندیم که بود کرده دییتأ دکتر و انداخته شیپا از عکس

 .کنند باز ار هاگچ

 .رفتند "گچ" اتاق به

 .بود ستادهیا اسی کنار ونیمحمدهما

 .بود جوان یپسر کند، باز را شیپاها گچ خواستیم که یکس

 .بود کرده خی اسی

 .زد باال را اسی گشاد یِکاغذ یِشلوارل یهاپاچه پسر

 تخت یرو که اسی  با اشفاصله قدم کی ونیمحمدهما

 .بود دهیچسب او به درست حاال و مدآ جلوتر را بود نشسته دیسف

 آن با یبده اجازه کاش دیبگو که زد فکرش به یالحظه

 .کنم باز را گچ خودم مخصوص یغهیت
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 تنگ به نفسش بود شده زده باال ران تا اسی شلوار که نیا از

 .آمد

 .شد رهیخ ونیمحمدهما به و گرفت باال سر اسی

 .زد لبخند و بست پلک

 .باش آروم هخوب اوضاع مطمئنم -

 .گرفت را آن ونیمحمدهما و برد باال را دستش اسی

 .کرد آرام را او انگشتانش، آرام نوازش و دست یگرما

 .دیکش گچ یرو و کرد روشن را غهیت

 .نییپا تا باال از

 .بود شده جمع خودش در شده معذب اسی و کرد بازش

 .بود شده گرفته گچ زانو تا که بود گرشید یپا به نوبت حاال

 ونیمحمدهما نفس انگار و دیکش نییپا را شلوار یپاچه اسی

 .شد آزاد
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 .کرد باز هم را گرشید یپا گچ

 .دندیکش نفس هامدت از پس شیپاها پوست انگار

 .ستادیا پسر و دیکش نییپا را شلوار یپاچه

 د؟یبد تکون رو پاتون دیتونیم خانوم -

 .کرد بسته و باز را شیپا انگشتان یآرام به

 .بود او به هم ونیمحمدهما گاهن

 .داد تکان را شیزانو.دیبد تکون زانو از نه -

 .بود شده خشک شیپا عضالت انگار و داشت درد یکم

 .زد لبخند ونیمحمدهما

 .فشرد دست در را دستش

 .داد تکان را سرش پسر

 .دکتر اتاق دیبر د،یبر راه دیتونیم اگر -

 .داد دستش به را اسی یعصاها و کرد تشکر ونیمحمدهما
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 .داشت نگه را هاآن اسی

 زانو شیپاها مقابل و آورد در را شیهاکفش ،یلونینا داخل از

 .زد

 .دیگز لب معذب اسی

 .پوشمیم خودم آقاحاج -

 .برد فرو کفش در را اسی یپاها و زد لبخند او اما

 نگه باال را دهید بیآس یپا اما ستادیا عصا کمک به اسی

 .بود داشته

 .شدند خارج قاتا از

 .کرد اشنهیمعا دکتر

 .ستیبا حاال دخترم خب -

 .ستدیبا پا هردو یرو دیترسیم خواست،ینم

 .بود او به رهیخ هم ونیمحمدهما
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 .ستادیا تخت یلبه به دستش یهیتک با اسی

 .کرد اشاره دکتر

 باالست؟ پات اون چرا نیزم یرو بذار رو پا هردو -

 .تگرفیم جان داشت کمکم بغضش

 .بود شده نگران هم ونیمحمدهما

 اسی دانستینم و زدیم لنگ قطعاً برود، راه که دیترسیم

 .کند برخورد خواهدیم طورچه

 .ردشیپذیم بود گفته بارکی

 .بود دهیرس زمانش که حاال. بود مهم حاال اما

 .گذاشت نیزم یآرام به راه گرید یپا اسی

 .گفت آرامش با دکتر

 .پات یرو بنداز رو وزنت نترس، -

 .شده خوب گهید اون
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 که مدته نیا خاطربه ،یباش داشته درد هم یکم هی اگر

 .هیعیطب خب و یبود حرکتیب

 .شدن فیضع پاهات یهاچهیماه البته و

 .بده انجام حتماً رو گمیم بهت که ییهاورزش

 .برو راه حاال

 .ونیمحمدهما به کرد رو

 .ترف ضعف نگاه نیا از ونیمحمدهما دل

 :گفت

 رم؟یبگ رو دستش کنم، کمکش شهیم سخته براش -

 .دیخند دکتر

 .بره راه دیبا خودش د،ینکن لوسش نه نه -

 .نداره ترس

 .دخترم برو راه
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 .برداشت را قدم نیاول

 .زد لنگ

 .بست چشم

 .سوخت ونیمحمدهما قلب

 .قدم نیدوم

 .دیغلت اشگونه یرو اشک

 .دینال و گرفت سرباال و قدم نیسوم

 آقا حاج -

 و بگذارد اشنهیس یرو را اسی سر کند، بغلش داشت دوست

 .اسی باش آرام دیبگو

 .گفت قاطعانه دکتر

 .برگرد و برو در کنار تا -

 .دیکشیم خجالت رفتنش راه از
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 .دیکشیم خجالت عضو نقص نیا از

 .دیکشیم عذاب دنیلنگ نیا از

 .زدیم خی داشت انگار اما بود شده داغ

 .برگشت را رفته ریمس

 ابانیخ در یلعنت روز آن داشتیبرم که قدم کی هر با

 ن،یماش یهاکیالست غیج یصدا و فرارش آن و ناصرخسرو

 .شدیم تکرار هردوشان سر در

 دیکشیم ریت اسی رفتن راه دنید با ونیمحمدهما چپ کتف

 .دادیم خاطرنانیاطم اسی به دیبا که بود او حاال اما

 .بود شده شکننده و فیضع یکاف حد به ،دختر نیا یهیروح

 .شدیم هم بدتر قطعاً ش،یپاها شدن باز با حاال و

 .زد لب دکتر

 .خوبه خب -
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 .نه ای یدار یوتراپیزیف به یازین که بشم مطمئن خواستمیم

 .سمینویم برات جلسه پنج

 .کن نیتمر مرتب و قیدق رو گمیم که هم ییهاورزش

* 

 .شد نیماش ارسو و گرفته را شیداروها

 .بود داده هیتک شهیش به سر ساکت، و دمغ

 .زد شیصدا

 .خانومم -

 .دیلرزیم اشچانه

 .ونیمحمدهما به کرد رو و برداشت سر

  برم؟ راه یجورنیهم من قراره یعنی ،یعنی آقا،حاج -

 .کرد اخم
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 صحبت متخصص چتدتا با گفتم شما به که من زمیعز -

 .کردم

 .هست شدنش خوب انامک ،یجراح چندنوبت یط

 .افتاد راه به

 کدام به ونیمحمدهما که دیدینم و بود بسته چشم اسی

 .راندیم سمت

 .بود شانیهانفس یصدا آمد،یم نیماش در که ییصدا تنها

 .دیپرس متعجب کرد باز چشم اسی

 م؟یریم میدار کجا -

 .زد لبخند

 .خودت یخونه درواقع یعنی ما، یخونه میبر -

 .گردونمتیبرم بعد میباش تدوساع یکی

 .آمد بند اسی نفس



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1249 

 

 .کرد نگاه او خندان رخمین به

 .شد معترض

 

  [3/6/20, 3:47 AM] 

 

 سه_و_چهل_و_صد

 

  

 

 .آقاحاج نه نه -

 ما؟ یخونه میبرگرد شهیم آقاحاج یوا بابام، یعنی خب

 .دوخت او به و گرفت جلو از نگاه یالحظه

 .گفت خنده با و دوخت ریمس به چشم دوباره
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 اس؟ی یترسیم یچ از -

 جانیه یسرکی ریدرگ که امساله ستیب جوون من مگه

 و باشم

 به که یزیچ نیاول یفکریب با و کرد قطع را حرفش اسی

 .گفت را دیرس ذهنش

 م؟یبرگرد بعد و میباش دوساعت یکی دیگیم چرا پس -

 .زد خنده ریز ونیمحمدهما

 .فتهگ چه که آمد خودش به تازه اسی

 همان با ونیمحمدهما و گذاشت صورتش مقابل را دستش

 :گفت خنده

 !دارم دوست رو فکرت طرز خانوما، خانوم -

 .کرد شهیم کارها یلیخ دوساعت یکی یتو اما

 .زد حرف خوند، کتاب د،ید لمیف شهیم مثالً
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 حس دستش، کنار یشده کبود دخترک گذاشتن سر به سر

 .داشت یاالعادهفوق

 با را لبش بود مانده کم که اسی به ینگاه چشم یهگوش با

 .گفت خنده همان با و آرام و انداخت بکند، جا از شیهادندان

  خب اما داد، انجام شهیم اونم البته -

 .شدیم آب داشت اسی

 که یگاف و شرم از و داشت نگه صورتش مقابل را دستش دو

 .افتاد خنده به هم خودش بود داده

 توروخدا اآقحاج یوا -

 .شد عرق از سیخ اسی و زد قهقهه ونیمحمدهما

 .گذاشت اسی دست یرو و کرد بلند دنده یرو از را دستش

 !نداره بیع  رونیب ایب کوچولو؟ خانوم یشد میقا -

 :گفت  و انداخت نییسرپا خنده با هم اسی
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 !دیببخش -

 .کند طنتیش طورچه بود بلد خوب هم ونیمحمدهما

 اما هیعال هم یلیخ ببخشم؟ ویچ کنم،یم خواهش بابا نه -

 که حاال پس بزنم، یحرف درموردش زوده که کردم فکر من

 بگم یکرد باز رو حرف سر خودت

 .دیکش غیج بارنیا اسی

 آقاحاج یوا -

 .بود رفته سهیر خنده از ونیمحمدهما

 !بداخالق دلم جانِ یا -

 .دادیم جان طورنیهم زشیآم محبت یکلمه هر با و هربار

 خطاب ونیمحمدهما دل جانِ ،او دل جانِ دلش، جانِ حاال و

 .افتاد نییپا یتاالپ انگار و خورد سُر قلبش و بود شده
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 .کرد پارک نگیپارک در را نیماش

 .کنم کمکت بذار خانوم نشو ادهیپ شما -

 .زدیم امانیب قلبش

 .آمد نییپا ونیمحمدهما

 .کرد زبا را اسی سمت در و زد دور را نیماش

 عصاهام آقاحاج -

 .برد شیپ را دستش

 ضمن در و ،یخواینم عصا یشد خوب شما زمیعز ایب -

 .هستم خودم

 .رفت نییپا و گرفت را ونیمحدهما دست

 .معذب او مقابل و بود شده کالفه رفتنش، راه شکل ابن از

 .بود خوب حالِ از پر ونیمحمدهما اما

 .شدند آسانسور وارد
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1254 

 

 :گفت ونیمحمدهما

 .شهیم کنده االن -

 .آورد سرباال حواسیب

 ؟یچ بله -

 .کرد اشدکمه به یااشاره

 ؟یدار کاریچ پالتو یدکمه به -

 .زد زده خجالت یلبخند

 خانه کی در ونیمحمدهما با بار نیاول یبرا خواستیم او

 اما ست،یخوددار مرد او دانستیم که هرچند و شود تنها

 .دیلرزیم درون از جانش تمام

 شیبازوها انیم در او تجسم یاجازه فکرش به ونیمحمدهما

 .بود یراض هم بوسه کی به تنها حالنیا با و دادیم را
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 او با یکم که بود نیا اش،خانه به اسی آوردن از قصدش اما

 .کند ترکم را گرفتنفاصله نیا و کند یراحت احساس

 

  [3/7/20, 1:56 AM] 

 

 چهار_و_چهل_و_صد

 

  

 

 .ستادیا کنار و کرد باز را در قفل

 .زمیعز دییبفرما -

 و شد خم ونیمحمدهما و آورد در را شیهاکفش معذب اسی

 .برداشت را هاآن
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 .گرفت دندان به را لبش

 .داشتمیبرم خودم د،یببخش یوا -

 .دیکش او یبازو یرو یدست

 .اسی داخل برو -

 .شد وارد اسی

 .ستب را در و آمد سرش پشت هم ونیمحمدهما

 .خانوم یاومد خوش خودت یخونه به -

 .ممنونم -

 .گذاشت یجاکفش در را شانیهاکفش

 .انداخت خانه به ینگاه و رفت جلو قدم چند اسی

 سمت در یاآشپزخانه و. یورود یابتدا شکل، یمربع یراهرو

 .بود شده جدا ییرایپذ سالن از پله سه با که راستش
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 ییرایپذ در و بودند دهیچ اسپرت یهامبل منینش سالن در

 .لیاست یهامبل

 یزغذاخوریم که بود یترکوچک قسمت هم آشپزخانه کنار

 .بودند گذاشته جاآن را نفره هجده

 .نبود یشلوغ یخانه

 .بود ساده و کیش لشانیوسا

 .داشت را آرامش از یموج کی انگار

 به ورود یابتدا در که کادیوان بزرگ یتابلو آن با خصوصاً

 .وردخیم چشم

 .یاعلی یشده یخراط یتابلو یگرید سمت و

 .گذاشت کمرش پشت دست ونیمحمدهما

 باهم ارمیب یزیچ هی من تا نیبب هارماتاق برو خانوم برو -

 .میبخور
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 .گهید یبش آشنا خونه طیمح با کمهی دیبا باالخره

 .کرد نگاه ونیمحمدهما به لبخند با و دیچرخ

 یرو که را شالش سمت کی و آورد جلو دست ونیمحمدهما

 .آورد نییپا بود، انداخته اششانه

 یرو از را شال د،ید حرکت یب را او یوقت و کرد نگاه اسی به

 .برداشت سرش

 .آورد باال را گرشید دست و بود دستش کی در شال

 کند، نوازش را گل برگ کی خواستیم که انگار

 به و لغزاند اسی یموها یرو یآرام به را شیهاانگشت

 .دیرس صورتش

 .کرد نگاهش محبت پر ونیمحمدهما و دیلرز خودش بر اسی

 .شد بهتر یجورنیا -

 باشه؟ خانومم، نکن سرت شال من یجلو گهید 
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 .گرفت دندان به را لبش کنج و زد لبخند اسی

 .باشه -

 .زد نیریش یچشمک

 نیآفر -

 سرخش یهالب یرو یابوسه داشت دوست ونیمحمدهما

 .گفت شده هول که دید را اشرهیخ نگاه رد اسی و بنشاند

 .نمیبب هارواتاق برم خب -

 .رفت آشپزخانه سمت و داد رونیب را نفسش ونیمحمدهما

 .رفت راه اسی

 .دادیم عذابش اندازه از شیب دنیلنگ نیا

 .نداشت را تحملش و رشیپذ جز به یاچاره اما

 ابعذ بردارد، که یقدم کی هر با حاالها حاال که دانستیم

 به انتیخ و یاشتباه یرابطه کی تقاص دارد کهنیا فکر و
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 ذهنش کنج در را دهدیم پس را محسن اعتماد و خودش

 .دارد

 قرار ییرایپذ سالن یانتها در که یبزرگ نسبتاً یروراه وارد

 .شد داشت

 .داشت قرار جاآن در در چهار

 .بود باز هااتاق در

 .انداخت داخلشان به ینگاه

 .دونفره تخت کی با اول اتاق

 .دید را نیهم فقط

 .چیه گرید و را دونفره تخت آن

 .بود کرده متارکه سابقش همسر

 .بود دونفره هم هنوز تختش چرا یلعنت

 .گرفت حرصش و دیکش ریت اشمعده
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 .بود ونیمحمدهما کار اتاق ایگو اش،یکنار اتاق

 و نفره کی مبل دو و یچوب زیم کی با یسرتاسر یاکتابخانه

 .انشانیم یایعسل

 .زدیم چشمک اسی به کتابخانه آن

 .رفت مقابلش و شد داخل

 .بداند خواندن کتاب در را اشقهیسل داشت دوست

 .گذراند نظر از را اولش یطبقه

 .بهارالنوار ،یهیسجاد یفهیصح البالغه،نهج ح،یمفات قرآن،

 هم پدرش یکتابخانه در اسی که یایجلد چند یهاکتاب

 .بودشان نخوانده حالتابه  اما بود هدید

 .کرد نگاه هم را گرید طبقات

 .یاسیس و یخیتار یهاکتاب

 .بود یکتاب جورهمه خواندن اهل او انگار که بود بیعج
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 .طنز و عاشقانه یهارمان یحت

 .بود خاص ها،کتاب یبنددسته و دنیچ در هم نظمش

 .برداشت را حافظ شعر، یهاکتاب قسمت از

 .کرد باز را اولش یصفحه

 "یخوب که تو یبرا" بود شده نوشته

 .داد فرو یسخت به را دهانش آب

 .زد پس را فکرش 

 .زد بینه خودش به

 پس مربوطه خودتون به فقط و فقط هردوتون، یگذشته "

 "نکن کنکاش

 .رفت رونیب اتاق آن از و گرفت دست در را کتاب

 .بود ساده خانه نیا زیچ همه

 .بود یسادگ نیهم یدهییزا هم آرامشش دیشا
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 و یلعنت یدونفره تخت آن جز به بود خوب زیچهمه البته

 !کتاب از اول یصفحه یجمله دیشا

 .داشت دیسف یدکور هم نورا اتاق

 .وارید یرو و سقف از شده زانیآو یهاعروسک

 .کرد جلب را توجهش اتاق وارید و در به دهیچسب یهاینقاش

 .گذاشت داخل پا

 .داشتند شاخصه کی ش،یهاینقاش یهمه

 .بودند شده یزیآمرنگ رهیت یهارنگ با اغلبشان

 .نبود یروانشناس دانستن به ازین

 .بود اشیدرون و آشفته حال یایگو هم شیهایزیآم رنگ

 .رفت جلوتر

 .مرد کی همراه به کوچک یدختر از یاکوله و کج ریتصو
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 یهالباس با هردو و بود دهیکش را ونیمحمدهما و خودش

 .یمشک

 اس،ی مانند هم او یهیروح بود، دایپ امر ظاهر که طورآن

 .بود ختهیر برهم یحساب

 .آمد درد به قلبش

 .نبود نورا فقط نورا

 .بود اسی روزِید نورا

 شیصدا ونیمحمدهما که بود نکرده باز را چهارم یبسته در

 .زد

 .زمیعز اس،ی -

 .آهنگخوش و صداخوش

 .شد ییرایپذ سالن وارد و ختیر نییپا یهر دلش
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 ظرف و بود ینیس در یفور یپودرقهوه با گرم ریش ماگ دو

 .کنارش در کوچک یهاینیریش و شکالت و وهیم

 .داد باال را شیابرو یتاکی

 .دیدیکش زحمت ،یمرس اوه، -

 یتو شماهم

 

  [3/7/20, 1:56 AM] 

 !دهایدار مهارت یدارخونه

 .دیخند

 .خانوم یدیند رو امیآشپز حاال آره کنم،یم خواهش -

 مبل، تشک به را دستش و نشست هایراحت یکاناپه یرو

 .زد خودش کنار

 ؟یآورد حافظ نمیبب ن،یبش جانیا ایب -
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 .داد تکان را سرش لبخند با

 .عاشقشم یلیخ آره -

 .کرد نگاهش پرمعنا ونیمحمدهما

 بهش؟ کنم حسادت االن -

 .دندا یجواب و نشست کنارش اسی

 در یمقدار قهوه، ظرف از کوچک، یهاقاشق با ونیمحمدهما

 .ختیر ریش یهاماگ

 :دیپرس

 ؟یخوریم هم نیدارچ -

 .کرد جمع را صورتش

 .ندارم دوست رو طعمش یمرس نه -

 .زد لب و داد هیتک

 .کن ییرایپذ خودت از گه،ید ستین تعارف به یازین -
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 .بود شده دوخته کتاب جلو به و نییپا سرش

 کاش کرد آرزو و بود مانده رخشمین به رهیخ ونیمدهمامح

 شیبازوها انیم را او دغدغهیب تا شود آب انشانیم خی

 .بچالند

 

  [3/8/20, 4:10 AM] 

 

 پنج_و_چهل_و_صد

 

 

  

 .بود شده گرمش و کردیم حس را او نگاه ینیسنگ
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 پا یرو پا و نشست او به لیما و طرفه کی ونیمحمدهما

 و مبل گاههیتک یباال به را راستش دست آرنج و انداخت

 .داد هیتک گاهشجیگ به را اششده مشت انگشتان

 .بوده خدا خواستِ زیچهمه قطعاً کرد فکر خودش با

 اما ،نداشت یکار بود داده رخ انیم نیا در که یاشتباهات به

 بود دهیچ هم کنار در یطور را زیچهمه سرنوشت دست ایگو

 .باشد نشسته کنارش او، یخانه رد دختر، نیا حاال که

 یمدت خواستیم که دختر نیا بود، شده مطمئن گرید حاال

 .دارد دوست را شود همسرش یرسم طوربه بعد،

 زده جوانه تازه حس نیا یرو را عشق نام توانستینم فعالً

 داشت دوستش یطورکی داشت، دوستش قطعاً  اما بگذارد،

 به اول همان از انگار نبوده، نایم نیا در یاجبار چیه انگار که

 .بود گذاشته شیپ پا ازدواج نیا یبرا خودش یخواسته و لیم
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 به رهیخ کهیدرحال گذشتیم سرش از فکرها نیا یهمه

 و برنداشته حافظ وانید جلد از چشم هم او و بود اسی رخمین

 را اشنهیس یقفسه قلبش است ممکن هرآن کردیم فکر

 .تدفیب رونیب و بشکافد

 .زد لب آرام نشستنش، شکل در رییتغ بدون ونیمحمدهما

 ؟یبخون و یکن باز رو اشصفحه هی لطفاً شهیم اسی -

 .آورد سرباال

 لکنت به و اوردیب کم او، سوزان نگاه حرارت برابر در دیترسیم

 .فتدیب

 .کرد دراز سمتش دست

 دییبفرما -

 .بود بجذا اسی کوچک قلب یبرا یادیز اشمردانه لبخند

 .خانومم یبخون شما خوامیم -
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 .دوخت وانید به نگاه

 .بود انداخته تالطم به را اسی قلب تشیمالک یلعنت میم آن

 .کرد باز را وسطش از صفحه کی

 او صورت از را اششده هیبخ نگاه نداشت قصد ونیمحمدهما

 .کند جدا

 که یقلب یهاتپش یصدا به آرامش با طورنیا که بود هامدت

 .بود نسپرده گوش ،باشد او به لقمتع

 .نبود یشک بود، دخترکش عاشق واروانهید کهنیا در

 آسمان تا نیزم ،یفرزند و پدر حس آن با آرامش نیا طعم اما

 .داشت فرق

 و شود دیسف و سرخ تو کلمات یبرا که باشد، یدخترک کهنیا

 عطر کهنیا شود، نییپا و باال یتند به اشنهیس یقفسه

 و چدیبپ اتینیب ریز باشد، حاللت که یزن یهانفس و حضور
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 یرو ،یاانداخته گردنش به خودت که یفیظر گردنبند

 .دارد ملس یحس کند، ییخودنما دشیسف ینهیس یقفسه

 .خواند اسی

 

 ما جام برافروز باده نور به یساق -

 ما کام به شد جهان کار که بگو مطرب

 

 ایمدیده یار رخ عکس پیاله در ما

 ما مدام شرب لذت ز خبریب یا

 

 تکان که اسی یهالب به نگاه، همان حفظ با ونیمحمدهما

 .شد صداهم او با خوردند،یم

 .خواندندیم وارزمزمه باهم هردو حاال
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 عشق به شد زنده دلش که آن نمیرد هرگز -

 ما دوام عالم جریده بر است ثبت

 

 قدان یسه ناز و کرشمه بود چندان

 ما صنوبرخرام سرو لوهج به کاید

 

 .آورد سرجلو ونیمحمدهما

 یهااندام تمام انگار و کردیم حس را شدنش کینزد اسی

 .بودند افتاده کار از اشیحرکت

 و رساندیم صفر به را انشانیم یفاصله داشت ونیمحمدهما

 .خواندندیم هردو هنوز
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 یبگذر احباب گلشن به اگر باد یا -

 ما پیام نجانا بر ده عرضه زنهار

 

 یبریم چه عمدا به یاد ز ما نام گو

 ما نام ز ینیار یاد که آن آید خود

 

 .دیچسب اسی یقهیشق بر ونیمحمدهما یهالب

 .زد خی اسی تن در خون

 .کردند سکوت هردو

 .بست چشم اسی

 .بست چشم ونیمحمدهما

 .مردند ساعت یهاعقربه روز،آن در بارنیدوم یبرا

 .دیسبو نرم را اشقهیشق
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 .دیلرز اسی

 .بناگوشش یرو کاشت، ترنییپا یکم را یبعد یبوسه

 بود، افتاده لرز به عمالً که اسی صورت یرو را شیهالب

 .لغزاند

 .اشگونه

 .آهسته و آرام

 .دیرس لبش کنج به

 مچ و آورد باال دست تنها و مانده حرکتیب اسی

 .گرفت را بود شده حلقه گردنش دور که ونیمحمدهما

 رونیب خلسه نیا از و کنند باز چشم نداشتند دوست کدامچیه

 .ندیایب

 .بود انداخته گزگز به را صورتش ون،یمحمدهما یهالب رد 

 .کاشت لبش کنار جاهمان هم را یبعد یبوسه
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 .داد عذابش اسی بودن صامت نیا

 .کردیم حس را دستش مچ دور اس،ی دست یسرد

 .شدیم سردتر هیهرثان

 .داد هیتک اسی سر به ار اشیشانیپ

 و کرد رد اسی ینهیس یقفسه مقابل از را گرشید دست

 یزندان ونیمحمدهما یمردانه آغوش حصار در او تن حاال

 .بود شده

 .بود شده نیریش یادیز یگزنده و تلخ حسِ کی ریدرگ اسی

 .بود احساساتش انیم یبیعج پارادوکس

 هم دیشا و کردیم تجربه را بخشلذت عذابِ کی داشت انگار

 !را آورعذاب لذت کی

 خودش و بچرخد ونیمحمدهما سمت به کامل داشت دوست

 .دهد یجا او آغوش در کودک کی به هیشب را
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 .بودند زده شیپاها بر قفل انگار اما

 .داشت را خواسته نیهم هم ونیمحمدهما

 .دارد نگه آغوش در را او که نیا

 .نداشت یانتظار

 .کردیم تیکفا شیبرا بماند شآغوش در که نیهم فقط

 را دهد انجامش توانستینم و خواستیم اسی که یکار

 .داد انجام

 دخترکِ یزانوها ریز را، اسی ینهیس یقفسه مقابل دستِ

 .گذاشت بسته چشم

 .کشاند مبل یرو و آورد باال را او یپاها

 کی به هیشب و بودند شده جمع شکمش در اسی یزانوها حاال

 .سپرد ونیمحمدهما دست به را شخود عروسک
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  [3/8/20, 4:12 AM] 

 

 شش_و_چهل_و_صد

 

  

 

 یرو هردو حاال و کشاند خودش سمت به را او ونیمحمدهما

 .بودند هم یروروبه مبل

 و فتهیش ینگاه با ونیمحمدهما و بسته ییهاپلک با اسی

 .او صورت به مشتاق

 .بود کرده حلقه اسی تن دور دست

 ونیمحمدهما درشت اندام با متناسب کامالً ماا نبود، زجثهیر

 و داد هیتک اسییشانیپ بر را اشیشانیپ و رد سرخم. بود

 .خواند را شعر یادامه
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 است خوش ما دلبند شاهد چشم به یمست -

 ما زمام یمست به اندسپرده رو زان

 

 بازخواست روز نبرد یاصرفه که ترسم

 ما حرام آب ز شیخ حالل نان

 

 فشانیهم یاشک دانه دیده ز حافظ

 ما دام قصد کند وصل مرغ که باشد

 

 هالل یکشت و فلک اخضر یدریا

 ما قوام یحاج نعمت غرق هستند
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 .دیبوس یآرام به و گذاشت اسی یشانیپ یرو را شیهالب

 انیجر کی ،اسی یپاها سرانگشتان تا اشبوسه ینقطه از

 .کرد عبور یاسوزاننده و بیعج

 .گذاشت ونیمحمدهما ینهیس بر سر خودش، لیم با اس،ی و

 را دنیکش نفس که بود دهیرس ونیمحمدهما به نوبت حاال

 .برود ادشی

 .نزد یاهیثان قلبش

 .بود کشانده او آغوش در را خودش دخترک

 تن دور را دستانش یحلقه و زد یلبخند شوکه ونیمحمدهما

 .کرد ترتنگ اسی

 و بود شده دهیچیپ هم در شانیهاقلب تپش و هانفس یصدا

 .چیه گرید

 نواختیم محکم و پرصدا اسی گوش ریز ونیمحمدهما قلب

 .کرد وحشت ممکن، حالِ نیبهتر انیم در درست اسی و
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 .شد راست تنش بر مو

 !مرد کی قلب دنیتپ تند یصدا

 !کیتار اتاق آن در ییکذا شب آن از گنگ یاخاطره

 یاتاق و دادیم کلال گند یبو که هردوشان یهانفس و شهراد

 .بود گرفته انتیخ و گناه متعفن یبو که

 !قلب تند تپش قلب، تپش

 !شهراد تو بر لعنت

 .زد هیگر ریز کیریستیه کامالً و ناخوادآگاه

 گنجشک کی به هیشب که او به دهیترس ونیمحمدهما

 .کرد نگاه د،یلرزیم آغوشش در سرمازده

 .زد شیصدا دهیترس

 اسی -
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 ف،یکث شب آن خاطرات قسمتِ جز به مغزش، نقاط تمام

 .بود شده خاموش

 یکس چه مقابل در را یزیچ چه دینفهم که بود خاموش کامالً

 .آوردیم زبان به یطیشرا چه در و

 طورآن شیهادندان که زده جانش به سرما انگار و دیلرزیم

 .خوردیم برهم

 یرو دست ونیمحمدهما و بود روان صورتش یرو اشک

 چه بفهمد و کند جدا خودش از را او تا گذاشت شیهاشانه

 .بود دهیترس و نداشت خوردن تکان قصد اسی اما.شده

 .دیدیم را شب آن از شده تکه تکه ییهاصحنه داشت انگار

 !زدیم تند یلیخ قلبش، کثافت، اون اون، -

 !بود کیتار جااون

 .فشرد برهم دندان و سوخت ونیمحمدهما قلب

 .گرفت درد رتشیغ
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 .شد برجسته گردنش گر

 گفت؟یم چه از همسرش

 !اش؟برادرزاده از

 .کردیم سکوت کاش

 .دیتاز او بر کند ریس گرید یعالم در انگار رحمیب اسِی

 !آشغال گفت دروغ داره، دوستم گفت -

 .زدیم هق

 .اوردیب طاقت بتواند نداشت امکان گرید نه

 .کردیم ساکتش دیبا

 چپ سمت یناگهان سوزش به توجهیب ونیمحمدهما

 .دیکش نفس سخت اش،نهیس

 .کرد فراموش را خودش

 .دیکش اسی کمر بر دست
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 .باش آروم باش، آروم! شیه -

 .اسی منم

 .آروم

 .شده تموم

 .شده تموم شب اون گهید

 .زمیعز آروم

 قرار یزمان چه واقعاً که دانستینم اما شده تمام گفتیم

 .شود تمام است

 !باشد؟ شانیزندگ یرو بود قرار یک تا شب آن شوم یهیسا

 آن" یکلمه و شدیم الل کاش کرد آرزو ونیمحمدهما

 در د،ینبا که چههرآن و نبوده یمعمول شب کی فقط که "شب

 .آوردینم زبان بر را افتاده اتفاق یلعنت "شبِ  آن" همان
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  [3/9/20, 3:38 AM] 

 

 هفت_و_چهل_و_صد

 

  

 

 .کردیم یباز شیغذا با

 بشقابش کنار یهاگل به نگاهش رد و پرت قدرآن حواسش

 ،نازخاتون یرهیخ چشم جفت سه متوجه که ، بود شده خشک

 .نشد الله و محسن

 .بود مانده جا ونیمحمدهما شیپ فکرش تمام

 .رنجانده را او شدت به ،رفتارش آن با کردیم حس

 .نبود خودش دست
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 سبز هنشذ ریمس در شهراد ناگهان که شد چه دینفهم اصالً

 .شد

 .داد فرو بغض با را دهانش آب

 امیپ دانستیم و بود گذاشته بشقابش کنار را اشیگوش

 با و کرد باز را قفلش بارکی هم باز اما نداشته یایافتیدر

 .انداخت اشصفحه به ینگاه ،یواه یدیام

 .دیکش آه

 .اوردین طاقت گرید محسن

 .شده یزیچکی دانستیم

 بگو ون،یمحمدهما و او انیم که زدیم حدس ترشیب اما

 .باشد آمده شیپ ییمگو

 .آمد زبان به

 !اسی بخور رو غذات -
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 .آورد سرباال حواسیب اسی

 پشت به ون،یمحمدهما آغوش انیم از محسن، یصدا با

 .شد پرت شانآشپزخانه یِزغذاخوریم

 بشقاب یگوشه را چنگالش و قاشق و داد تکان را سرش

 .گذاشت

 .ممنون ندارم اشتها نه -

 نازخاتون اما زد،یبرخ که شد زیخمین و برداشت را اشیگوش

 .شد مانعش

 .نیبش ریبگ مادر؟ کجا -

 ؟یلک تو چرا یاومد یوقت از تو نیبش

 .سرت یفدا نشه خوبم شه،یم خوب خب ؟یپات ناراحت

 .کردینم جدا اسی صورت از نگاه محسن

 .داد جواب ناچار
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 .خوبم خاتون نه -

 .کنهیم درد سرم یکمهی فقط

 .دیخند زیر نازخاتون

 مادر؟ یشد دلتنگ -

 پدرش به ینگاه اسی و فشرد برهم را شیهالب محسن

 .انداخت

 بود؟ دلتنگ

 !بود نگراندل ترشیب نه

 :دیپرس بازهم نازخاتون

 د؟یرفت کجا ،ینگفت یراست خب -

 نبود؟ برداردست مادربزرگش چرا

 اوضاع بودن خوب از را توننازخا الیخ کهنیا یبرا اسی

 :گفت کند راحت
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  و آقاحاج یخونه میرفت سر هی مطب از خاتون، مینرفت ییجا -

 و چرخاند سمتش گردن محسن که بود نشده تمام اشجمله

 :دیپرس

 !؟یچ یبرا گهید اشخونه -

 .آمد بند اسی زبان

 !بود؟ کرده یفکر چه محسن

 .دیتوپ محسن به رو اخم، با نازخاتون

 ؟یدار کاریچ تو پسر، نومزدشه گه،ید اشخونه رفته -

 .دیکش ریت محسن سر

 دارم کاریچ من یچ یعنی من؟ مادر نامزدشه که یچ یعنی -

  خاتون؟

 .رفت هم در ترشیب نازخاتون یهااخم

 .محرمش محسن، محرمشه -
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 چه سر بر را حرصش دیبا دانستینم و بودشده کالفه محسن

 .کند یخال یکس

 .اسی به ردک رو

 آره؟ کرده؟ ناراحتت -

 .کرد نگاه پدرش به واج و هاج سکوت، در اسی

 .داد ادامه محسن

 !یدمغ انقدر تو که کرده ناراحتت معلومه آره -

 .کرد اسی یگوش به یااشاره ابرو با

 .ریبگ رو اششماره -

 .زد لب اسی

 ییبابا -

 زشمغ به که بود اشپدرانه احساسات تنها و شده منطقیب

 .دادیم فرمان
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 .ریبگ رو اششماره -

 .بود کرده بغض

 !ونیمحمدهما یطفل

 بود؟ بلد هم کردن ناراحت مگر اصالً

 .گرفت دست در را یگوش و ستادیا

 یکنیم رفتار یطورنیا چرا نکرده، ناراحتم آقاحاج نه، -

 ؟ییبابا

 .برگرداند یرو ظیغ با

 .ریبخشب -

 .رفت اتاقش سمت لنگان و گفت رانیا

 .شد ترخون جگرش و بود او رفتن راه به محسن نگاه

 .کرد قفل و بست را در اسی

 .سرخورد نیزم یرو و داد هیتک آن به جاهمان
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 .کرد زمزمه خودش با و فشرد دستش در را یگوش

 ده؟ینم امیپ بهم چرا یلعنت -

 .کردم ناراحتش من ا،یخدا یوا

 !؟یشینم پاک ذهنم از چرا شهراد آخ

 .کرد تجسمش و گذاشت شیزانوها یرو را را سرش

 .خواستیم را نوازشگوش یصدا و گرم آغوش آن

 .خواستیم حاال نیهم

 

  [3/9/20, 3:38 AM] 

 

 هشت_و_چهل_و_صد
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 به نگاهش بود مشخص که ونیمحمدهما به رو نایش

 .کرد گرید یجا حواسش و است ونیزیتلو یصفحه

 .بیس دییبفرما عمو،حاج -

 بود زده چاقو سر بر که یبیس تکه به را نگاهش اسحویب

 .انداخت

 .زد لب و کرد جدا را آن

 .زمیعز یمرس -

 را زدیم یزیچ بافتن ای و مطالعه مواقع که ینکیع یمهر

 .بافت را یطوس یکاموا و داد باالتر یکم

 .اوردین طاقت دلش و دوخت ونیمحمدهما به را نگاهش

 .بود زتریعز یمهر یبرا هم برادر از او

 .نبود ندیخوشا کدامشانچیه یبرا بودنش، درهم طورنیا
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 .دیپرس

 افتاده؟ یاتفاق آقاحاج -

 و داشته نگه را بیس یتکه دست کی با ونیمحمدهما

 بر سر که دخترش یموها یرو را گرشید دست انگشتان

 .دیکش بود گذاشته او یپا

 .داد رونیب خسته را نفسش

 .داداشزن نه -

 .دز لب نایش

 .عموحاج دیناراحت انگار آخه -

 .کرد نگاه او به پرمهر

 .کنهیم درد سرم یلیخ فقط زم،یعز نه -

 د؟یدار خونه یتو مسکن

 .گذاشت زیم یرو را وهیم بشقاب نایش
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 .براتون ارمیم االن -

 .بود نگفته دروغ

 .داشت مغزدرد انگار نه، که سردرد

 .سوختیم مغزش

 .بود کباب اسی دلِ دردِ یبرا دلش

 .بود گرفته دلش

 با که را یشب یخاطره و بود او آغوش در همسرش

 .آورد ادی به را گذرانده او یبرادرزاده

 .بود گرفته آتش هم اشمردانه رتیغ

 .زد بینه خودش به

 یمنطق ش،یخواست اتفاق اون به یآگاه با تو باش، آروم "

 هانیا از بدتر یبرا رو خودت که باشه ازین دیشا یحت باش،

 " باش مرهم نباش، درد ،زخمه پراز اسی روح! یکن آماده هم
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 مقابلش داشت قرار درش آب یوانیل و قرص کی که یبشقاب

 .شد گرفته

 .کرد نگاه نایش به و گرفت سرباال

 .عموجان یمرس -

 .شدیم نیسنگ پدرش دست یهانوازش ریز نورا یهاچشم

 .بافت ماهرانه و دیچیپ اشاشاره انگشت دور را کاموا یمهر

 :گفت

 جونیاسی یپا که حاال گمیم اما نباشه، جسارت آقا،حاج -

 .جانیا انیب میکن دعوتشون شب هی دیبا گهید بهتره،

 .گفت کند نگاهش کهنیا بدون و یمهر به کرد رو

 ما؟ یخونه ای جانیا -

 .میکن دعوتشون زودتر دیبا اما نداره یفرق -

 .داد تکان سر
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 خوبه؟ هفته نیهم آخر یبرا د،یگیم درست شما بله -

 .زد لبخند

 .هیعال هم یلیخ -

 .گفت زدهذوق نایش

 مشخص یعروس یبرا هم یروز هی جانیا اومدن عمو،حاج -

 .گهید دیکن

 یرو ناخواسته یلبخند عروس، لباس در اس،ی کردن تصور با

 .آمد شیهالب

 .دخدایام به انشااهلل، -

 .دیپرکش او یبرا دلش

 .سردش و فیظر دستان و فینح اندام آن یابر

 هول هروقت بود دهیفهم که یایمشک یهامردمک یبرا

 .زنندیم دودو ترشیب شود،یم
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 .بود دلتنگ

 دلخور آمده شیپ اتفاق آن از او که کند فکر اسی خواستینم

 .است

 .شد تلگرامش وارد و کرد باز را اشیگوش یصفحه

 .نوشت شیبرا

 طوره؟چه خوشگلم خانوم -

 .ماند پاسخش منتظر یگوش یصفحه به تابیب

 

 .دیلرز کنارش ن،یزم یرو اسی یگوش

 .کرد چک را امیپ و برداشتش شده هول

 .بود ونیمحمدهما

 .رفت راه و ستادیا که شد هول قدرآن
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 که شود باورش تا خواند را اشجمله بار ده از ترشیب دیشا

 .ستین دلخور او از ونیمحمدهما

 .داد جواب تنها ردرآخ

 د؟یخوب خودتون شما خوبم، -

 .کردند نگاهش متعحب یمهر و نایش که کرد یاخندهتک

 .گفت طنتیش با نایش

 .کرد اثر زود قرصه انگار خداروشکر عمو،حاج -

 او آمدن سرحال از شوق با هم یمهر که دیخند ونیمحمدهما

 .گفت

 محمدآقااجح به که یمسکن اون خداروشکر اما بله که قرصه -

 .ترهیقو ده،یم امیپ

 .دیکش برصورتش یدست زده خجالت خنده، با

 .نوشت
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 خطاب جمع فعل با رو بنده قراره یک تا شما زدلم،یعز نمیبب -

 ؟یکن

 یهامردمک و اسی یگرفته رنگ یهاگونه از تصورش

 .داشت العادهفوق یحس ،قرارشیب

 کرده فراموش ار قبل یقهیچنددق بد حس آن تمام انگار اسی

 .بود

 .بود اشیگوش یصفحه به رهیخ دل، ته از یلبخند با

 .نوشت شیبرا را آمد ذهنش به که یجواب تنها

 .آقاحاج دونمینم -

 دونهیم خوب باباطاهر االن ، رو من حال بدجنس، اسِی یا -

 :گهیم که

 

 ُربابم تارِ گرَم زلفانت دو
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 !خرابم؟ حال نیاز یخواه یم چه

 

 یندار یاری سر مُو با که تو

 خوابم؟ به ییآ شُو مهین هر چرا

 

 .زدیم قراریب و تابیب اسی قلب

 !د؟ینیبیم منو خواب هرشب شما یعنی آهان، -

 .گهیم طورنیا که باباطاهر -

 گن؟یم یچ ما یآقاحاج -

 !ونیمحمدهما قلب آخ

 !ما یآقاحاج بود نوشته

 .اسی به ونیمحمدهما داشتن تعلق

 .را زبانخوش دخترک بچالند داشت دوست
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 .بود کرده مسخش جمله کی آن با اسی

 .نوشت جوابش در

 .میخانوممون کیکوچ ما گهیم آقاتون،حاج -

 .کرد وانهید را اسی و زد ونیمحمدهما را رآخریت 

 کند؟ ریغافلگ حد نیا تا را او توانستیم هربار چطور

 .کوتاه اشعار با قرآن، اتیآ با

 .کردیم خوب را حالش یورطکی هربار

 .داشت قرار یروح حالت نیبدتر در که یوقت درست همآن

 شیرو آن به رو نیا از امیپ چند با تنها توانستیم مرد نیا

 .کند

 دنیرس از شیپ ،بداند کهآن بدون بود، تمام دوماه حاال و

 به خواب آخرشبشان، یهاتماس و ونیمحمدهما یهاامیپ

 .آمدینم چشمانش
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 .داشت را ییالال حکم شیهارفح

 .بخواند قرآن یهیچندآ شیبرا بود کرده عادت

 

  [3/9/20, 3:39 AM] 

 .دیبگو دیام و صبر از

 .دادینم شعار

 .ستین شعار اهل که بود کرده ثابت ونیمحمدهما

 .دادیم قرار شیکارها تمام یسرلوحه را شیبرخدا توکل

 .بود رینظیب و خاص احساسات از مملؤ اسی قلب حاال

 .چسباند اشنهیس یقفسه به را یگوش

 .گرفت سرباال و بست چشم

 .زد پچ خودش با و دیکش نفس قیعم

 .خودت به توکلم ایخدا -
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 .کن کمکم

 .کردیم رسوخ او در ذره ذره داشت ونیمحمدهما انگار

 

  [3/10/20, 3:08 AM] 

 

 نه_و_چهل_و_صد

 

  

 

 .اوردین طاقت محسن دل اما گذشت مهین از شب

 .امدین چشمانش به خواب

 هم خودش د،یکش شیموها انیم دست و رفت راه که انقدر

 .شد کالفه
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 .رفت رونیب اتاقش از یآرام به

 .دهیخواب ای است داریب هم اسی دانستینم

 .کند صبر صبح تا نتوانست که بود عذاب در یقدرآن اما

 اتاق رد گرید الله که بود یشب نیاول نیا مدت، نیا تمام در

 .بود دهینخواب اسی

 .شود اشخانه یراه صبح بود قرار هم او

 .زد اسی اتاق در به آرام یچندتقه

 .بود شده گرم تازه اسی یهاچشم

 .داد جواب آرام و نشست مهیسراس اما

 دارمیب -

 .شد وارد و دیکش نییپا را رهیدستگ محسن

 .آورد نییپا ،تخت یرو از را شیپاها و نشست اسی

 ؟ییبابا نمجو -
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 اسم؟ی یبزن حرف باهم شهیم -

 .دیباریم پدرش صورت تمام از یآشفتگ

 .داد تکان سر

 شده؟ یزیچ ،ییبابا بله -

 .بست را در محسن

 .نشست تختش یرو او کنار و آمد جلو

 .دیبوس را سرش و دیکش آغوش در را اسی هوایب

 .زمیعز بگرده دورت بابا -

 .گفت را پدرش دست اسی

 .جونممحسن نهخدانک -

 .کنمیم دق دارم که خدابه کنم،یم دق دارم من بابا، اسِی -

 .شد اشرهیخ و کرد جدا او ینهیس از سر دهیترس اسی

 ؟یچ یعنی دورازجونت ییبابا عه -
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 شده؟یچ

 .بود مستأصل

 .کرد باز لب

 یطور نخواستم وقتچیه دخترم، بشم فدات من باباجان، -

 .یشیم خوشبخت کردن ازدواج با یکن فکر که کنم تتیترب

 .یباش داشته مستقل تیشخص هی خواستم

 اداره را جهان چگونه کتاب از لیچرچ حرف اون عمر هی من

 .گفتم دانشجوهام تمام به رو میکن

 .خوندم بارها خودت یبرا یحت

 .کنم عمل بهش تا کردم اشکتهید خودم یبرا نخوندم، فقط

 و خوریسر تو رو هااون د،یکن محدود رو جامعه کی زنان

 . دیکن تمسخرشون ، دیکن ریحق
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1307 

 

 نیتربزرگ و ازدواج آرزوشون نیبزرگتر تا دیکن یکار

 . باشه یاطیخ و یآشپز هنرشون

 در یتفکر تخم بترسن، اجتماع از تا دیاریب سرشون به ییبال

 دیبا رو دخترهاشون ارنیب مانیا تا دیبکار پدرانشون ذهن

 از رو چکش و قلم و علم کتاب بدن، پرورش قفس یتو

 دستشون سوزن و مالقه اون یجا به و دیریبگ دخترهاشون

 .دیبد

 طانیش یبنده رو کرد تالش هازن یآزاد یبرا که یکس هر

 نیزم یخدا ما و ، ما دشمن او که دیبخون خدا دشمن و

 .میهست

 بگذره، هم سال هزار یاجامعه چنین دمیم نیتضم من

 . کنهینم شرفتیپ

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1308 

 

 به شدن دچار بدون توننیم دخترها گمیم دارم عمره هی

 .بشن خوشبخت ندرال،یس سندروم

 همون از یکی هم خودم کنمیم حس قاًیدق حاال اس،ی حاال

 .باشم نخواستم وقتچیه که شدم ییپدرها

 حداقل کرده، ریگ نامرد اون به دلت یگفت و یاومد که یروز

 .کنهیم ازدواج عشق با دخترم گفتم خودم با شدم، خوشحال

 کنم قانع رو خودم نتونستم مدت نیا بعد هم هنوز ،حاال اما

 !نبوده مثبت جواب نیا پشت یاجبار که

 .یگفت بله بهش اجبار به تو اسی

 .ستین رید هم االنش نیهم قشنگم، کن باور

 یزندگ تا یبزن هم به رو زیچهمه یتونیم تو فتاده،ین یاتفاق

 .یباش داشته رو خودت

 نگاهش سکوت در زد،یم حرف پدرش که مدت تمام در اسی

 .بود کرده



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1309 

 

 .داد جواب نانیاطم با

 شه؟ راحت التیخ بکنم یاعتراف هی یخوایم ،ییبابا -

 .باشد جوابش منتظر ،او به رهیخ که بود محسن نوبت حاال

 حاال اما بود، اجبار به شما، قول به دیشا اولش -

 که کند اعتراف پدرش، مقابل بود سخت یکم شیبرا

 .ستیداشتندوست ونیمحمدهما

 .کرد نوازش را او صورت محسن

 بابا؟ جانِ یچ حاال -

 .کرد نگاه شیهاچشم در و آورد باال سر

 هیخوب مرد آقاحاج -

 .دییسا برهم دندان محسن

 که شهینم لیدل نیا اسی خوبن هایلیخ -

 .دیپر حرفش انیم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1310 

 

 .داد جواب مغزش از نگرفت فرمان بدون ،یفور و تند

 !دارم دوستش من -

 .کرد نگاهش خوب محسن

 .شناختیم را دخترش یهاچشم

 .کرد تمام را اشجمله ملتمسانه

 .کن راحت بابتم از التویخ اس،ی جانِ من، جانِ ییبابا -

 .شمیم خوشبخت که کن باور

 .نمیبب شمارو حال نیا تونمینم من

 مستقل که یکرد تیترب یطور رو من ،یگیم درست شما

 .باشم

 یادامه یبرا بخوام که طلبهیم رو نیا من یهیروح اما

 .باشم نفر هی کنار کنم، هیتک یکی به ام،یزندگ

 .شد راحت یکم محسن الیخ



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1311 

 

 .دهد یجواب گرید خواستینم

 .ستادیا و گفت یرلبیز و آرام ریخبهشب

 .زد لب اسی

 .رهیم فردا جونالله ،ییبابا -

 سمت کهنیا بدون و شد خشک در یرهیگدست یرو دستش

 .داد جواب بچرخد، اسی

 .زمیعز دونمیم -

 ؟یبگ بهش یزیچ یخواینم ییبابا ،یخواینم -

 لب محسن اما ستیچ اسی منظور که دانستندیم هردوشان

 .زد

 بگم؟ دیبا یزیچ -

 ؟یباش تنها یخوایم یک تا ییبابا -

 .دیکش نییپا را در یرهیدستگ



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1312 

 

 اگر ،یطیهرشرا تحت که بدون رو نیا دخترم، ریخبهتشب -

 .پشتته بابا ،یشد تیاذ یاذره

 

  [3/10/20, 3:08 AM] 

 

 پنجاه_و_صد

 

 

 

 .انداخت ساعت به ینگاه

 .بود آمدنشان کینزد گرید

 .بودش برده یوتراپیزیف به قبل روز

 .بس و بود ریمس طول در فقط بودنشان، هم کنار فرصت اما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1313 

 

 .بود گشدلتن حاال

 یخانه به هاآن و دیایب صدا به در زنگ بود منتظر هرلحظه

 .ندیایب برادرش

 .نداشت ونیمحمدهما از یکم دست هم نورا

 .دیپرسیم و آمدیم و رفتیم دائم

 ؟ییبابا ادیم یک جانیاسی پس آخه -

 خانه جانبه زود صبح از نا،یش و یمهر همراه به خانمستهیشا

 صرف آشپزخانه در هم را وقتشان ترشیب و بودند افتاده

 .کردند

 .بود کرده درست مختلف یهاشکل با را هاژله نایش

 .بودند کرده آماده را غذاها یمهر و خانمستهیشا

 .بودند شده حاضر همه و دهیرس اتمام به شانیکارها گرید حاال

 .دیکش شیموها بر یاشانه و ستادهیا نهییآ مقابل ونیمحمدها



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1314 

 

 کهنیا از. کرد مرتب را اشیکرم راهنیپ پلماتید یقهی

 .کردیم دایپ یخفگ حس ببندد، را اولش یدکمه

 .گذاشت باز طورهمان را آن

 راهنشیپ با متناسب شلوارش شود مطمئن تا ستادیا ترعقب

 .است

 نظربه مقبول کامالً اسی مقابل در داشت دوست کهنیا از

 .گرفت اشخنده برسد،

 .کرد زمزمه خودش با

 .نیریش یکوچولو دختر -

 .شد تابیب قلبش د،یرس گوشش به که در زنگ یصدا

 .گفت نایش

 .کنمیم باز من -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1315 

 

 هاآن از استقبال یبرا ونیمحمدهما اما رفت، فونیآ سمت او

 .رساند اطیح به را خودش

 .شدند وارد اسی و نازخاتون همراه به محسن و شده باز در

 .رفت جلو

 .داد دست محسن به و دکردن یپرساحوال

 .رفت خانه سمت هاآن از جلوتر نازخاتون

 .گفت محسن به خطاب ونیمحمدهما

 کمهی کوچه. آقامحسن تو دیاریب رو نیماش کنمیم باز رو در -

 .تنگه

 رفت رونیب تشکر با محسن و فشرد را موتیر حال درهمان و

 .اوردیب داخل را نیماش تا

 .شد تنها اطیح در اسی اب کوتاه، هرچند یالحظه حاال

 .گرفت دست در را او فیظر دست



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1316 

 

 .فشردش گرم

 طوره؟چه خودم خانوم -

 .دیخند دلبرانه اسی

 .ممنون خوبم -

 .کشت را ونیمحمدهما تابیب دل اشخنده

 .کرد محبوبش دختر یپا تا سر به ینگاه

 .بود انداخته سرش یرو زهییپا یشال و گذاشته باز را شیموها

 شده باعث نیا و بود ختهیر صورتش در طرفهکی را شیموها

 .برسد نظر به هست که یزیچ از ترکم سنش بود

 ییهانیپوت ریز که دانستیم و دهیپوش یزرشک کوتاهِ یپالتو

 به نود قد یِمشک نِیج شلوارِ ،دیرسیم شیزانو تا آن ساق که

 .دارد پا

 .بود دلربا بود، بایز



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1317 

 

 به هم ترشیب را اشزنانه یهاییبایز تمام جذبش یهالباس

 .بود گذاشته شینما

 ظاهر خانه از رونیب پوشش طرز نیا با کهنیا رشیپذ اما

 .بود سخت ونیمحمدهما یبرا شد،یم

 را او که یلحن با اس،ی گوش کنار و برد جلوتر را سرش

 :گفت آرام نکند ناراحت

 یبرا بمونه محفوظ دیبا هاشیخوشگل که دونهیم زدلمیعز -

 نفر؟ کی

 .دیجو را لبش کنج اسی

 اسی به اما بود نشده گفته یبد لحن با اگرچه او حرف

 .برخورد

 .شد ونیمحمدهما به رهیخ یدلخور با و دیبلع را دهانش آب

 !ستمین هیبق فیکث نگاه مسئول که من -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1318 

 

 یالله داشت هم شال یرو از یحت ونیمحمدهما نفس

 تا برود ترقبع کاش کرد آرزو اسی. سوزاندیم را گوشش

 !ببوسدش جاهمان و نکند پابلند و نشود لیزا عقلش

 .کند لیتحم او به را نظرش خواستینم ونیمحمدهما

 جز به یزیچ درآخر داد،یم نظر او پوشش در اجبار به اگر

 .آوردینم وجودبه شیبرا یدلزدگ

 او کمر پشت دست و نشاند اشمردانه یهالب یرو یلبخند

 .دیکش

 .بود کرده دنیبار به شروع نمنم باران

 .یخوریم سرما بگردم دورت تو برو زم،یعز باشه -

 نیا با دارد قصد ونیمحمدهما که کرد فکر خودش با اسی

 بکشد چالش به را او احساسات ترشیب هرلحظه برخورد، طرز

 .کند دعوتش زیشورانگ عشق کی به دیشا و

 .کرد شکار را رانا درختِ شیهاچشم و انداخت اطیح به ینگاه



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1319 

 

 .دیخند درگلو و گرفت را نگاهش رد ونیمحمدهما

 .نمیچیم برات بعداً -

 یکنیم اموونهید یدار هاتچشم اون با که برو دختر، تو برو

 .آخه

 .یبریم دل یدار و یسادیوا جلوم کوتاهه، دستم االن

 .انداخت گل شیهالپ و شد معترض

 حال گفت، اضاعتر ینشانه به که یکشدار یِآقاحاج

 .کرد هم ترخراب را ونیمحمدهما

 .داد جواب که یوقت بود اسی یهالب به نگاهش

 به ادیم آقامحسن االن که تو برو عروسک، دلم جون -

 قورت درسته رو دخترش داره دوست که یدوماد نیا حساب

 .رسهیم بده

 .شدیم قطع داشت اسی نفس



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1320 

 

 رفتنش راه لنگان از ونیمحمدهما قلب و رفت خانه سمت

 .سوخت

 

  [3/12/20, 2:08 AM] 

 

 کی_و_پنجاه_و_صد

 

 

 

 اند،نشسته هم دور که حاال کردیم فکر نیا به ونیمحمدهما

 یحرف و بکشد یاگوشه به را اسی یابهانه به تواندیم طورچه

 .بزند او به را مانده شیگلو خیب که

 .کردیم یخودخور داشت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1321 

 

 ساق چشمِ در یِدیفس و اسی کوتاه یپاچه نیب نگاهش

 کینزد وانیک آمدن به که ساعت یهاعقربه و شیپاها

 .بود آمد و رفت در شد،یم

 .بود مطمئن قشیرف به

 .کند حل را موضوع نیا زودتر هرچه خواستیم اما

 کوتاهِ یهاپاچه نیا اما نبود، مهم گرید یشخص نظر از دیشا

 .کردیم تشیاذ داشت کمکم اس،ی

 و دهیچ را اشیبازاسباب لیوسا الن،س گرید سمت نورا

 .بود مشغول

 .انداخت او به نگاه

 .رفت نورا سمت به و کرد یخواهمعذرت

 .گفت دخترش گوش کنار و نشست دوزانو یرو

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1322 

 

 .بابا ینورا -

 

 .داد تکان را شیپاها و گذاشت اشینیب یرو دست نورا

 

 .خوابه امبچه ییبابا آروم -

 

 بالشت یرو را اشیبافتن عروسک هک نورا یپاها به و دیخند

 .کرد نگاه دادیم تکان و گذاشته یکوچک

 :گفت بود آورده نییپا که ییصدا با

 

 یبزن صدا رو جانیاسی کنم خواهش ازت شهیم بابا، ینورا -

 جا؟نیا ادیب
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1323 

 

 .داد باال را شیابروها

 

 ؟ییبابا یزنینم صداش چرا خودت شما -

 

 .جانیا ادیب یبزن صداش اشم خوامیم خب خب، اوم، -

 .نایش شیپ برو خودت اومد که بعد

 

 زیر و آمد رقص به شیدخترکوچولو یهاچشم در طنتیش

 .دیخند

 

 .رمینم -

 

 چرا؟ وقتاون -
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1324 

 

 

 .یگیم جانیاسی به یچ شما نمیبب خوامیم خب -

 

 .کرد نگاه دخترش به ملتمسانه

 

 .بابا ینورا -

 

 .رفت سهیر ندهخ از زشیر یصدا همان با نورا

 

 .یشد هاینین شکل شما ییبابا -

 

 .دیبوس را صورتش
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1325 

 

 صدا رو جانیاسی لطفاً شدم هاینین شکل که حاال -

 ؟یزنیم

 

 .برد باال را شیصدا

 

 من؟ شیپ یایم جانیاسی -

 

 .شد بلند شیجا از و انداخت سمتشان ینگاه اسی

 

 قدم کیهر با و دادیم عذابش هیبق مقابل رفتن راه در نقصش

 .دهدیم جان دارد که کردیم حس

 ونیمحمدهما به و گذاشت نیزم یرو را عروسکش نورا

 :گفت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1326 

 

 

 .نشه داریب امبچه تا دیبزن حرف آروم جانیاسی با ییبابا -

 

 .فشرد برهم را شیهاپلک ونیمحمدهما

 

 .شد رد اسی کنار از نورا

 

 ؟ینداشت کارم مگه خوشگله؟ نورا کجا -

 

 باشد برده باال را شیصدا تعمداً که انگار پارهآتش یفسقل

 :گفت

 

 .کنم صدات گفت ییبابا -
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1327 

 

 

 و دیگز لب ونیمحمدهما و شد بلند نیریسا یخنده یصدا

 " پدرسوختهیا " گفت خودش با آرام

 .ستادیا ونیمحمدهم مقابل خنده با اسی

 

 .دیکردیم صدام خودتون خب -

 

 .زد لبخند و دیکش برصورتش یدست

 

 .دمیکش خجالت آقامحسن یجلو -

 

 .گرفت عمق اسی لبخند
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1328 

 

 د؟یداشت کارم -

 ناراحت و ردیبگ جبهه اسی که بزند حرف یطور خواستینم

 .شود

 :گفت آرام لحن همان با

 

 .ادیم داره هم وانیک زم،یعز -

 

 .داد سرتکان و کرد نگاهش اسی

 

 !انیب خب، -

 

 .داد فرو را دهانش آب

 .کرد اسی یپا ساق به یااشاره لبخند با
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1329 

 

 

 شلوارت یهاپاچه خب، اما کنم ناراحتت خوامینم اسی -

 باشه نامحرم که ییجا در و کوتاهه یلیخ

 .گرفته آتش کرد حس حرف نیا دنیشن با اسی

 .شد درهم شیهااخم

 

 .دیبود دهید رو من پوشش ترقبل یلیخ شما -

 رسؤالیز هم رو پدرم بلکه من، فقط نه حرف نیا با شما

 .دیبریم

 داده ادی بهم ادیم ادمی یوقت از اما ه،یمعتقد آدم هم من پدر

 نظرش هم وقتچیه و کنم انتخاب خودم رو پوششم طرز که

 .نکرده لیتحم بهم رو

 .نمیا من که بودم گفته شما به 
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1330 

 

 .دیکرد انتخابم بودم که یطورهمون هم شما و

 قبل یسر. دشیریبپذ لطفاً پس دارم، یادیز یهاتفاوت ما

 .ستمین گرانید نگاه مسئول من که گفتم بهتون هم

 از یسرکی فیکث نگاه خاطربه رو خودم تونمینم من

 !کنم محدود شما، یهاجنسهم

 

 شیبازو ونیمحمدهما که برود هیبق سمت و بچرخد خواست

 .گرفت ینرم به را

 

 سایوا اس،ی -

 

 .کرد نگاهش دلخور

 .شود ناراحت او که دادیم احتمال ونیمحمدهما
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1331 

 

 .داد جواب یآرام به پس

 

 باهاش گفتم هم من و نمیهم من یگفت بهم که موقعاون -

 کردمینم فکر ندارم، یمشکل

 .کرد سکوت

 .کرد نگاهش منتظر اسی

 

 .دیکش برصورتش یدست

 

 یمخف یهرکس نگاه از تمامت، بذار منه، یبرا تو تمامِ اسی -

 .باشه

 .نمیبب خودم فقط رو هاتییبایز بذار
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 .ماند مبهوت اسی

 .خورد چیپ دلش

 !شهراد با کرد سهیمقا را او بازهم و خورد تاب عقلش

 راهنیپ کی شیبرا ،یپارت به رفتنشان موقع که یشهراد

 برابر در اسی شدن دهید طورچه و دیخر باز یدلکته کوتاه

 .نداشت یتیاهم نیترکوچک شیبرا ه،یبق

 چندسانت شدن دهید یبرا ونیمحمدهما رتِیغ خونِ حاال و

 .بود افتاده انیغل با ش،یپا ساق از

 .زد شیصدا

 

 .شماام با اس،ی -

 

 .کرد نگاهش یجیگ با
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 بله؟ -

 

 و رتیغ یپا به بذارش کنم، ناراحتت خواستمینم  -

 .بودن مذهبخشکه نه داشتندوست

 بهم یبد حس کنه فکر درموردم طورنیا یکس کهنیا از

 .دهیم دست

 .زمیعز برو

 

 .کرد نگاهش میمستق اسی

 

 !دیکرد ناراحتم اما -

 

  [3/12/20, 2:08 AM] 
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 دو_و_پنجاه_و_صد

 

  

 

 حاال و خورده وانیک یسروصداها و هایشوخ انیم را شام

 .بودند نشسته هم دور همه

 کمک به را، بود دهیکش نورا یبرا که یاینقاش سه دو اسی

 .کردیم یزیآمرنگ خودش

 یموسیکیم ریتصو از چشم هم اسی دش باعث یمهر یصدا

 .ردیبگ باال سر و کند جدا کردیم رنگش که
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 صحبت آقامحسن با یعروس خیتار درمورد آقاحاج -

 د؟یکنینم

 

 داشت دست در که کنده پوست یهاوهیم ظرف ونیمحمدهما

 .کرد دراز اسی سمت به را

 

 .خانوم دییبفرما -

 

 بر چه آشکارش یهامحبت نیا از اما بود دلخور هنوز اسی

 .گرفتیم یخوب حس حاال، چه و شام زیم سر

 .نشست شیهالب یرو زدهخجالت یلبخند

 .گرفت را بشقاب
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 .یمرس -

 

 .گذاشت نورا و خودش انیم را بشقاب

 .بود شده دوخته ونیمحمدهما به همه نگاه

 .کرد نگاهش منتظر محسن

 .گفت محسن به رو

 

 د،ییبفرما امر شما یهرچ بگم، یچ دونمینم من آقامحسن -

 تدارک یبرا شمیم کاربهدست بنده دیبگ که یخیهرتار

 .یعروس مراسم

 غیج و دیپر و باال زدهذوق ،یعروس یکلمه دنیشن با نورا

 .دیکش
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 تنم عروس لباس جانیاسی مثل خوامیم منم جون،آخ -

 .کنم

 

 .دشیبوس و دیخند اسی

 .انداخت دخترش صورت به ینگاه محسن

 .داد رونیب را دَمش

 .بود داده خاطرنانیاطم او به اسشی

 .کرد ونیمحمدهما سمت به رو مجدد

 

 که بود نیا ،ینامزد مدت نیا از من مقصود محمدجان،حاج -

 .دیبش آشنا باهم ترشیب و بهتر  دونفر شما

 من د،یریبگ رو یعروس مراسم دیبخوا خودتون هروقت حاال

 .ندارم یحرف هم
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 :گفت جمع به رو نازخاتون

 

 .هست امیخوب مناسبت شعبانه، یمهین گهید چندماه -

 

 "! رید قدرچه " کرد فکر خودش با ونیمحمدهما

 :گفت و دیخند که بود دهیشن را دلش یصدا وانیک انگار

 

 !هارهید یلیخ خانومحاج -

 !داره گناه هم ما یِحاج

 .کرد باز هم از را شیهادست نازخاتون
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 هاامبچه نیا که خوبه؟ اسفند اواسط مادر؟ بگم یچ واال -

 .باشن اشونیزندگ و سرخونه دخدایام به دیع یبرا

 دوخته فرش به چشم سکوت در که کرد اسی به نگاه محسن

 .بود

 در دخترش گرید ،لیتحوسال موقع د،یجد سال دیع یعنی

 نبود؟ کنارش

 .ونیمحمدهما به کرد رو و دیکش آه

 

 ماهم د،یباش موافق اسفند اواسط نیهم اب اسی و شما اگر -

 .نشه رید که میبخر زودتر رو هیزیجه لیوسا

 .زد یلبخند ونیمحمدهما

 .اسی به کرد رو
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 ه؟یچ شما نظر زمیعز -

 .انداخت باال شانه و بود ناخواسته لبخندش

 

 .باشه خوب کنم فکر -

 

 .زد لب یحالخوش با یمهر

 

 .برخدا توکل با انشااهلل -

 :دیسپر نورا

 

 زود؟ ای رهید یعنی هیعروس اسفند ،ییبابا -

 

 .کرد لمس دست پشت با یآرام به را اشگونه
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 .زود یلیخ نه رید یلیخ نه. بابا عمر گهید ماه دو -

 

 .بودشان آورده سرحال انگار ،یعروس درمورد صحبت

 و دادیم را شناختیم که ییتاالرها رزرو شنهادیپ وانیک

 .دادندیم گوش حرفش به ونیمحمدهما و محسن

 به را بود کرده افتتاح یتازگ به دوستش که یمزون آدرس نایش

 در مثبت موج کی که یالحظه در درست و دادیم اسی

 .خورد زنگ خانه تلفن بود، گرفته پا شانهمه یهادل

 .رفت تلفن سمت نایش

 .برد باال را شیصدا یزدگذوق با بعد یلحظات

 

 .داداشِ مامان یوا -
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 .زد خشکش اسی

 تلفن سمت و ستادیا یحالخوش با و دیکوب اشنهیس بر یمهر

 .رفت

 .اومدم داره نگه رویگوش بگو شهرادم، یوا -

 

 .شد دهیکش اسی سمت ناخواسته ونیمحمدهما نگاه

 رخش از رنگ خانه،نیا در شهراد نام دنیشن با که یاسی

 .بود دهیپر

 .شد آشفته ونیمحمدهما فکر

 حضور بابت دخترش، که یپسر نام آوردن با مه محسن سر

 .دیکش ریت بود، داده را ینیسنگ گزاف او

 .سوزدیم اشمعده کرد حس اسی
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 .باشد زده چنگ آن به یکس انگار

 .داشت کردن استفراغ به یبیعج لیتما

 .رفت توالت سمت و ستادیا

 .کرد اشیهمراه ونیمحمدهما نگاه

 .بود مشخص الًکام اس،ی حال یناگهان شدن دگرگون

 .بست را در و شد توالت وارد

 .دیپاش صورتش به سرد آب چندمشت

 .اوردین باال یزیچ اما زد عق

 

 .شهراد ارمتیب بابا شدیم کاش -

 به که یهرقسمت از و سرم یتو کنم انگشت شدیم کاش

 .رونیب بندازمت ،یدیچسب مغزم
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 .خورد در به چندتقه

 .بود ونیمحمدهما

 

 خوبه؟ لتحا زدلم،یعز -

 

 .داد جواب تنها و نکرد باز را در

 

 .آقاحاج خوبم -

 

 دهیپر رنگت ارم؟یب قندآب برات یخوایم خداروشکر خب -

 .بود

 

 .کرد نگاه نهییآ در صورتش به و دیگز لب
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 که امیعوض نامرد اون یومردهکشته من نکنه فکر وقتهی "

 "! شدم رو اون به رو نیا از اسمش اومدن با

 .بود گرفته اشهیگر

 

 .امیم االن یمرس خوبم نه -

 

 .دینال خودش با یآرام به ونیمحمدهما

 

 .ستمین خوب من -

ًِ 

 

  [3/12/20, 3:34 AM] 
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 سه_و_پنجاه_و_صد

 

  

 

 .بود راه به یخداحافظ و تعارفات و بودند ستادهیا اطیدرح

 و گذاشت محسن یشانه بر دست یاگوشه ونیمحمدهما

 :گفت آرام

 

 جسارته امحسنآق -

 

 .کرد نگاهش

 

 ؟یحاج جانم کنم،یم خواهش -
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 بگم خواستمیم ه،یزیجه دیخر یبرا دیفرمود شما قتشیحق -

 .اصرافه هست، زیچهمه ما منزل یوقت واقعاً، ستین الزم

 

 .داد جواب محسن

 

 هممن اما ،هست زیچهمه که خداروشکر محمد،حاج نه -

 .کنم بخت یخونه یراه هیزیجه بدون رو دخترم خوامینم

 

 .زد یلبخند

 

 یشنهادیپ هی تون،اجازه با اما هستم، شما منظور متوجه من -

 .داشتم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1348 

 

 

 .کرد نگاهش منتظر محسن

 

 اصرار شما نمیبیم اما ندارم، دخالت قصد کردم عرض -

 .گمیم رو نیا د،یدار

 دیخر یبرا که شناسمیم رو ییهاخانواده من آقامحسن،

 .دارن مشکل هیزیجه

 و کننیم کمک نیریخ یبعض که هست یاهیریخ کی

 شونیمال وسع که رو ییخدا بندگان نیا یسمونیس و هیزیجه

 .کننیم هیته رو رسهینم

 اون ،دیهست لیما اگر ای دیدار نانیاطم بنده به اگر شما حاال

 .دیبکن کار نیا انجام صرف رو نهیهز

 رو خونه که شیپ دوسال یعنی هستن، نو هم ما منزل لیوسا

 .میکرد عوض هم رو هااثاث ،میکرد عوض
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 .زد یلبخند محسن

 

 دیشا مهمه، هم اسی نظر اما جان،یحاج هیخوب شنهادیپ -

 خودش یقهیسل به رو اشخونه لیوسا باشه داشته دوست

 .کنه انتخاب

 

 .دییفرمایم درست شما بله -

 

 .کنمیم صحبت اسی با درموردش -

 

 یبرا هم هیریخ آن که نگفت اما هست، یاهیریخ گفت او

 !است خودش
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 و دیچرخ که بود اسی نفر نیآخر و رفته رونیب همه حاال

 .گفت یریبخشب و خداحافظ

 گرفته را دست کی که نورا صورت و نشست شیزانوها یرو

 به را خرسش عروسک دست کی با و یمهر یرنگ چادر به

 کردیم تماشا ار رفتنش بغض با و بود چسبانده اشنهیس

 .دیبوس

 هاکییموزا یرو جاهمان نورا، کنار هم او داشت دوست

 .زدیبر اشک و ندیبنش

 مادرش نبود غم از و شده کوچک گرید بارکی اسی انگار

 .بود کرده بغض

 و کرد رها را عروسک و چادر هم نورا که دشیکش آغوش در

 .انداخت گردنش دور دست

 :گفت دهیرب دهیبر و زد هیگر ریز پرصدا
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 جانیاسی نرو لطفاً -

 

 .بزند پلک تا بود یکاف و بود دهیفایب اسی مقاومت

 .فشرد خودش به را نورا تن و دیغلت اشگونه یرو اشکش

 

 .خوشگلم نکن هیگر ،من عشق نکن هیگر -

 باهم همه ،ییبابا و شما کنار یتد و من گه،ید چندوقت از

 .میکنیم یزندگ

 باشه؟

 

 هم را اسی دل که زد زار دل ته از یطور و داختان باال سر

 .کرد شیر
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 .جانیاسی گمیم امشبو ،خوامینم -

 .بمون گمیم امشبو

 و یبذار تنها مارو نینگ مامان مثل یخوایم شماهم اصالً

 .یبر

 

 گردن دور ترمحکم را شیهادست و گرفت اوج نورا یهیگر

 .کرد حلقه اسی

 واقع کارساز کردنش یراض یبرا هم یمهر و نایش یهاتالش

 .شدینم

 

 .کرد بغلش سرپشت از نایش

 

 .میبخون کتاب و میکن یباز خاله یکمهی میبر ایب ،نفسم ایب -
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 .دیکش غیج

 

 .خوامیم جانویاسی -

 

 کی دنیچ الیخیب نورا، یزار یصدا دنیشن با ونیمحمدهما

 .آمد رونیب درخت ریز از  و شد اسی یبرا انار

 .کرد پاتند نسمتشا

 

 شده؟یچ -

 

 اشک از سیخ صورت و اسی یاشک یهاچشم به نگاهش

 .شد خشک نورا
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 .شد ادهیپ نیماش از اس،ی کردن رید از متعجب محسن

 اسی که نورا به رو. ماند صحنه نیا مات هم او و آمد اطیح به

 .کرد بود دهیچسب محکم و سفت را

 

 عموجون؟ شدهیچ -

 

 .دوخت محسن به را مظلومش نگاه س،یخ یهاچشم با

 

 .یببر جانو یاسی یخوایم شما -

 

 .دیکش شیموها به یدست
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 .شما شیپ ادیم جانیاسی گه،ید چندوقت از اما گهید بله -

 

 .انداخت سرباال یتخس و یسرتق با

 

 .برهینم خوابم من وگرنه بمونه، من شیپ دیبا امشب -

 

 .شد کاربهدست ونیمحمدهما بارنیا

 .دیایب کوتاه دخترکش نبود قرار اما

 .دیدیم را اسی که انگار هم محسن

 مادرش، یبرا یتابیب از که ییهاشب در دیدیم را اسی انگار

 .نبود میمستق یصراطچیه به و زدیم زار و شدیم کالفه

 .آمد درد به دلش

 .زد لب اسی به رو
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 .باباجان بمون رو امشب -

 

 .ردک هق هق و شد ساکت یآن نورا

 .دیپرس متعجب اسی

 

 واقعاً؟ -

 

 نتوانست کرد، هرچه و زد قیعم یلبخند ونیمحمدهما

 .کند کنترلش

 

 .خوادیم رو جانشیاسی دلش خانوم نورا زم،یعز بمون آره -
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 .ستدیبا او داد اجازه و کرد باز اسی گردن دور از دست نورا

 

 .زد لبخند پدرش به رو

 

 .ییبابا یمرس -

 

 .فشرد برهم را ششیهاپلک

 

 یابوسه فرستادن تین به راآن و دیبوس را دستش کف نورا

 .کرد فوت هوا در محسن یبرا

 

 .مهربون عموجونِ یمرس -
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 اطیح یخداحافظکی با  دشیبوس روشهمان به هم محسن

 .کرد ترک را

 

 دیکوبیم نیزم یرو پا نورا ،رفت شانبدرقه به ونیمحمدهما

 .بود ذوق در غرق و

 

 رو و بست را در ونیمحمدهما. شدند خانه داخل نایش و یمهر

 :گفت نورا و اسی به

 

 .خونه میبر که دیکن جمع رو لتونیوسا دیبر خب -

 

 .دیپرس متعجب و هوایب اسی
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 !خونه؟ -

 

 .داد تکان را سرش

 

 .زمیعز گهید آره -

 

 .برود ونیمحمدهما یخانه به را شب خواستینم نه،

 

 .آورد بانز به را اشخواسته

 

 .میبمون جانیهم شهیم شه،یم ،آقاحاج -
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  [3/12/20, 3:34 AM] 

 

 چهار_و_پنجاه_و_صد

 

  

 

 .دیکش صورتش بر یدست ونیمحمدهما

 !شودینم نه، دیبگو داشت دوست

 .داد تکان سر شیجا به و کرده درک را او حس اما

 

 !زم؟یعز چرا خب -
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 و دیکش اشیینتهاا یهادندان ریز داخل از از لپش گوشت

 .کرد شیرها

 

 !گهید هستم نایش و نورا با خب -

 !برو نگفت بمون، گفت بابام بعدهم

 

 .گرفت حرصش او اول یجمله از

 .گفت و دیدو خانه سمت نورا

 

 .میخوابیم جانیا امشب ما نایش نا،یش -

 .شد ترکینزد او به چندقدم ونیمحمدهما

 در یباال یهاچراغ و مهتاب نور ریز هردوشان یهاصورت

 .بود
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 .زد لبخند اما داشت حرص

 

 نایش و نورا شیپ یخوایم ،یهست که هم امشب هی شما -

 ؟یباش

 

 .دیگز لب

 

 !گهید موندم نورا خاطربه خب -

 

 .داد باال را شیابروها

 

 .خوادیم رو اسشی که گهیم هم نورا یبابا حاال -
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 .بود یرطوکی اس،ی نظر به بودنش طورنیا ،یلعنت

 !نیهم فقط ،یطورکی

 !؟یطورچه قاًیدق دانستینم

 

 :گفت و دیبلع را دهانشآب اسی

 

 د؟یکنیم تیاذ دیدار ،آقاحاج عه -

 

 و کرد کج را گردنش و گرفت اشخنده ونیمحمدهما

 .غنچه را شیهالب

 

 !کنم فکر آره -
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 .کرد نگاهش اسی

 مبره و ببرد شیهایجوگندم انیم دست داشت دوست

 .زدشانیبر

 

 .داد جواب

 

 .دینکن تیاذ خب -

 

 .انداخت باال ابرو نیریش ونیمحمدهما

 

 .ستخوشمزه هم کردنش تیاذ ،خودمه خانوم -
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 .رفت خانه سمت و گرفت گر

 

 .گهید میبر -

 

 :گفت سرش پشت از

 

 !نورا؟ و نایش شیپ -

 

 .داد سرتکان یبدجنس با هم اسی

 

 بله -

 

 .شدند خانه وارد
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1366 

 

 .کردندیم جمع را وهیم و یچا یهاظرف خانمستهیشا و نایش

 .رفت جلو اسی

 

 بکنم؟ کمکتون -

 

 .کردند تشکر

 .دیپرس ونیمحمدهما

 

 رفتن؟ کجا داداشزن -

 

 .کرد باال یطبقه به یااشاره نایش

 

 .بندازه جا براتون رهیم گفت -
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 .دیپرس ونیمحمدهما

 

 .هست که مهمان اتاق -

 

 .زد لب نایش

 

 .خرابه ههدونفره تخت فنر جااون آخه نه -

 

 .شد داغ اسی

 !دونفره تخت

 !ون؟یمحمدهما کنار در او

 :گفت و دیخند کودکانه نورا
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1368 

 

 

 .شد خراب ییهوی تخت یرو میدیپریم نایش و من -

 .دیگز لب نایش

 

 .نفهمه یکس بود قرار بدجنس،یا -

 

 .افتاد خنده به هم ونیمحمدهما

 

 یرو یدیپر چرا گهید شما ست،بچه نورا عموجان حاال -

 !تخت؟

 

 بود فکر نیا به فقط و نبود هاآن یهایشوخ به اسی حواس

 !بخوابد؟ ونیمحمدهما کنار در را شب دیبا حاال که
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 .داد تکان راست و چپ به را سرش هم درآخر

 "! ستمین که مجبور ،نه "

 

 .بود گرفته چهیدلپ اضطراب و خجالت شدت از

 به تا دیکشیم را دستش نورا و کردند خاموش که را هابرق

 .بکشد غیج داشت دوست بروند، باال یطبقه

 آب یبطر و وانیل با ونیمحمدهما و رفتند باال هاپله از

 .بود سرشانپشت

 .گفتیم راهیب و بد خودش به دل در اسی

 را قلبش یهاتپش یصدا هم ونیمحمدهما بود مطمئن

 .شنودیم
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1370 

 

 شیپ فرصت نیا از خرسند ونیحمدهمام او، برعکس اما

 که اسی صورت دنید با و باشد او کنار داشت دوست آمده،

 زدیم سرش به لبو، رنگ به یلحظه و شدیم دیسف یالحظه

 .کند بارانشبوسه و دهد فشار و ردیبگ درآغوش محکم را او

 

  [3/13/20, 1:51 AM] 

 

 پنج_و_پنجاه_و_صد

 

 

 

 

 بند نفسش ن،یزم یرو یشده هنپ یدونفره تشک دنید با

 .آمد
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1371 

 

 .گذاشت تشک کنار را وانیل و یبطر ونیمحمدهما

 .دیکش را اسی دست زدهذوق نورا

 

 .نایش شیپ میبر ایب جانیاسی -

 

 .دیچرخ در سمت فوراً و کرد استقبال او شنهادیپ از اسی

 

 .عشقم میبر -

 

 :گفت یآرامبه او گوش کنار و ستادیا راست ونیمحمدهما

 

 .ایب رفت که خوابش زم،یعز -
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1372 

 

 .داد تکان را سرش ریناگز

 تیهدا نایش اتاق سمت به را اسی نورا، و رفت رونیب اتاق از

 .کرد

 .بود انداخته نیزم یرو نورا و خودش یبرا یتشک هم نایش

 .دیورچ لب نورا

 

 دوتا؟ چرا م،ییتاسه که ما -

 

 .کرد اسی به ینگاه نایش

 .رودیم رونیب اتاق از هم او برود، وابخ به که نورا دانستیم

 

 خوابمیم منم تشک، یرو دیبخواب جونیاسی و شما خب -

 .تخت یرو
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 .رفت کشو سمت بعد

 

 .دمیم یراحت لباس بهت االن جونیاسی -

 

 .بود نشسته دلش به هم نایش مهر

 .بودند یداشتندوست خانواده نیا افراد تمام اصالً

 !بس و بوده شهراد همان ناجورشان، یوصله انگار

 .شد یعصب هم باز او ادآوردنی به با

 ییمویل هردو که را ستش شلوارک و یاحلقه نیآست تاپ نایش

 .گرفت مقابلش اردک، از یبزرگ ریتصو با بودند

 

 .زمیعز ایب -
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 .کرد نگاهش قدردان

 .گرفت را نورا دست نایش

 

 .یکن عوضش تا میسیمیوا رونیب ما -

 

 .رفتند رونیب هاآن

 .کرد باز را در و کرد ضیتعو یراحت لباس با را شیهالباس

 

 .بود دهیکش دراز باز طاق نورا، کنار

 نگه نییپا را شیصدا و زد اشسرشانه به دستش با نورا

 .داشت

 

 .جانیاسی -
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1375 

 

 

 .دوخت او چشمان به و گرفت سقف از نگاه

 

 عشقم؟ جونم -

 

 من؟ به یبکن روتو لطفاً شهیم -

 

 .دیچرخ نورا سمت چپ یهلوپ به

 

 شهیم که بله -

 

 گردن دور را کوچکش دست و دیکش باالتر را فشینح تن نورا

 .انداخت او
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1376 

 

 .کردیم اششوکه هربار دختر، نیا محبت

 !پدرش مانند درست

 یهامحبت جنس همان با. بود ونیمحمدهما دختر که الحق

 .یواقع

 .کرد نوازش یآرام به را او کمر و برد جلو دست هم اسی

 .دیخندیم شیهالب اما بست چشم نورا

 

 .یشمیپ که حالمخوش یلیخ دارم، دوستت یلیخ جانیاسی -

 

 .نشاند صورتش یرو محکم یبوسه و اوردین طاقت

 

 که حالمخوش منم زبون،بلبل یجوجه من، بشم فدات آخه -

 .کنارتم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1377 

 

 

 خودش اما رفت خواب به اسی دست یهانوازش ریز نورا

 .بود داریب چنانهم

 ونیمحمدهما به تاًینها و بخوابد جاهمان که زد سرش به

 .رفته خواب به که دیبگو

 .شد اشخواسته کردن یعمل از مانع نا،یش یصدا اما

 :گفت و دهید اتاق روشن و کیتار در را اسی باز یهاچشم

 

 .خوابمیم کنارش من برو، شما جونیاسی -

 

 :گفت وبارهد او که کرد نایش به ینگاه

 

 زمیعز برو -
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1378 

 

 

 .رفت رونیب اتاق از اسی و گفتند ریخبهشب زد، یلبخند

 بازمهین بخوابند، آن در ونیمحمدهما با بود قرار که یاتاق درِ

 .بود

 .کرد بازش ترشیب و داد هولش دست با

 هم او تا باشد خواب ونیمحمدهما که کردیم خدا خدا

 بخزد بود، شده خراب تشکش که دونفره تخت همان یگوشه

 .بخوابد و

 تشک یرو د،یسف یِرکاب با که ونیمحمدهما دنید با اما

 .رفت وا داشت، دست در یگوش و نشسته

 .ندیبب را گریدکی بتوانند که بود یااندازه به آباژور ینارنج نور

 .چرخاند سمتش به سر ونیمحمدهما

 .بود شده تربامزه لباس آن در اسی
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1379 

 

 راهنیپ بدون را ونیمحمدهما که بود بار نیاول یبرا هم او

 .دیدیم

 .گرفت نگاه و شد معذب یکم

 .رفت جلوتر و بست را در

 .زد کنار را پتو یگوشه ونیمحمدهما

 

 .خانومم بخواب ایب -

 

 که دیکشیم خجالت حد نیا تا یزیچ چه از بود، شوهرش

 مشخص اتاق روشن و کیتار در یحت شیهاگوش شدن سرخ

 بود؟

 غنج هم ساده دنیکش درآغوش کی یبرا ونیمدهمامح دل

 .کردیم غشیدر او از اسی و رفتیم
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1380 

 

 :گفت دوباره آرام، یصدا همان با

 

 .گهید بخواب ایب اسم،ی -

 

 یرو ونیمحمدهما مانند هم او و رفت جلو یآرام به اسی

 .نشست تشک

 یرکاب کی با ونیمحمدهما کهنیا از ،یزیهرچ از ترشیب

 .دیکشیم التخج بود مقابلش

 .بود گرفته اوج قلبش یهاتپش بازهم

 .دیکش او سمت را خودش یآرام به ونیمحمدهما

 .بود بافته باال از را شیموها

 .شد جمع خودش در ونیمحمدهما شدنکینزد با

 .شدیم ثبت ونیمحمدهما یحافظه در حرکاتش کی به کی
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1381 

 

 و گرفت دست در را شیموها نییپا آرام و نشست اسی کنار

 .زد لب

 

 ؟یبخواب شده بافته یمو با ستین سختت -

 

 .برد فرو دهان در را اشدهیخشک یهالب اسی

 .را شیهابافت کیبهکی بعد و کرد باز را شیموها نییپا کش

 لمس را اسی سر پوست د،یرس بافت نیآخر به که دستش

 .کرد

 .شده خیس هم سرش یموها کردیم حس اسی

 .برد جلوتر را سرش ونیمحمدهما

 هم یرو را شیهاچشم و دیکش دندان به را لبش اسی

 .گذاشت
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1382 

 

 .بودند گذاشته مسابقه ون،یمحمدهما و او قلب انگار حاال

 .دیکوبیم امانیب هم ونیمحمدها قلب

 .دیکش بو قیعم و چسباند اسی یموها به را اشینیب

 یباز ،یرحمیب با هم شیهاسرپنجه گرید یسو از

 .بودند انداخته راه به اسی سر وستپ با را یایاحساس

 .گردنش پشت تا دیکش یآرام به سرش وسط از

 یهالب یرو قیعم یاخنده و دیلرز برخودش آشکارا اسی

 .نشست ونیمحمدهما

 

  [3/13/20, 1:52 AM] 

 

 شش_و_پنجاه_و_صد

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1383 

 

  

 

 .دهیم یفرنگتوت یبو موهات اسی -

 

 به خوارآدم غول کی به هیشب شیفکرها بود، کرده بغض اسی

 .بودند افتاده جانش

 .بود همسرش مرد نیا ک،یتارمهین یدراتاق ،شبمهین

 بشود؟ بود قرار چه رفتند،یم شیپ ترشیب یکم اگر

 .افتاد لرز به جانش، درون مثل هم شیصدا

 

 !م؟یبخواب شه،یم -
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 یرو که ییجا ش،یموها یدنباله به یابوسه ونیمحمدهما

 .زد بود، هشد رانیو اشسرشانه

 سوزاندیم هم بوسه مگر بودند، داغ مهر مثل شیهالب یلعنت

 !گرفته؟ آتش کردیم حس اسی که

 .گذاشت او ینهیس جناغ بر دست

 

 .زمیعز بخواب باشه -

 

 باال را او یموها ونیمحمدهما بکشد، دراز کهنیا از شیپ

 .نرود کمرش ریز تا گرفت

 .دیخواب تشک یسوکی اسی

 .کرد نگاهش رهیخ کوتاه، یچندلحظه ونیمحمدهما

 .دیلرزیم اسی یچانه
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1385 

 

 .بود مشهود کامالً تنش عضالت شدن منقبض

 .ردیبگ اوج او وحشت و شود ترکینزد بخواهد دیترسیم

 .گفت االاهللالاله دردل و دیکش صورتش بر یدست کالفه

 فکر ،داشت وحشت او به شدن کینزد از اسی کهنیا فکر

 با که یشب همان جز شده وحشتش باعث یزیچ چه کهنیا

 .ردیبگ آتش تنش تمام شدیم باعث بوده، شهراد

 .بودند پراکنده اسی ذهن در ییهاصحنه

 و ییرایپذ سالن کنار و گوشه ها،کاناپه یرو ،یلعنت شبآن

 .هادراتاق

 .بود دهید چه

 .آورد باال داد، جان

 .خورد قرص

 شد؟ چه بعد
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 درد کی و داشت ادی در را رادشه پرهوس ضربات فقط چرا

 را؟ یهوشیب چندساعت و وحشتناک

 شیهاچشم مقابل از لم،یف یصحنه کی مانند هانیا یهمه

 .شد رد

 .کرد خی

 .خورد برهم پرصدا و ترشیب شیهادندان

 .گفت لرز به شیهاران

 .است انفجار درحال اشمثانه کرد حس

 .اتاق نیا از ریغ ییجا در فکرش، اما بود سقف به چشمش

 دهیترس نبود، خوش حالش انگار که او دنید با ونیمحمدهما

 .شد زیخمین

 

 ؟یخوب تو اس،ی ،یاعلی -
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1387 

 

 

 .نبود یعیطب اسی حاالت از کیچیه

 .نبود اتاق آن در اصالً

 .بودند شده گشاد شیهامردمک

 ونیمحمدهما به رو پهلو به د،یلرزیم سرما از کهیدرحال

 .کرد جمع شکمش در وارنیجن را شیزانوها و دیخواب

 .انداخت شیبازو ریز دست ونیمحمدهما

 

 !؟یشدیچ نمیبب نیبش پاشو -

 

 شیگلو تا را پتو د،یکش عقب را دستش کرد، مقاومت اسی

 .داشت نگهش محکم و آورد باال
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 در روزهمان مثل درست که شد متوجه ونیمحمدهما

 .شده یعصب شوک دچار اش،خانه

 یحال نیچن که شدیم باعث او، به شدن کینزد کهنیا از

 .شد متنفر خودش از د،یایب شیپ شیبرا

 .کرد دنیچک به شروع صدایب و مظلومانه اس،ی یهااشک

 .دیدینم را ونیمحمدهما

 .دیدیم را شبآن ریتصو که انگار ،ییروروبه وارید در او

 دهیشن شیهادندان خوردن برهم انیم از که آرام ییصدا با

 او یشانیپ به یدست ینگران با ونیمحمدهما و زد پچ شدیم

 .دیکش بود نشسته شیرو سرد عرق که

 

 اومدم که کردم غلط گفتم م،یبرگرد ایب گفتم بهش من -

 .خوامیم اموییبابا گفتم. شدهخراب نیا یتو

 .آوردم باال درخت، هی کنار کردم، هیکر یلیخ من
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 گه؟ید بود درخت

 .بود درخت آره

 اون ون،ا اون،

 

 

 هم یرو را شیهاپلک ونیمحمدهما آمد، بند زبانش یالحظه

 فکش استخوان که است ممکن هرآن کرد فکر و فشرد

 .بشکند

 خودش یبچه مثل که یابرادرزاده یعنی "اون" دانستیم

 .بود کرده بزرگش

 ادامه تا د،ینگو تا بگذارد اسی دهان یرو دست داشت دوست

 .ندهد

 .زد هق و ختیر اشک اسی اما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1390 

 

 

 .گفت دروغ ،یارین باال گهید که بخور قرصه، گفت -

 

 .زد زار

 

 درد! نبود؟ تنم لباس چرا بود، خی نیزم بود، گرفته دردم -

 داشتم

 

 .گذاشت اشنهیس یقفسه یرو دست ونیمحمدهما

 .کردیم فراموش را دنیتپ داشت قلبش

 :زد لب

 

 .اسی نگو نگو، قسمیعل به تورو -
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 .جونم هب دردت نگو

 

 فرود اسیسر بر را اششدهمشت دست کهنیا از دیترسیم

 .اوردیب

 .ختیر اشک مهابایب و خورد برهم اسی یهادندان

 .فشرد برهم را شیهاچشم و برد پتو ریز را سرش

 

 .برداشت نیزم یرو از را بالشتش ونیمحمدهما

 .شد جمع اشنهیس یقفسه درد از اشچهره

 .زد لب اسی به خطاب

 

 ن،یبب ندارم، اتیکار من خانومم، نترس نترس من، اسِی -

 .خوابمیم تخت یرو رمیم من  هم االن نیبب
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 .کن صدام یداشت یکار اگر

 

 .دیشنینم اصالً اسی

 و غیج یصدا د،یکشیم سوت گوشش در که ییصداها تنها

 .بود آهنگ

 قرار که یشب آن یصدا و شهراد دارکش یهانفس یصدا

 .شود تمام نبود

 .زیانگنفرت یصداها

ًً 

 

  [3/14/20, 3:06 AM] 

 

 هفت_و_پنجاه_و_صد
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 .نگذاشت برهم پلک

 .گفت ذکر و رفت راه

 .خواند نماز و گرفت وضو

 .گرفت آرام یکم قلبش گفتند، که را صبح اذان

 .نشست اسی سر یباال

 .بودند دهیچسب اشکرده عرق یشانیپ به شیموها

 .راندشان عقب یآرام به و برد شیپ دست

 خورد یفیخف تکان د،یکش اشیشانیپ یرو رطوبت به یدست

 .برد عقب را دستش فوراً ونیمحمدهما که

 .کرد زمزمه خودش با آرام
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 آره؟ ،یبد دق منو قراره تو کوچولو، دخترِ -

 

 .داد رونیب آه کی به هیشب را نفسش

 چندساعت و بگذارد اسی کنار اورد،یب را بالشتش داشت دوست

 .بخوابد آرام را ماندهیباق

 .شود تکرار اسی حاالت آن یهمه باز دیترسیم اما

 تخت یگوشه هم بعد و زد شیموها یرو یابوسه و شد خم

 .نبرد خوابش همقهیچنددق یحت اما دیکش دراز

**** 

 .بود ینیسنگ سکوت انشانیم

 آماده یلحظات نیچن یبرا را خودش تر،قبل ونیمحمدهما

 .بود کرده
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 اندازه نیا تا تیواقع با تصورش که دانستیم دیبا کجا از اما

 دارد؟ تفاوت

 لب و بشکند را نیزهراگ سکوت نیا که کردیم یسع هرچه

 زبانش شود، کم اسی یشرمندگ از تا دیبگو یزیچ بجنباند،

 .کردینم اشیاری

 که بود انداخته نییپا یحد به را سرش ،یزدگباخجالت اسی

 .بود مماس اشنهیس یهقفس با اشچانه

 !بود زده گند بازهم قبلشب که داشت ادی به

 .نداشت هم را ونیمحمدهما صورت در کردن نگاه یرو

 یمهر اصرار به که صبحانه زیسرم و برادرش یخانه در چه

 در حاال چه بود، گذاشته دهانش بر گردو و ریپن و نان یالقمه

 .هاآن یخانه به برگشتشان ریمس و ونیمحمدهما نیماش

 مخالفت آژانس نیماش با برگشتنش یبرا ونیمحمدهما کاش

 .بود نکرده
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 .آمدیم کش ریمس انگار

 .نداشت هم را کند یعذرخواه کهنیا یرو

 .شکسته را او یبدجور کردیم فکر

 او یبرادرزاده با که یشب آن همسرش، مقابل در کهنیا

 کشتن و دادن جان به هیشب شیبرا کرد، یتداع را بودگذرانده

 .بود ونیمحمدهما

 .بودند قراریب شیهامردمک

 یرو یهاالک جز به دیرسینم جاچیه به زورش بازهم

 .شیهاناخن

 یالحظه و دیشن را کردنش تق تق آرام یصدا ونیمحمدهما

 .کرد او دست به نگاه چشم یگوشه با

 .دیدیم را اسی یقراریب

 .بود گرفته هردوشان یبرا دلش
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 را فکرش که بود یزیچ از تر دارشهیر مشکل نیا ایگو

 .کردیم

 .آورد سرباال باالخره و رفت کلنجار خودش با اسی

 .کرد باز لب و گرفت نفس

 

 یچ دیبا دونمینم اصالً خوام،یم معذرت واقعاً من آقاحاج -

 باور د،یکن باور اما رفتارم، یبرا ارمیب یهیتوج چه دیبا بگم،

 .نبود ودمخ دست که دیکن

 .امشرمنده من من،

 

 .نشستیم شیصدا در بغض کمکم

 

 .بود ناخواسته اما کردم، ناراحتتون دونمیم -
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 .شده ثبت ذهنم یتو یلعنت شب اون

 .نمیبیم خوابشو هرشب

 وقتچیه گهید گه،ید دمیم قول اما

 

 .دیکش آتش به را ونیمحمدهما بغضش

 .کرد رها گفته نصفه را اشجمله اسی

 .نه ای کند عمل قولش به تواندیم که نبود طمئنم

 .چرخاند سمتش سر

 .دوخت ریمس به چشم دوباره و کرد نگاهش

 یزیچ مبادا ،کند کمکش که کرد صدا دل در را شیخدا

 .برنجاند را او و دیبگو
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 و یکنیم بغض یطورنیا یوقت نکن، بغض اس،ی -

 تمام ،شهیم سیخ چشمات و لرزهیم اتیمشک یهامردمک

 .رهیم ادمی هامحرف

 

 .کند اعتراف خودش به دل، در خواستیم اسی

 .زد لب بلند را اعترافش و کرد عقلش از یروشیپ زبانش اما

 

 !دیهست یخوب مرد یلیخ شما -

 

 .آمد ونیمحمدهما یهالب یرو یلبخند

 .کند برداشت عالقه ابراز را نیا توانستیم

 .یالهیپلهیش چیهیب و یدگیچیپ بدون یجمله کی

 .کرد نگاهش بازهم
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 !شدم چون نشدم، ناراحت گمینم زم،یعز اسِی -

 !برخورد چون برنخورد، بهم گمینم

 

 امکان که گرفت دندانش به یطور را لبش خجالت از اسی

 .کند حس دهانش در را خون طعم هرلحظه داشت

 .داد ادامه ونیمحمدهما

 

 طورنیهم دیبا بکنم نگاه هیقض نیا به منطقیب بخوام اگر -

 .بدم ادامه امیناراحت به

 یرو یناراحت و فتهیب اتفاق نیهم هربار و کنم سکوت دیبا

 .کنم تلنبار یناراحت

 .میبزن حرف باهم درموردش که دمیم حیترج خانومم، اما
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 بهمون که یاجهینت اما سخته، برام بارهنیدرا زدنحرف

 .سکوته یجهینت از بهتر ده،یم

 .کرد رها را مفلوکش لب و شد باز اسی نفس راه

 ییباال درک قدرت ونیمحمدهما کهنیا از کرد خداراشکر

 .داشت

 .انداخت اسی به ینگاهمین

 

 بهتر دیشا م؟یبر مشاوره به باهم که بخوام ازت تونمیم -

 .بشه حل زودترهرچه مشکل نیا باشه

 .بکشه عذاب هرروز و هرشب خانومم خوامینم من

 

 .شد ُشل یکم اسی تن عضالت حاال

 .کرد تکرار بازهم را سوالش
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 اس؟ی یموافق -

 .داد تکان را سرش

 .آقاحاج بله -

 .زد لبخند

 زدلم،یعز میبر باهم روز کی تا رمیگیم وقت من پس -

 .شهیم درست م،یکنیم درستش

 رو یزیچ یغصه بودم گفته هستم، کنارت که بودم گفته

 .نخور

 فکر مثبت یزهایچ به کن، آزاد رو ذهنت خور،ن غصه حاالهم

 .میکن حلش باهم کمکم تا کن

 یرو اش،گونه کنار و بکشد جلو را خودش داشت دوست اسی

 .ببوسد را شیهاشیرته
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 شیروزهانیا یداشتندوست مرد رخمین به و کرد مقاومت اما

 بن شیهالب یرو بود توانسته او که یلبخند با دوخت نگاه

 .زد بل شاند،

 

 آقاحاج چشم -

 

  [3/15/20, 3:44 AM] 

 

 هشت_و_پنجاه_و_صد
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 اسی به و برداشت نیزم یرو از را ساکش ضیغ با نازخاتون

 :دیتوپ کردند،یم نگاهش گرفته یصورت با که محسن و

 

 .دیشد رهیخ من به زل زل یطوراون هیچ -

 یلیخ گهید برم، ادیب نیماش هی بزن زنگ پسر؟ میرسونینم

 .دادم زحمت

 

 .گرفت را او چادر یگوشه و رفت جلو محسن

 

 !یریم یدلخور و قهر با یدار آخه بگردم، دورت خاتون -

 

 به اش،اشاره انگشت با و کرد تنگ را زشیر یهاچشم 

 .دیکوب محسن ینهیس
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 امیزیپش من حرف جانیا مگه اصالً رم،یم باقهر که بله -

 !بمونم؟ بخوام نیا از ترشیب که داره ارزش

 

 .کرد مداخله اسی

 

 .نگو یجورنیا توروخدا خاتون -

 

 مادر؟ گمیم دروغ مگه -

 

 .داد ادامه و کرد محسن به یااشاره ابرو با
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 مو زبونم نشد، قائل ارزش من حرف برا دوهزار بابات، نیا -

 باهاش کلومهی نرفته، الله، دختره، نیا تا گفتم که بس درآورد

 .بزن حرف

 .نزد که نزد

 .زنمیم دارم خودشو جوشِ

 .گوره لب پامهی که من وگرنه

 .بومم لب آفتاب

 .گرفتم خو خودمم ییتنها به کردم، عمرمو

 و مونهیم محسن شوهر، یخونه یبر که تو ،یاسی اما

 .حوضش

 .کنه قوقو ییتنها از جانیا شب تا صبح خوادیم

 سانیف چسان اهل ،بود دهیکش یسخت بود، دهیادیدن دختره بابا

 .نبود
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 نبود؟ بود، که یزندگ زن

 

 .کردندیم نگاهش رهیخ طورهمان اسی و محسن

 .شد ترظیغل اخمش

 

 .نیالعالمربالحمدهلل دیندار که زبونم دورازجون -

 .امخونه برم ادیب نیماش هی بزن زنگ

 

 .کرد محسن به رو اسی

 

 تا ؟یکرد جل یک با شما گه،ید گهیم راست خاتون خب بابا -

  ؟یباش تنها قراره یک

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1408 

 

 .زد لبخند و برد فرو شیموها انیم یدست محسن

 چسباند شیهالب به و آورد باال را نازخاتون یدهیچروک دست

 .دیبوس و

 

 بخت، یخونه بفرستم رو اسی بده اجازه چشم، مادرم باشه -

 میریم بعد بگذره، یخوش و ریخ به اشونیعروس بذار

 اون دیشا اصالً خب م،یکنیم صحبت خانوم الله با مینیشیم

 .ادین خوشش من از خدا یبنده

 

 .شد ترنرم یکم نازخاتون

 .داد سرتکان و کرد باز را شیهااخم

 

 .ادیم خوشش که دخدایامبه -
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  اد؟ین خوشش که یدار کم یزیچ مگه

 نه؟ ای یرسونیم منو حاال

 

 .گرفت دستش از را ساک محسن

 

 .چشم یرو یباشن دلخور اگر -

 

 .میبر اما مادر، هستم که اونو -

 

 .شود حاضر تا رفت اتاق به محسن

 .دیکش آغوش در را اسی نازخاتون

 قیعم و کرد حلقه مادربزرگش گردن دور را شیهادست اسی

 .دشییبو
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 که یمرس برامون، یدیکش زحمت یلیخ ممنونتم، خاتون -

 .یخوب و گل انقدر

 

 :گفت گوشش کنار و دیکوب اسی کمر بر آرام

 

 تو به من از بگم یزیچ هی باش، داشته اتویزندگ یهوا مادر -

 .مرد یبرا ازین زنه، یبرا ناز اصالً  باش، داشته ناز حت،ینص

 .کنهیم دلزده مردتو ،یادیز اطوار و ناز اما

 .ایب راه دلش به دخترم، هابشه دیناام ازت ینکن یکارهی

 .گمیم بهت که یزونیگر ازش دمید من
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 را ونیمحمدهما طورچه  که قبل شب ادی به اسی و گفت او

 .گرفت گر و افتاد بود شکسته

** 

 خانم از را یتد گرید نازخاتون، رفتن ببا حاال روزها، از پس

 .بود گرفته لیتحو یاشتر

 .بود نشده ریس دنشید ساعت کی یروز با مدت نیا

 .بودند دلتنگ هردو

 .دیدیم اشیداشتندوست یتد یهاچشم در را یدلخور

 .کرد نوازشش و چسباند خودش به را او

 .گذاشت نیزم یرو را سرش و رفت نییپا یتد اما

 

 خوام،یم معذرت ازت خوشگلم، دختر دیببخش د،یببخش -

 باوفام؟ اری بودم دلتنگت قدرچه یدونیم
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 .نداشت کردن یآشت قصد انگار یتد

 .گرفت چککو موجود نیا مظلوم نگاه از اسی دل

 .کرد بغلش

 

 گهید کن یآشت باهام م،یکن یبازآب حموم، ببرمت ایب -

 .خانوم خوشگل

 

 یموها زد، تنش بر را مخصوصش یشامپو بردش، حمام به

 وان در را محبوبش یبوق یهاعروسک زد، شانه را تنش

 .بود آمده ذوق سر یتد حاال و انداخت

 .دیبوس را سرش و دشیچیپ حوله انیم
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 .قیرف کنم خشکت میبر -

 

 

  [3/15/20, 3:45 AM] 

 

 

 نه_و_پنجاه_و_صد

 

  

 

 قبل که دانست ازین اما ،روندیم مشاوره به باهم که بود گفته

 مقدار چه بفهمد، تا کند صحبت یروانشناس با خودش اس،ی از

 .دارد امکان خودش دستان به مشکل، نیا حل از
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 نوبت بعد یهفته یبرا یمنش و گرفته تماس صبح ده ساعت

 .بود داده

 طبق د،یرس انیپا به دفترکار و شرکت در که شیکارها

 .رفت یآب پارک ساخت یپروژه سر بر وان،یک با قرارش

 .دادیم نشانش و کرده باز زیم یرو را نقشه پروژه، مهندس

 فکر اما دادیم را الزم حاتیتوض هرقسمت مورد در

 هم اسی شیپ بلکه نقشه خطوط انیم فقط نه ونیمحمدهما

 .بود

 .داشت واهمه او از که یاسی

 عقلش و دل با فشیتکل نکند کهنیا از بوددهیترس او که یاسی

 .نباشد روشن

 .زدند وانیک با شده ساختهمهین محل در یگشت

 .کرد نگاه تیرضا با
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 خدا جان، وانیک شما دوش یرو افتاده که زحمتش ترشیب -

 .کنم جبران انشااهلل اتم،شرمنده بده، رتیخ

 

 .کرد حلقه ونیمحمدهما گردن دور دست

 

 .یحاج یزحمت چه بابا نه م،یهست دومادمشاه چاکر -

 

 با ره،یم شیپ عیسر داره جانیا یکارها انگار خداروشکر -

 .بشه لیتکم زود کنم فکر جلو،بره فرمون نیهم

 

 .خاراند را صورتش وانیک

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1416 

 

 باًیتقر گهید آره م،ینقد به دست ماهم چون ره،یم شیپ زود -

 .باشه شده فیرد دیع از قبل تا دیشا م،یرفت رو راه سوم دو

 

 .دیپرس ونیمحمدهما به رو و کرد مکثیکم

 

 !ستگهید یجا حواست ،یستین یاک انگار ؟یخوب یحاج -

 

 .دیکش برصورتش یدست

 

 .خوبم خوبم، -

 .اتاجازه با برم من
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 تا که اوردین طاقت ونیمحمدهما دل و کردند یخداحافظ

 .کند صبر گرید یهفته

 .مشاوره مرکز تا راند راستکی

 .شد بزرگش نسبتاً  سالن وارد

 .دیایب جانیا به نداشت دوست

 .بودند آورده جانیهم به درست را او ناخواسته شیپاها اما

 سر به مهاجرت یسودا که یاول یروزها همان از درست

 .بود هآمد مرکز نیا به را یچندبار زد، نینگ

 .شناختیم را روانشناس

 داد،یم یخوب یراهکارها بود، خودش سال و سن هم یمرد

 نبود کارساز نینگ یرو یراهکار چیه که بود جانیا مسئله اما

 .بود کنده دل او و

 مشکل کهنیا دیام به بود، آمده جانیهم به دوباره، حاال

 .کند حل را اسی با اشرابطه
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 .تادسیا یمنش زیم یروروبه

 .اوردشین خاطربه اما کرد او به ینگاه جوان، زن

 

 !د؟یداشت یقبل وقت -

 

 .داد جواب او به کرد نگاه بدون و داشت نگه نییپا را شیصدا

 

 من باشه، امکانش اگر اما د،یداد وقت بهم بعد یهفته یبرا -

 .شمیم ممنون بکنم، صحبت دکتر یآقا با بتونم همه از بعد

 

 .داد تکان سر و انداخت او به ینگاه جوان زن
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 قبول اگر دکتر، از پرسمیم رون،یب انیب مراجع نیا دیبذار -

 که نه هم اگر داخل، بفرستمتون نفر نیآخر تا دینیبش کردن،

 .خوامیم عذر

 

 .ممنونم یلیخ -

 

 .بود آمده و رفته داخل یمنش

 دیسف چرم یصندل یرو نهیسبهدست که ونیمحمدهما به رو

 دوخته وارید در شده نصب بزرگ ومیآکوار به چش و نشسته

 .زد لب بود

 

 نداره؟ که یرادیا شهیم نوبتتون نه ساعت باًیتقر آقا، -
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 .کرد تشکر قدردان

 

 .بمونم منتظر تونمیم متشکرم، نه -

 

 .بود شده کالفه و مانده منتظر

 بود، مطمئن کارش بودن درست به مطب، به آمدنش از شیپ

 .هن حاال اما

 .بود آمده اسی همراه به کاش کرد فکر

 .کرد هیتوج را خودش باز اما

 ،یدار مشاور هی با صحبت به ازین اسی از ترشیب خودت تو "

 نشون اس،ی رفتار دربرابر که یبدون دیبا ،یریبگ ییراهنما دیبا

 " حهیصح یالعملعکس چه دادن
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 .زد صدا را نامش یمنش که رفت کلنجار خودش با قدرآن

 

 .داخل دییبفرما ران،یام یآقا -

 

  [3/16/20, 3:17 AM] 

 

 شصت_و_صد

 

 

 

 یبرا تا برود دنبالش به بود قرار روز، پنج از پس که حاال

 شیپ فکرش تمام باشند، باهم را یچندساعت تاالر، انتخاب

 .بود گرفته مشاوره او از که بود یروانشناس شبِ آن یهاحرف
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 :گفت که آورد ادی به

 

 طیشرا حاضر، درحال شما همسر شدم، متوجه که طورنیا -

 دیجد یرابطه کی شروع یبرا رو، یمساعد چندان یروح

 .نداشتن

 رو بودن موافق شما با ازدواج یبرا خودشون کهنیا لیدل حاال

 .دونمینم

 .بکنم صحبت هم خودشون با دیبا که هرچند

 روابط شروع یبرا رو شونیا که، نهیا شما به من یهیتوص اما

 .دیند قرار فشار تحت ،یجنس

 

 .بود دهیبر را حرفش ونیمحمدهما
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 همسر ست،ین رابطه درمورد ابداً من حرف دکتر، یآقا نه -

 حالت همون دچار هم ساده گرفتن درآغوش کی با یحت من

 .شهیم

 .رهیگیم فاصله مکان و زمان از انگار. فتهیم رعشه به بدنش

 شیپ براش حالت نیا قراره یزمان چه تا که دونمینم جداً من

 .ادیب

 .خودشم نگران من

 

 .داد سرتکان و کرده دییتأ را ونیمحمدهما حرف

 

 .دهیترس اون ،متوجهم -

 .دیبد زمان بهش دیبا
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 دیبد اجازه اما د،یکن فراهم براش رو یعاطف طیمح و بستر

 شیپاپ هرچندکوتاه، یمعاشقه کی شروع یبرا که یکس

 .شما نه ه،باش خودش ذارهیم

 .رانیام یآقا میباش صادق باهم دیایب

 باهاش، ازدواج از هدفتون ماجرا، نیا یابتدا دیگیم شما

 حس و نیدِ احساس و پدرش،  و خودش به کمک

 .بوده تتونیمسئول

 کمکتون به ازین همچنان که دینکن فراموش هم االن پس

 .داره

 .دیباش دوستش

 بهش که دیگیم اگر شما و خورده زخم دختر اون روح

 که دیبد بهش رو فرصت نیا دیبا د،یبا د،یطوشد مندعالقه

 .بکنه فراموش رو کرده رشیدرگ که یتلخ یخاطره
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 و دشینذار فشار تحت که کنمیم دیتأک بار، نیچندم یبرا و

 .کنه دایپ امیالت روحش تا دیبد اجازه

 

 سبز چراغ به نگاهش یسرپشت نیماش دارکش بوق یصدا با

 پرت بود که ییجا به روانشناس، مطب از فکرش و افتاد دهش

 .شد

 .زد زنگ اسی یگوش به

 

 .داد را جوابش

 

 .آقاحاج سالم -

 

 .خونتونم کینزد چهارراه نیهم سر من زم،یعز سالم -
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 ؟یحاضر

 

 .کرد تعارف

 

 .ستین بابا البته خونه؟ دیاینم شما اما حاضرم، من بله -

 

 .شد هول خط یسو آن اسی و

 شانخانه به رفتن از قبل کند قبول او کهنیا از دیترسیم

 .دیایب

 

 .داد جواب و دیخند گلو در ونیمحمدهما
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 ام؟یب ستن،ین خونه آقامحسن چون نشدم، متوجه من االن -

 ام؟ین ای

 

 .داد جواب او یجمله یدوپهلو مفهوم از ستپاچه اسی

 

 .دیایب خب دونم،ینم نه، -

 

 است ممکن هم باز برود، اگر که کرد رفک باخودش یالحظه

 سراغش به یلعنت حالت آن و کند الیخ و فکر خودش با اسی

 .دیایب

 .داد جواب یآرام به لیدلنیهم به

 

 .دمیرس گهید من که نییپا ایب شما خانومم، نه -
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 خودش یشانیپ بر یچارگیب با اسی کردند، قطع که را تماس

 .دیکوب

 .ستادیا تاقشا ینهییآ مقابل کرده بغض

 .زد حرف خودش با

 

 کهنیا از ینبود مونیپش مگه ؟ینبود دلتنگش مگه تو -

 که ینداد قول خودت به مگه ؟یکرد ناراحتش شباون

 ؟ینکن ناراحتش

 بخورتت؟ خوادیم اون

 .کرد بغل را یتد و نشست نیزم یرو

 

  زنم؟یم گند من چرا آخه -
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 .درآمد صدا به مجدد اشیگوش

 .است کینزد گفت ونیمحمدهما که بود دهکر فراموش

 یاجازه ونیمحمدهما به کهنیا بدون و کرد وصل را تماس

 :گفت بدهد صحبت

 

 .اومدم اومدم -

 

 .انداخت خودش به گرید ینگاه نهییدرآ

 از و برداشت را فشیک کرد، ترپررنگ را اشیاقهوه رژلب

 .زد رونیب خانه

 .شد آسانسور وارد و ردسپ یاشتر خانم به را یتد معمول طبق
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 به زده هیتک در، یروروبه را ونیمحمدهما و کرد باز را در

 .دید نیماش

 .بود پوشخوش شهیهم

 شلوار و یاسورمه اسپرت کت با پلماتش،ید قهی یآب راهنیپ

 .داشت یخوانهم رنگش،هم کتان

 

 .کرد نگاه اسی صورت به لبخند با

 .کرد باز شیبرا را در خودش

 

 .میبر نیبش بفرما خانوم، سالم -

 

 .زد لبخند زدهخجالت
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 ونیمحمدهما دل از یطور امروز که بود داده قول خودش به

 .اوردیدرب

 اصالً داشت شک اسی که بود، خوب قدرآن او که هرچند

 .ردیبگ دل به خم را یزیچ

 .بود گذاشته او یجا را خودش بارها روز، پنج نیا در اما

 

  [3/16/20, 3:18 AM] 

 

 

 کی_و_شصت_و_صد
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 با را او یالحظه ون،یمحمدهما اگر که بود کرده فکر باخودش

 باشد، داشته برابرش در را یرفتار نیچن و ردیبگ اشتباه نینگ

 دهد؟یم دست او به یحس چه

 .شدیم برآشفته و یعصبان هم تصورش از یحت

 رابطه نیا شدن گرم یبرا یقدم هم خودش داشت دوست

 .بردارد

 .شد سوار و رفت جلو

 

 حاج یمرس -

 

 .کرد مکث

 نکند؟ خطاب آقاحاج را او گرید قدم، نیاول یبرا نبود بهتر

 بهیغر گریکدی با پشت هفت انگار زد،یم شیصدا که طورنیا

 .بودند
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 .زد لب فوراً پس

 

 !ونیمحمدهماحاج یمرس -

 

 .شد خشک رهیدستگ یرو ون،یمحمدهما دست

 .گرفتند انحنا شیهالب سپس و رفت باال شیابروها ابتدا

 .شد سوار هم خودش و زد دور را نیماش بست، را در

 .زد پچ لبخند همان حفظ با

 

 !زنهینم صدا کامل رو اسمم یکس معموالً -

 

 دندیخندیم که ییهاچشم با و داد باال را شیابرو کی اسی

 .داد جواب
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 بزنم؟ صداتون هیبق مثل دیدار دوست یعنی -

 

 و ناز که مقابلش دختر صورت یِاجزا نیب را اهشنگ و دیچرخ

 مکث چشمانش در و چرخاند برد،یم دل اشیذات یکرشمه

 .کرد

 .بود جذاب یرینظیب طورکی نگاهش

 .زد پچ یآرام به او که یوقت دیلرز هم اسی دل

 

 باشه؟ ،یبزن صدام خودت مثل دارم دوست زم،یعز نه -
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 و کرد شیرها و دیکش دندان به ینرم به را لبش اسی

 مردش، چشمان در هم حرکاتش نیترکوچک که دانستینم

 .کندیم جلوه نیریش

 

 !ونیمحمدهماحاج چشم، -

 

 نیچ شیهاچشم یگوشه و گرفت عمق ونیمحمدهما لبخند

 .افتاد

 .انداخت راه به را نیماش و نشست راست

 انگشتر آن با اشمردانه دست و رخشمین نیب اسی نگاه

 .کردیم آمد و رفت انگشتش، نیدوم در قیعق

 .بود مردد

 .نه ای ستیدرست کار دانستینم
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 از یلعنت ریتصو آن بازهم و کند لمسش کهنیا از دیترسیم

 .ردیبگ جان شیهاچشم شیپ شهراد

 .دیتپیم یتند به قلبش

 .برد شیپ را چپش دست و دیکش قیعم ینفس اما

 اما دید را تشدس آرام حرکت چشم یگوشه با ونیمحمدهما

 گذاردیم او دست یرو دست اسی ندیبب تا نداد بروز را یزیچ

 .نه ای

 .نشست ونیمحمدها دست یرو ،یآرام به اسی دست

 .بود ونیمحمدهما یمردانه دست پشت نرمش، دست کف

 .بود معنا پراز ونیمحمدهما یبرا تماس نیا

 .دهدیم نشان نرمش خودش از دارد هم او کهنیا

 .بود رفته سرانگشتانش بودن سرد و اسی یبرا دلش

 .گرفت را دستش و اوردین طاقت گرید
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 نگاهش باخجالت اسی و دیبوس را پشتش و آورد باال را آن

 .کرد

 .بود مقابلش ریمس به همچنان او نگاه اما

 .آن یرو را خودش دست و گذاشت فرمان یرو را اسی دست

 کردیم نوازشش یآرام به شستش انگشت با کهیدرحال

 .دیپرس

 

  زم؟یعز هست مدنظرت ییجا شما -

 

 .کرد نگاهش یجیگ با اسی

 

 ؟یچ یبرا -
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 .دیخند و انداخت او به ینگاهمین

 

 !گهید تاالر -

 

 .ندارم سراغ رو ییجا من نه آهان، -

 

 کردیم فیتعر ازش یلیخ وانیک که ییجاهمون میبر پس -

 نه؟ ای یپسندیم مینیبب

 

 .دادیم هاآن به را یخوش یروزها وعده داشت یزندگ انگار

 خوب زیچهمه رفت،یم شیپ طورنیهم اوضاع اگر دیشا

 .ماندیم هم خوب و شدیم
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  [3/16/20, 11:23 PM] 

 

 

 دو_و_شصت_و_صد

 

  

 

 .چرخاند اطراف در را نگاهش اسی

 یچیمارپ یهاپله با و بود عقد سالن که باال یطبقه از چشم

 و عروس گاهیجا به و گرفت شدیم یمنته یاصل سالن به

 .دوخت داماد

 .بود کالفه و دلخور

 .بودند آمده تاالر نیا به حاال و بودند دهید را دوهتل
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 به رو امکانتشان، مورد در حاتیتوض از پس تاالر ریمد

 .دیپرس ونیمحمدهما

 

 قربان؟ هیچ نظرتون خب -

 

 .ردک بود، زده گره هم در را شیابروها که اسی به اشاره

 

 .هیچ خانوم نظر مینیبب دیبا -

 

 :گفت اسی به خطاب و

 

 زم؟یعز -
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 :گفت و رفت ترطرفآن چندقدم و کرد نگاهش اسی

 

 لطفا؟ دیایم چندلحظه آقاحاج -

 

 .رفت اسی سمت و کرد یعذرخواه رتاالر،یمد از

 .ستادیا کنارش

 

 جونم؟ -

 

 یابر اما داشت، یبلند قامت و قد هم اسی کهنیا باوجود

 .گرفتیم باال سر دیبا او دنید

 .زد لب آرام و داشت نگه باال را سرش
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 .ترکیش هم بودن بهتر هم که هاهتل خب -

 . بود بهتر جااون خب اما قشنگه جاهمنیا

 

 .داد جواب و دیکش صورتش بر یدست ونیمحمدهما

 

 .شهیم برگزار مختلط هاشونمراسم که گفتن هردوشون -

 

 .انداخت باال شانه یسرتق با و ستادیا نهیسبهدست

 

 !بشه خب -

 

 .شد گشاد ونیمحمدهما یهاچشم
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 و لیفام و فک تمام که! مونده نمیهم! اس؟ی یچ گهید -

 !ننیبب رو من ناموس ره،یغ و همکار و آشنا و دوست

 

 .کرد نگاهش چشم یگوشه با و پرحرص اسی

 

 یکس که چونمیبپ پارچه و چادر یال رو خودم دیخوایم -

 نه؟یبینم رو من آقا اون االن، نیهم مثالً نتم؟ینب

 

 .کردیم متشنج را اعصابش داشت سرتق دخترک

 در و دیکش یقیعم نفس باشد، مسلط برخودش کهنیا یبرا

 .شد رهیخ اشیداشتندوست دخترک یِوحش یهاچشم

 

 .خانوم داره فرق من، اسِی داره فرق -
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 یتو و ظیغل شیآرا هی با رو من عروسِ بخوان هیبق کهنیا

 .داره تفاوت االن با یلیخ ننیبب عروس لباس

 ؟یبد امسکته یخوایم

 

 .کرد کالمش یچاشن طنز یکم

 خوردن حرص درحال که او به باخنده و برد ترنییپا را سرش

 :گفت بود

 

 !؟یبش وهیب نشده یچیه یخوایم ها،فهیضع قلبم -

 

 .کرد باز لب ناخوداگاه و شد ترپررنگ اسی اخم

 

 !خدانکنه -
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1445 

 

 

 سبابه انگشت دو انیم را اشگونه داشت دوست ونیمحمدهما

 .بکشد و ردیبگ شست و

 یرتیغ طورنیا و ونیمحمدهما تملک نیا از هم، اسی دل در

 .شدیم نییپا و باال بیعج یحس شدنش،

 .نداد بروز را یزیچ اما

 .دیپرس ونیمحمدهما

 

 گه؟ید یجا میبر ای خوبه جانیهم -

 

 حرفم به شما ه،یاول هتل همون میبر بگم من االن مثالً -

 .دیدینم گوشش نه د؟یدیم گوش
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 .داد رونیب کالفه را نفسش

 

 !خانومم -

 

 شال یگوشه از طرفهکی که شیموها یجلو به یدست اسی

 :گفت و دیکش بود ختهیر رونیب

 

 .خوبه باشه -

 

 .گذاشت کمرشپشت دست ونیمحمدهما

 

 .قرارداد یبرا دفترشون میبر -
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 .کردند حرکت تیریمد دفتر سمت

 

 .شدند صحبت مشغول و نشست زشیم پشت جوان مرد

 .خواندیم را موارد کی به کی

 

 ،ییآراگل خروج، و ورود یبرا یبازشیآت که دیفرمود خب -

 نوع،پونزده هم غذا ،خودتون،یقهیسل طبق عقد اتاق نیتزئ

 فصل، یهاوهیم ییرایپذ یبرا ر،دس ،یرالکلیغ یهایدنینوش

 .آلبالو و پرتقال شربت ،یبستن نسکافه، ،یچا

 ننداختم؟ قلم از رو یزیچ جناب؟ درسته

 

 .داد تکان را سرش ونیمحمدهما
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 .متشکرم درسته بله -

 

 :گفت ونیمحمدهما به رو اسی

 

 ؟یچ یجِید پس -

 

 .دیچرخ سمتش ونیمحمدهما

 

 ؟یجِید -

 

 تکان حرص با را سرش و فشرد هم یرو را شیهادندان اسی

 .داد
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 ای آقا؟حاج بخونن یمولود مونیعروس یتو قراره نکنه بله، -

 !بزنن دَف مثالً

 

 .انداخت باال شانه ونیمحمدهما

 

 خانومم؟ داره یرادیا چه خب -

 

 .ماند بازمهین اسی دهان

 .بکشد غیج که بود ماندهکم ،حرص شدت از

 چشمان در یخنده و بود شده سرخ دشیسف پوست

 .رفتیم رژه اعصابش یرو داشت ون،یمحمدهما

 

 .زد لب پرحرص
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1450 

 

 

 واقعاً  واقعاً، شما اما د،یببخش -

 

 .ابدیب را مناسب یکلمه نتوانست

 .کرد کنترل را خودش اما ،یاُمُل که دیبگو خواستیم

 

 خبردار بحثشان مورد موضوع از یکم کهیدرحال تاالر، ریمد

 .زد لب بود شده

 

 یبرا ما اما کنم،یم دخالت که خوامیم عذر ران،یام جناب -

 .میدار هم یتواش گروه ون،یآقا قسمت

 .میدار هاخانوم قسمت یبرا هم خانوم یجِید البته و
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 آرام اس،ی به رو و دیکش صورتش بر دست ونیمحمدهما

 .داد جواب

 

 خوبه؟ که یطورنیا گهید انشااهلل -

 

 .داد جواب و زد ندلبخ روزمندانهیپ اسی

 

 باهام د،یهست زنونه قسمت یتو هم شما که یزمان اگر -

 !خوبه بله دیبرقص

 

 تعجب فرط از یچشمان با که بود ونیمحمدهما نوبت حاال

 .کند نگاهش شده گشاد

 .کرد نگاهش طرفهکی یلبخند با اسی
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1452 

 

 

 !گه؟ید قبوله -

 

 .خوردیم را آرام ونِیمحمدهما خونِ داشت خون

 

 باشه؟ م،یزنیم حرف درموردش میبر جانیا از -

 

 که نیهم. کرد نگاهش و کرده تنگ را شیهاچشم اسی

 .بود یکاف شیبرا بدهد، حرصش بود توانشته

 

 .میبزن حرف باشه، -

 

  [3/16/20, 11:23 PM] 
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1453 

 

 

 سه_و_شصت_و_صد

 

  

 

 شده نییتع اسفند هجدهم یبرا شان،یعروس و عقد روز خیتار

 .بود

 .گرید مین و ماه کی تنها یعنی

 با که اسی صورت به رو و راندیم را نیماش ونیمحمدهما

 :گفت دیخندیم یبدجنس

 

 .برقصم ستمین بلد من -

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1454 

 

 .انداخت باال شانه اسی

 

 !دیریگیم ادی م،یکنیم نیتمر -

 

 .فشرد برهم را فکش

 

 ؟یکنیم تیاذ یدار چرا زم،یعز -

 !خب زشته دم،ینرقص حالتابه من

 

 !هامونهیعروس مثالً زشته؟ کجاش آقاجحا -

 

 .انداخت اسی به ینگاهمین و برگشت
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 .اسی لطفاً کن، تموم رو بحث نیا تونم،ینم جداً -

 

 .شد درهم اشچهره و کشد ریت اسی یپا

 .نشست رانش یرو دستش و شد خارج دهانش از یآرام آخ

 .کرد نگاهش ینگران با

 

 اس؟ی یخوب ؟یدار درد -

 

 .دینال

 

 .دیکش ریت ییهوی -

 

 .هاتهکفش خاطربه -
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 میریم یوتراپیزیف از بعد شه،یم آماده فردا اتیطب یهاکفش

 .میریگیم لشیتحو

 

 .دادیم ماساژ را شیپا اسی

 :دیپرس ونیمحمدهما

 

 صحبت هیزیجه درمورد باهات آقامحسن اس،ی یراست -

 کردن؟

 

 موافق یضافا ینهیهز با که گفتم بابا به هم من آره، -

 خب اما ستم،ین

 

 .کرد نگاهش ونیمحمدهما که کرد قطع را حرفش
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1457 

 

 

 زم؟یعز یچ اما -

 

 خب اوم، -

 

 .دیخند

 

 یچ از حاال ،یدادیم قورت رو من یداشت االن شما زمیعز -

 ؟یکشیم خجالت

 

 .کرد نگاهش اسی
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1458 

 

 عوض خواب اتاق اون دکور کل دیبا ون،یمحمدهماحاج -

 .بشه

 

 .دیفهم ار اسی منظور

 .زد لبخند

 

 .یبخوا شما هرطور چشم -

 خودت ایب م،یدار دیجد یهاخواب سیسرو هم شگاهینما یتو

 .کن انتخاب یخواست که رو هرکدوم

 

 چرا و چون بدون کهنیا داشت، دوست را ونیمحمدهما درک

 خوب یلیخ د،یفهم خودش را لشیدل کردن، جواب و سؤال و

 .بود
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1459 

 

 

 .یمرس -

 

 .گذاشت دنده یرو و گرفت دست در را اسی دست

 

 .زمیعز کنمیم خواهش -

 داره نورا، و من یزندگ اومدنت، با اما ،یندون خودت دیشا اسی

 .رهیگیم یخوب یبو و رنگ

 

 .بدهد یجواب داشت دوست

 .دیبگو دیبا چه دانستینم اما

 .ستیطورکی من یبرا توهم آمدن گفتیم

 .جالب طور کی
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 .ستیطورهچ دانمینم که یطورکی

 .کرد سکوت اما

 

 هم فرداپس دنبالت، امیم یوتراپیزیف یبرا که فردا زمیعز -

 شام یبرا نورا، با جا،اون از بعد میتونیم م،یدار مشاوره وقت

 .رونیب میبر

 

 .گرفت یباز به را شیپالتو یدکمه آزادش، دست با اسی

 

 کرف خودم با دارم که چندروزه من من، ون،یمحمدهماحاج -

 .کنمیم

 یسع دارم نباشه، مشاوره به یازین دیشا کنمیم حس یعنی

 .کنم کمک خودم به خودم که کنمیم
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1461 

 

 

 .دارد درمان یدوره کی به ازین او که دانستیم ونیمحمدهما

 .کند وادارش خواستینم اما

 :گفت تنها

 

 .خانوم یبود موافق هم خودت شما آخه -

 

 کنم، کمک خودم به دیبا خودم اول کنمیم حس اما آره، -

 .میبر بعدش بعدش، نشد، اگر

 

 .یلیما که هرطور باشه -

 

 .داد ادامه طنتیش با و
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1462 

 

 

 ست؟ین مدنظرت یخاص حرکت شروع یبرا خب -

 

 .کرد نگاهش چشم یگوشه با و شد نیسنگ نفسش

 

 گرسواستفاده یلیخ شما شدم، متوجه که طوراون آقا،حاج -

 !دیهست

 

 .رفت باال ونیهمامحمد یخنده یصدا

 

 !واقعاً؟ -

 

 !دیهست یماهر شناگر دینیبب آب واقعا، بله -
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1463 

 

 

 .داد تکان را سرش خنده باهمان

 

 !نه؟ که چرا بله، نمیبب آب -

  و باشه آدم همسر باالخره

 

 .کرد مکث ونیمحمدهما و دیگز لب اسی

 

 حاالها حاال قراره هم خانوممون داستیپ که طورنیا البته -

  و ارهیب ما المصبِ دل نیا سر به خوادیم دلش ییهربال

 

 .کرد نگاه اسی سرخ صورت به چشم یگوشه با
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1464 

 

 !بذارتمون بوس هی حسرت در و -

 م،یبکن دونفره رقص هی نیتمر یگیم که شما خانوم خب

 یزیچ ،یموچ ،یماچ ،یبوس رقص نیا آخر و وسط اناًیاح

 یبگ که ینهرزما از رو نیتمر حاضرم من داره اگر نداره؟

 !هابکنم شروع

 

 .شد معترض بود، افتاده خنده به هم اسی کهیدرحال

 

 ونیمحمدهماحاج -

 

 .زد قهقهه

 

 دلبر؟ دلم جون -
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1465 

 

 

 حیترج رو ییتنها رقص من د،یبرقص من با شما خوادینم -

 .دمیم

 

 دستش ریز که اسی دست پشت یآرام به شستش انگشت با

 .کرد نوازش را بود

 

 نیا یهمه یتالف ؟یچ آخرش هوم؟ اس؟ی یچ هک باالخره -

 !ادیم در که هایناکام

 

 .کردیم آب را اسی داشت حش،یصر یهاصبحت

 :گفت و کند عوض را حرف خواست
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1466 

 

 میبر ستین بهتر مشاوره، میرینم رو فردا پس که حاال -

 دهامون؟یخر و عروس لباس دنبال

 

 و نمک سیر و راست رو کارهام تونمیم نمیبب بذار -

 .دمیم خبر بهت نه، ای احمد به بسپرمشون

 روزه کی دهارویخر ترشیب انشااهلل دنبالت، امیب صبح از که

 .بشه تموم و میبکن

 

 .کرد توقف شانخانه در مقابل

 

 .کرد نگاهش و فشرد یگرم به را اسی دست

 

 اس؟ی -
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1467 

 

 

 بله؟ -

 

 :گهیم که افتادم ییسنا از یتیدوب نیا ادی -

 ستین یمختصر هر ابتب تو رخ عشق

 ستین یخبر یب هر خور در تو لب وصل

 

 قتیحق یرو از کنمیم نگه چند هر

 .ستین ینظر ما دل یسو ترا لحظه کی

 

 .خانوما خانوم ایب راه باهام

 .دیکش دندان به را لبش کنج و دیخند

 .دوخت چشم شیهالب به و کرد کج را گردنش ونیمحمدهما
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1468 

 

 

 !خب یطوراون نکن  -

 

 در که ون،یمحمدهما دست در نه دستش کردیم حس اسی

 .است آتش یکوره کی

 :گفت ،یداشتندوست یمخمصه نیا از فرار یبرا

 

  [3/16/20, 11:23 PM] 

 

 .خونه میبر دییبفرما -

 

 یخانه روشن چراغ به و کرد خم را سرش ونیمحمدهما

 .کرد ینگاه هاآن
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1469 

 

 .نشست راست

 

 تعارف یحساب و درست ،ییاتنه که یموقعاون بدجنس، یا -

 ام؟یب ان،خونه بابات که حاال ،یکنینم

 و لوند یخنده یصدا به ونیمحمدهما و زد قهقهه اسی

 .داد گوش اشدلبرانه

 بکنم، آقامحسن به یکیعل سالم هی امیب ن،ییپا میبر م،یبر -

 .کنهیم یقراریب هم نورا برگردم، زود

 

  [3/18/20, 2:55 AM] 

 

 چهار_و_شصت_و_صد

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1470 

 

 

 

 پوشش را شیپا یکوتاه که یایطب یهاکفش با ،رفتنش راه

 دست از نفسبه اعتماد ،یحدود تا که بود شده باعث داد،یم

 .اوردیب دست به را، ریاخ مدت نیا یرفته

 و بعد روز یبرا قرارشان، و برگشته یوتراپیزیف یجلسه از

 .بود صبح ده ساعت د،یخر به رفتن

 یکم ،شده تکه باگت نان انیم کهیدرحال شام زیم سر اسی

 .گرفت باال سر پدرش یصدا با گذاشت،یم هیالو ساالد

 

 .زمیعز کارتت یتو زمیریم پول -

 

 .دیپر باال اسی یابروها
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1471 

 

 

 .یختیر برام تازه دارم، پول اما ،ییبابا یمرس -

 

 .ختیر اسی وانیل در اهیس ینوشابه از یکم و زد یلبخند

 

 من که ییجا تا خب د؟یبکن یعروس دیخر دیاخوینم مگه -

 یخانواده یعهده به هم داماد دیخر بوده، رسم و ادمهی

 .عروسه

 .شهیم الزمت محمد،حاج یدهایخر یبرا

 

 .گذاشت محسن دست یرو و برد جلو را دستش

 

 .عاشقتم ،ییبابا -
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1472 

 

 

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 

 بابا، اسِی اما بکنم، تتناراح هامحرف یبعض با خوامینم -

 ارم؟یب طاقت رو رفتنت  که قراره طورچه من دونه، کییکی

 

 .دیلرز شیصدا و دیجو را لبش پوست اسی

 

 .ییبابا امیم تند تند -

 

 .دیخند محسن
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 هم یخوایم یطورچه تو که کنمیم فکر نیا به اشهمه -

 .یباش نورا مراقب هم ،یبخون درس هم ،یکن یدارخونه

 

 .دیکش را اسی ینیب و برد جلو ستد

 

 ؟یشد بزرگ انقدر یک -

 

 .دیورچ لب اسی

 

 ؟ییبابا یدیم امیدلدار یطورنیا -

 

 .رفت باالتر اشخنده یصدا
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 !بگو رو اتخوشمزه یغذاها -

 

 .دیکش غیج باًیتقر خنده انیم اسی

 

 .یبدجنس یلیخ شما ،ییبابا -

 

 خواستند،یم که انگار بلند، یصدا با دند،یخندیم هردو

 .کنند یمخف شان،یهاقهقهه یالالبه را شانیهایدلتنگ

**** 

 که را یینورا وعده، و کلک و دوز باهزار ون،یمحمدهما

 .فرستاد مهدکودک به کرد،یم را اسی یبرا یریگبهانه

 یاشاره انگشت شود، داخل کهنیا از شیپ آخر، یلحظه در

 .داد تکان ونیمحمدهما یبرا دواریتهد را کوچکش
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 .خونمون یاریب جانویاسی شب که یداد قول شما -

 

 .فشرد هم یرو را شیهاپلک

 

 .دادم قول که هست حواسم دلم، جان بله -

 .دخترکم برو

 

 .رفت و فرستاد ونیمحمدهما یبرا هوا یرو یابوسه

 .شد هاآن یخانه یراه

 حال بود، دهید نرمش اسی رفتار در گذشته، دوروز در که حاال

 .بود ترتابیب او، دنید یبرا دلش و داشت یبهتر
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 .زد کنار را اتاقش یپنجره یپرده

 .بود بیعج ،یآفتاب و خوب انقدر هوا و زمستان وسط

 خنک یهوا و برد رونیب را سرش کرد، باز را پنجره یگوشه

 .دیکش نفس قیعم را یآفتاب اما

 .دیپر اسی تخت یرو هم یتد

 .گذاشت پنجره یلبه را شیهادست و ستادیا شیدوپا یرو

 شوق هم او زد،یم نفس تند تند و بود آورده رونیب را زبانش

 .داشت

 :گفت و زدیم کنار کمدش، در را هالباس اسی

 

 .یفتین باش مواظب نازم، یکوچولو -

 

 .آورد رونیب را هشتادش قد روشنِ یآب نیج شلوار
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 .کرد مکث یکم

 .افتاد ونیمحمدهما ادی به

 .زد پچ خودش با و انداخت باال شانه بعد اما

 

 دیبا بکنه، نیتوه من انتخاب به دینبا هماون نم،یهم من -

 .رتشیبپذ

 

 بلندِ مِیضخمهین چرکِ یِصورت یمانتو و دیپوش را شلوار

 تن به اشیسرخاب یچهارخانه زیشوم یرو هم، را جلوبازش

 .کرد

 .انداخت سرش یرو را زشیشوم رنگهم شال

 .گرفت آغوش در را یتد بعد و کرد یمیمال شیراآ
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 .میستین گهیدهم شیپ ادیز روزا نیا که من عشق دیببخش -

 

 نییپا و سپرد یاشتر خانم به را یتد ون،یمحمدهما تماس با

 .رفت

 نسبت که شلوارش یهاپاچه دنید با یالحظه ونیمحمدهما

 .زد خشکش بود، رفته آب هم گریدسانت ده شه،یهم به

 .کرد باز اسی یبرا را در و دیکش قیعم بازدم و دم چند

 و جلوباز یمانتو آن خصوصاً! دیپسندینم ابداً  را او پوشش

 .بود شلوارش کمر همان تا قدش، که یداردکمه زیشوم

 .باشد مسلط اعصابش به که بود گرفته کار به را تالشش تمام

 .داد دست او به و برد شیپ دست خودش و رفت جلو اسی

 .شدند سوار هردو و کردند یکوتاه یپرساحوال و سالم

 .دیپرس ونیمحمدهما
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 م؟یکن شروع یچ از خب -

 لباس؟ ،یشیآرا لوازم شمعدون؟ و نهییآ طال؟ سیسرو و حلقه

 کدوم؟

 

 .انداخت باال شانه اسی

 

 .نداره هم یفرق دونمینم -

*** 

 ها،کنسول و هاشمعدان و نهییآ تنوع که یبزرگ فروشگاه در

 بود،شده دوچندان لوسترها، نور ریز درخششان و بود ادیز اریبس

 .بود دشوار شیبرا کردن انتخاب

 :گفت ونیمحمدهما به رو و زد یچرخ یجیگ با
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 !شدم جیگ من گه،ید دیبد نظرهی شماهم خب -

 

 پسر د،یبگو یزیچ کند فرصت ونیمحمدهما کهنیا از شیپ

 را او نگاهش با و زد لبخند اسی به رو ییروگشاده با جوان،

 .کرد برانداز

 

 .درخدمتم ست،ساخته بنده از یکمک اگر -

 

 یعصبان را ونیمحمدهما یحد به گستاخش، و حیوق نگاه

 رونیب شیهاگوش از آتش کرد حس یالحظه که کرد،

 .زندیم

 سرش پشت باًیتقر اسی که یطوربه گذاشت، جلوتر یقدم

 .گرفت قرار
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1481 

 

 

 .کرد اشاره دست با پسر، به ور ظ،یغل یاخم با

 

 .خدمتتون میایم بشه پسند یزیچ د،ییبفرما شما -

 

 .داد تکان را سرش و دیبلع را دهانش آب پسر

 

 .خودتونه به متعلق جانیا کنم،یم خواهش -

 

  [3/18/20, 2:56 AM] 

 

 پنج_و_شصت_و_صد
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 با و دیچرخ بدهد، او به یجواب کهنیا بدون ونیمحمدهما

 .زد لب درهمش یهااخم از غلظت همان حفظ

 

 .خانوم میبر -

 

 اما بود، گرفته را اسی چشم یسیسرو دار، و ریگ همان در

 .اوردیب زبان به یزیچ که نکرد جرأت یحت

 در کوره از هم ونیمحمدهما شدند، خارج که فروشگاه از

 .رفت

 .بود یعصبان و دلخور لحنش اما نبرد، باال را شیصدا

 :دیپتو اسی به رو
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 دنظریتجد پوششت، طرز یتو یکمهی ستین بهتر نظرت،به -

 ؟یبکن

 

 .شد ُبراق بعد و برد ماتش ابتدا اسی

 .دیکش هم در ابرو هم او

 

 اُمُل نیا از دست یکمهی شماهم که ستین بهتر نظرتونبه -

 !ستین وزوزک شازده عهد گهید هم االن د؟یبردار بودنتون

 

 .رفت باال ونیمحمدهما یابروها

 

 متجدد؟ شما و اُمُلم من که! عجب -
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1484 

 

 

 .داد جواب پرحرص اسی

 

 !رسهیم طورنیا که نظربه -

 

 .دیکش صورتش بر یدست ونیمحمدهما

 

 االاهللالاله -

 

 .کرد کج را راهش اسی

 را مچش ونیمحمدهما بردارد، را دوم قدم کهنیا از شیپ

 .گرفت
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 !انشااهلل؟ کجا -

 

 ستین عار و ننگ براتون ناًایاح من با رفتن راه -

 !ران؟یآقاامحاج

 !ستین الزم دیخر اصالً م،یبرگرد بهتره

 

 .کرد زمزمه شیهادندان پشت از

 

 .هیال اتوب و یرب استغفراهلل -

 اس؟ی یگیم یچ

 

 .داد فرو را دهانش آب بغض با اسی
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 .اومد خوشم بود، یضیب اشنهییآ که اون از من -

 یهرچ دیایب خودتون بعداً شما ت،سین مهم اصالً که من نظر

 .دیبخر دیدار دوست

 

 .دیکش را مچش گرید یکم

 بگذارد، جا به تلخ یاخاطره شیبرا روز،آن از خواستینم

 .بزند حرف آرامش با کرد یسع

 

 یس کم دست راسته نیا یتو خانومم، ایب بگردم، دورت ایب -

 .ننک لج میبر ایب هست، فروشگاه نیهم مثل گهید تا چهل

 .شد ونیمحمدهما قدمهم ظ،یغ با اسی و

 

 .آورد رونیب فشیک از را اشیگوش اسی
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1487 

 

 لیمستط بزرگ ینهییآ مقابل هم، کنار اما بودند، دلخور هردو

 .بودند ستادهیا یشکل

 .کرد ونیمحمدهما به رو

 

 .لطفاً  دیکن نگاه جارونیا ون،یمحمدهماحاج -

 .گرفت اشخنده ونیمحمدهما

 همان که عکسشان، و کرده استفاده او دلبخن از اسی

 .کرد ثبت را بود نهییآ در رشانیتصو

 :گفت خنده با

 

 !دیخر روز یتو دعوا، از بعد ادگار،ی به بماند -
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1488 

 

 شاگرد کمک به را، نقره فِیظر کنسول و شمعدان و نهییآ

 .دادند یجا نیماش یپشت یصندل یرو مغازه،

 .گرفت داندن به را لبش اسی و داد را پسر انعام

 

 !میبود گرفته رو برنزه همون کاش -

 

 .دیپرس فوراً ونیمحمدهما

 

 م؟یکن ضشیتعو االن نیهم یخوایم ؟یندار دوستش -

 .کرد قالب هم در را شیهاانگشت
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1489 

 

 من، خب یول قشنگه هم یلیخ دارم، دوستش چرا، چرا، -

 یلیخ اشنهیهز آخه ست،نقره که نشدم متوجه اولش یعنی

 .شد ادیز

 

 .کرد ختهیآم یچشمک به را لبخندش

 

 .خانومم سرِ یفدا -

* 

 .بودند ستادهیا یبزرگ یجواهر و طال نیتریو پشت

 :گفت ونیمحمدهما به و گرفت باال را سرش

 

 .امساده نگیر عاشق که من -

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     
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 .کرد دییتأ را حرفش

 

 .زمیعز باشه -

 

 دهیچ فیچندرد در که ییانگشترها سمت را نگاهش اسی

 .کشاند ند،بود شده

 :گفت خنده با

 

 د؟یدیم یک رومن یهیمهر آقا،حاج -

 

 .دیخند و گذاشت او کمر بر دست ونیمحمدهما

 

 .یکن امر که هروقت زدلم،یعز ستعندالمطالبه -
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1491 

 

 

 داخل و بود یزیر یهابرگ فیرد که یانگشتر به یااشاره

 .کرد بود پوشانده ییهانینگ را هابرگ

 

 .خوامیم رو انگشتره اون که،س دوتا یجابه من -

 

 گوش او به اقیاشت با که ونیمحمدهما یهاچشم در رهیخ

 .شد دادیم

 

 .هاسرجاشه گل چندشاخه اون منتها -

 

 .گذاشت چشمش یرو دست و دیخند
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 اون از نیبب طرف،اون میبر ایب حاال زدلم،یعز چشمم یرو -

 .یپسندیم ترشیب رو یکی کدوم جواهر یهاسیسرو

 

 .چرخاند انشانیم را نگاهش

 همه از که گذاشت یسیسرو یرو دست ونیمحمدهما

 .بود ترنیسنگ

 

 !اسی خوبه نیا -

 

 .گرفت دهانش مقابل دست و دیخند اسی

 

 درد به ترشیب انگار نیا اما ون،یمحمدهماحاج دیببخش -

 ! خورهیم هارزنیپ
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1493 

 

 

 .دیخند هم ونیمحمدهما

 

 انتخاب یتو امقهیسل کنم فکر. کن انتخاب خودت باشه -

 !باشه بد زهایچنیا

 

 .گذاشت نیترفیظر یرو دست

 .اطرافش در انیبرل یهانینگ فیرد با ف،یظر یطوق

 .بودند فیظر و شکل نیهم به هم دستبندش و گوشواره

 .شدند داخل کردند، که را انتخابشان

 اشنهیس بر دست و ستادیا ،یجواهر و طال یمغازه صاحب

 .گذاشت
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 دییدایپکم قربان، دیفرمود منور ران،یام آقاحاج به، به به به -

 !آقاحاج

 

 .شد رو و ریز اسی دل اش،جمله نیا با

 .رفتهیم جاآن به ترشیب ترها،قبل یعنی! بود شده دایپ کم

 .رفتهیم نینگ با یعنی

 نیا حتماً و نینگ کنار در او تصور از و رفت جیگ سرش

 از ترقیعم یحت دیشا ش،یهاصدقهقربان و هایصحبتخوش

 هم دخترش مادر که همسرش، فقط نه که یکس یبرا ها،نیا

 .خورد چیپ دلش بوده،

 

 .دیپرس شد، تمام که شانیهایپرساحوال و تعارفات
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 .خدمتم در بنده آقاحاج جانم -

 

 نییپا سر ده،یپر یرنگ با که اسی به ینگاه ونیمحمدهما

 .کرد بود، انداخته

 .شد حالش ننگرا

 :گفت فروشنده به رو اما

 

 یبرا سیسرو و انگشتر و حلقه دیخر مزاحمت، از غرض -

 .بود خانوم

 

  [3/18/20, 2:57 AM] 

 

 شش_و_شصت_و_صد
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1496 

 

 

  

 

 .یسالمت به آقا،حاج باشه یمبارک به ،یعال هم یلیخ -

 د؟یکرد پسند هم یزیچ

 

 .زد شیصدا

 

 اس؟ی -

 

 .داد ونیمحمدهما لیتحو نجامهین یلبخند و آورد باال سر

 .داد نشان انسالیم مرد به را شیهاانتخاب

 .آورد شانیبرا را همه
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 :گفت ونیمحمدهما

 

 بنده یبرا دیدار نیپالت یحلقه اگر فقط ،یشاهورد جناب -

 نمازخوندن موقع دیبا رو طال چون شمیم ممنون دیکن لطف

 .بشه گم ترسمیم ارم،یدرب دستم از

 

 .میدار بله آقا،حاج چشم -

 

 به را اشیبانک کارت اسی و کرد فرو نیتریو داخل سر او

 .داد ونیمحمدهما دست

 

 .زد لب متعجب ونیمحمدهما
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 ؟یچ یبرا نیا -

 

 :گفت بعد و فشرد برهم را شیهالب

 

 .دیکن کم نیا یرو از رو خودتون یحلقه پول لطفاً -

 

 .کرد گرد را شیهامردمک

 

 !اسی -

 

 .ادد تکان را دستش

 

 .خواست طورنیا امییبابا کنم،یم خواهش لطفاً، -
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 .گرفت او دست از را کارت ناچار به

 

 .کنمیم صحبت آقامحسن با خودم من، به اشبده ،باشه -

 !ده؟یپر رنگت چرا اسی شده چت شما

 

 هم در را قلبم ن،ینگ کنار در تو تصور که دیبگو توانستینم

 .فشرده

 .داد تکان را سرش تنها پس

 

 .خوبم نه -

 

 .کرد حساب و وزن را انگشتر و حلقه و سیسرو
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 .شد بلند اسی سر از دود متشان،یق دنیشن با

 آب ونیمحمدهما برابر در خجالت از هرلحظه که کرد حس

 .شد خواهد

 :گفت اسی به و زده لبخند ییروگشاده با او اما

 

 .خانومم باشه مبارکت -

 باس؟ل دیخر یبرا باال یطبقه میبر

 

 درست جا،همان داشت دوست و کرد او صورت به نگاه اسی

 یگونه یرو یابوسه و کند بلند پا پرتردد، پاساژ کی وسط در

 انگشتان و زد لبخند تنها اما بنشاند دلبازش و دست مرد

 لبخند کرد، قالب او یمردانه انگشتان انیم را فشیظر

 .داد جواب اسی گرفت، ترشیب یجان ونیمحمدهما

 ونیمحمدهماحاج ممنونم م،یبر -
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1501 

 

 

 .نداشت رو قابلت. زمیعز برم قربونت -

 

 .رفتند باال و ستادندیا یبرق یپله یرو

 .کردند دنید به شروع مغازه نیاول از

 .کرد مانتوها و یمجلس یهالباس به ینگاه اسی

 ینیتریو به گره تر،طرفآن کیبوت چند ون،یمحمدهما نگاه اما

 به را، چرمش و تور و ساتن یهاخوابلباس که بود خورده

 .بود گذاشته شینما

 خاصش، مدل با چرم خواب لباس آن در را، اسی ذهنش

 آورد اسی گوش کنار را سرش د،یخند طنتیپرش و کرد تصور

 .دیکش را دستش و
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 تا یکن شروع ریز لباس از اول هیچ نظرت گمیم زم،یعز -

 رو؟ لباس به یبرس

 

 .گرفت البا سر متعجب اسی

 آتش پوستش کرد حس و کرد دنبال را ونیمحمدهما نگاه رد

 .گرفته

 .داد فرو را دهانش آب

 

 گرفته؟ اتونیشوخ ؟یچ یعنی آقا،حاج عه -

 

 با اس،ی یشده سرخ یهاگونه به دوخته چشم ونیمحمدهما

 .زد لب جذاب، ینگاه و لبخند
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 یزندگ از یمهم بخش هی دخترخوب؟ بوده کجا یشوخ -

 هم هالباس اون بودن ازقضا، که خواباتاق به شهیم ربوطم

 !هیالزام دلبر، تن یتو البته و اتاق، یتو

 

 .شود داغ نیا از شیب که نداشت امکان

 .زد لب آرام و معترض کرد حس شیگلو در را قلبش تپش

 

 !آقاحاج -

 

 بود، شده عرق از سیخ که را دستش لبخند با ونیمحمدهما

 .گرفت دست در

 

 .میبر ایب خانوم، دلم جون -
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 شه،ینم مربوط شما به هااون انتخاب معذرت، باعرض منتها

 !ترهمهم من نظر

 

 بحث علناً  که او کالم صراحت از داشت اسی تن تمام

 قدمهم و سوختیم بود، دهیکش انیم به را روابط و خواباتاق

 .شد کیبوت همان سمت به ون،یمحمدهما با

 

  [3/19/20, 3:59 AM] 

 

 هفت_و_شصت_و_صد
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 با ون،یمحمدهما و دیگز لب اسی و ستادهیا نیتریو پشت

 .گرفت نشانه را یاتکه سه خوابلباس اشاره، انگشت

 

 نه؟ ای دارن رو اشیزرشک نیا از بپرس برو -

 

 و زد شیصدا که شود داخل خواست و دیدزد او از نگاه اسی

 سپس گفت، را شرمز و گرفته اسی سمت را اشیبانک کارت

 .زد لب

 

 زم،یعز ریبگ حتما گفتم که دوتارو نیا ر،یبگ هم رو چرمه -

 باشه؟ ها،یبخر اومد خوشت خودت که هم یاگهید زیهرچ

 .دیکش دندانش انیم را لبش پوست اسی

 گلگون صورت به پروایب که او به نگاه بدون و گرفت را کارت

 .زد لب کردیم نگاه اششده
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 .یمرس باشه -

 

 .زد شیصدا دوباره

 .دیچرخ سمتش به و چرخاند حدقه در را شیهامردمک اسی

 .زدیم موج ونیمحمدهما یصدا در خنده

 .زد لب اسی گوش کنار یآرام به و رفت جلوتر یکم

 را او و دیرس پوستش به هم شال یرو از یحت شیهانفس

 .سوزاند

 

 .اسی بخر داره، هم یقشنگ ست یرهایزلباس -

 

 .دینال خجالت از اسی
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 دیبر شما لطفاً  حاال چشم، باشه ون،یمحمدهماحاج یوا -

 .رمیبگ یچ دونمیم خودم من طرفاون

 

 .گرفت را اسی دست انگشتان

 

 !شهیم من به مربوط هانیا انتخاب که گفتم -

 

 .شد داخل و اوردین طاقت گرید اسی

 و دیخر را ونیمحمدهما یانتخاب یهاخوابلباس همان

 .ریزلباس تچنددس

 .دیخند خودش به دل در

 "! بپوشم؟ هارونیا بشه روم که قراره یطورچه واقعاً "



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1508 

 

 

 .رفت رونیب و برداشت را شیهادیخر

 .آمد سمتش ونیمحمدهما

 ش،یدهایخر یدرباره او یاحتمال یهاسؤال از فرار یبرا اسی

 .کرد اشاره پاساژ گرید سمت به چشم با

 م؟ینیبب میبر داره، یقشنگ یشلوارها و کت جااون -

 

 .گرفت اسی دست از را هالونینا

 .میبر -

 

 انتخابشان د،یسف راهنیپ و یمشک یقهیجل و شلوار و کت

 .شد ونیمحمدهما یبرا
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 داشتند، ازین که هم را ییزهایچ یمابق و شیآرا لوازم دیخر

 .دادند انجام

 .دوخت او به چشم یخستگ با اسی

 اما بود، گرفته را دلشان ته یکم ،یشکالت کیک و نسکافه

 .کردندیم یگرسنگ احساس هردو

 .زد یلبخند او یشده زانیآو صورت به ونیمحمدهما

 

 ناهار جا، هی میبر شد، تموم گهید کنم فکر زم،یعز میبر -

 .مینکرد ضعف و غش تا میبخور

 

 سمت اس،ی نگاه که بودند پاساژ نگیپارک به کینزد

 .شد دهیکش د،بودن هم کنار که یچندمزون

 :گفت او مشتاق نگاه جواب در ونیمحمدهما
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1510 

 

 

 .مینیبب میبر ایب -

 

 ابانیخ گرید سمت د،یخر یهالونینا از پر یهادست همان با

 .رفتند

 کردیم جاجابه دارپف و دیسف یهالباس نیب را نگاهش اسی

 :گفت و

 

 .کوتاهم عروس لباس عاشق من -

 

 .ردک گرد را شیهامردمک ونیمحمدهما

 

 !هاستین جالب اصالً کوتاه اما -
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 .زد لب و کرد نگاهش مبهوت اسی

 

 یطب کفش دیبا من که ست،ین خوب دیگیم نیا خاطربه -

 برم؟ راه درست و نزنم لنگ یعروس شب تا بکنم پام

 

 .زد لب او، برداشت از متعجب ونیمحمدهما

 

 من زم،یعز نه نه -

 

 به دادن حیتوض فرصت کهنیا بدون ،منطقیب و کودکانه

 .کرد حرکت یطبقات نگیپارک سمت به بدهد، ونیمحمدهما
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 او تا کند کوتی داد حیترج اما رفت دنبالش به ونیمحمدهما

 .شود آرام

 .گذاشت عقب صندوق در را دیخر یهاپاکت و کاور لون،ینا

 .شدند سوار هردو

 .بود شده یعصب اسی

 که نقصش، ردنادآوی به بلکه ون،یمحمدهما حرف یبرا نه

 .بود شده کالفه شد،یم اشعالقه مورد لباس دنیپوش از مانع

 کوتاه که ییپا یبرا بخواهد تا بود یابهانه هم لباس که البته

 .بخورد غصه بود، شده

 .داد هیتک شهیش به را سرش کرده بغض

 .کردیم نگاهش یهرازچندگاه ونیمحمدهما

 .بودفتهگر موضع طورآن اسی که نگفت یزیچ اصالً

 .دادیم حق او به حالنیا با اما
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 :گفت که بشکند را انشانیم سکوت خواست

 

 یخوب یلیخ یغذاها م،یبر میخوایم که رستورانهباغچه نیا -

 .داره

 

 شد یپردرخت یجاده به معطوف اسی حواس اش،جمله نیا با

 .بود پوشانده یسبز از پر یهانیزم را طرفشکی که

 .نداد یجواب و کرد سکوت

 :گفت بازهم ونیمحمدهما

 

 لباس که گفتم یکل درحالت نداشتم، یمنظور من اسی -

 ربطش چرا شما کهنیا حاال ست،ین قشنگ کوتاه عروس

 .دونمینم رو یطب کفش و پات به یداد
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 .دیبر را حرفش اسی

 .دیلرز اشچانه

 .داد جواب ترلرزان ییصدا با

 

 لباس با ،یطب فشک با عروس شه،یم هم زشت خب، آره -

 .ستمسخره یلیخ کوتاه،

 یپاشنه دیبا کنم، پام هم بلند پاشنه کفش بخوام اگر مثالً

 !یسانتسه اشیکی یباش یسانت هفت اشیکی

 هامکفش بودن لنگه به لنگه خاطربه البد وقتاون

 

 فقط ،یکم هوده،یب بحث نیا از شده یعصب ونیمحمدهما

 .برد باالتر را شیصدا یاذره



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1515 

 

 

 فقط من ؟یذاریم بیع خودت یرو چرا اس،ی کن بس -

 زشته کوتاه گفتم کالمهی

 

 .دیکش غیج باًیتقر و زده هیگر ریز اسی

 

 !آقاحاج دیدارنگه لطفاً! دارم رو بیع ذارم،ینم بیع -

 

 .داد او به و گرفت جلو از نگاه پراخم ونیمحمدهما

 

 ؟یچ یبرا -
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 روان یترشیب شدت با شیهااشک و دیکش شیگلو بر یدست

 .شد

 .دیکوب شیپا بر یمشت

 

 کمهی بکشم، نفس خوامیم شم،یم خفه دارم د،یدارنگه -

 .میبر بعد بشم ترآروم

 

 و کشاند یکنار را نیماش مقابلش، دختر حاالت از مبهوت

 .کرد توقف

 و کردیم هیگر پرصدا کهیدرحال سی

 

  [3/19/20, 3:59 AM] 

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1517 

 

 هشت_و_شصت_و_صد

 

 

  

 .شد ادهیپ خت،یریم اشک

 بود جاده سمت کی که یکشاورز یهانیزم همان سمت

 تازه گندمِ نظربه که بلند یهایسبز انیم هدفیب و کرد پاتند

 .رفت راه آمد،یم شده کاشته

 از ساده، یجمله کی دربرابر او رفتار از شوکه ونیمحمدهما

 .شد ادهیپ نیماش

 با را شیهااشک کرد،یم هق هق کهیدرحال و ستادیا ییجا

 .کرد پاک دست پشت

 .برسد او گوش به تا برد باال را شیصدا ونیمحمدهما
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 خیتار به کینزد اناًیاح ؟یشد آشفته انقدر چرا تو من،اسِی -

 ست؟ین اتماهانه کلیس

 

 .نداد یجواب و فشرد برهم دندان پرحرض اسی

 .کرد زمزمه باخودش و ختیر اشک بازهم

 

 اومد؟ پام سر به بال نیا چرا -

 

 .زد شیصدا گریدیبار محمدهماسون

 آخه هیچ کردنت قهر جاده وسط شو، سوار ایب باشه خانومم، -

 صاحب نایا ،یشد رد هاگندم نیا یرو از نیبب بگردم؟ دورت

 .الناسهحق اسزی داره
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 .دیکوب نیزم بر محکم را شیپاکی حرص از پر اسی

 

 :گفت هم باز ونیمحمدهما

 

 دکلته کوتاه، عروس لباس همون اصال ،یبگ شما یچهر -

 .یخوایم خودت که هرطور باشه، هم

 .خانوم شو سوار ایب لطفاً فقط

 

 .زد داد اسی

 

 مثل شما اصالً آقا،حاج دیکن ولم قهیچنددق لطفاً -

 !دیمونیم شیپ صدسال یهابابابزرگ
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 که ییجاها همان از اطیاحت با. افتاد خنده به ونیمحمدهما

 بلند غیج یصدا ناگهان. رفتیم کشینزد بود، شده رد اسی

 .لرزاند را تنش اس،ی وحشتناک و

 

 !اسی ب،یغرامام ای -

 

 خودش به و دیکشیم غیج اسی د،یدو ونیمحمدهما

 .دیچیپیم

 .آمدینم بند غشیج یصدا و نشست نیزم یرو هاعلف انیم

 بود مار پــــام، آقاحاج پــــام، -

 !یحاج زد، شمین ش،ین

 

 .زد زانو مقابلش زدهوحشت ونیمحمدهما
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 هشتاد نیج شلوار یواسطه به که دشیسف و پر یپا ساق

 .شد کبود و کرده ورم یآن به بود، رونیب اشیسانت

 .زد لب شده گرد ییهاچشم با ونیمحمدهما

 

 یاعلی -

 

 از را اسی شال ونیمحمدهما و دیکشیم غیج وقفهیب اسی

 به را دهانش و بست او یپا به محکم و برداشت سرش یرو

 .کرد قسمت آن دنیمک به شروع و چسباند یدگیمارگز یجا

 .دیمکیم دوباره و کردیم یخال را دهانش آب

 دلش و دادیم اسی یشده گچ مثل صورت به را نگاهش

 .دنشیکش درد دنید با مردیم جوانش نامزد یبرا

 .آورد رونیب کامالً  را رما شین تا کرد تکرار را کار نیا قدرآن
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 .بودند کرده وحشت هردو

 .دیکشیم ریت ونیمحمدهما قلب

 .کردیم هق هق اسی

 رهیخ بعد و ختیر رونیب را دهانش آب چندبار ونیمحمدهما

 .زد تشر ناخواسته بود، نمانده تنش در جان که اسی به

 

 نپوش، رو کوتاهه بهت وجب دو که یشلوار نیا گمیم  -

 شد خوب ا،یب ،یاُمُل انقدر چرا اما دایببخش آقااجح یگیم بهم

 حاال؟

 

 ییبایز که ییطال و فیظر پابند آن دنید با حرص شدت از

 باال اشنهیس یقفسه کرد،یم فرو او چشم در ترشیب را شیپا

 بود نشسته برجانش که یترس و درد از اسی و شدیم نییپا و

 .ختیریم اشک ون،یمحمدهما تشر هم حاال و
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 .گرفت دست در را او دست ونیمحمدهما

 مار اگر بارنیا خانوم، کن هیگر نیبش نیماش یتو میبر پاشو -

 !زنهیم شین رو ماتحتت اد،یب

 

 .انداخت باال یتخس با را سرش

 و داشت که یاباغصه داشت، که یدرد با ،وضع و حال آن در

 یاذره فقط یکم بود، انداخته راه به خودش که ییدعوا

 .کند طنتیش استخو

 !بودش دهید مناسب اسی اما نبود، یمناسب زمان دیشا

 

 .لطفاً دیکن بغلم ام،یب راه تونمینم -

 

 .کرد فرو اشیجوگندم یموها انیم یدست ونیمحمدهما
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 گه؟ید انشااهلل یمطمئن خدامه، از که من خب -

 

 .کرد بغض

 

 !امیب راه تونمینم آقا،حاج کنهیم درد پام خب -

 

 خودش بود، که یزیچ از ترشیب یکم و تعمداً ،یدیپل با بعد و

 .زد یحالیب به را

 

 !شمیم هوش، ،یب دارم، آقا،حاج یوا -

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1525 

 

 با ونیمحمدهما و شوند بسته که رفتندیم شیهاچشم

 و کرد جدا نیزم از را او و انداخت تنش ریز دست وحشت

 نیشما سمت و گرفت اشمردانه آغوش در کاه پر کی مانند

 .دیدو

 

 .دارشویب اسی کن، باز رو هاتچشم اسی اس،ی -

 کن باز رو هاتچشم فقط همونه یبگ تو یهرچ

 

 .دینال و دیبوس شده، هوشیب کردیم الیخ که را اسی یشانیپ

 

 کن باز رو هاتچشم -
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 یلبخند با و کرد باز را چشمش کی انیم یسرتق با اسی

 .گفت نمادندان

 ؟دیدیبوس رو من چرا -

 

 .بزند رونیب حدقه از ونیمحمدهما یهاچشم بود مانده کم

 !تخس دخترک بود گذاشته سرکارش

 

 .بود ستادهیا داشت آغوش در که یاسی با هوا و نیزم انیم

 

 شما اس،ی -

 

 را سرش لب، بر یلبخند با و بست را شده باز پلک آن دوباره

 .تگذاش ونیمحمدهما یچانه یرو را شیهالب و برد باالتر
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 !دشیبوس

 !دیبوس را او یچانه

 تماس از ییبلوا اسی دلِ در و شده خشک ونیمحمدهما

 برپا بود، اشمردانه یهاشیرته ریز که او پوست با شیهالب

 .شد

 ینهیس در خجالت با را سرش و بود بسته همچنان چشمانش

 .کرد پنهان ونیمحمدهما

 

 !بداخالقم یلیخ که دیببخش -

 

 .فشرد خودش به ترشیب را او تن و دیخند ورنابا ونیمحمدهما

 

 .من یبانو اسی دل،جانِ -
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ًً 

 

  [3/21/20, 1:51 AM] 

 

 نه_و_شصت_و_صد

 

  

 

 .گذاشتش نیماش یصندل یرو

 .کرد صورتش به ینگاه

 در یچهره و اشیشانیپ بر نشسته یهاعرق اش،دهیپر رنگ

 .دارد درد که بود نیا یایگو ،اششده هم
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 .زد لب شده هول نویمحمدهما

 

 .مارستانیب میریم االن ست،ین یزیچ خب؟ زمیعز نترس -

 

 .داد تکان را سرش اسی

 

 دست بهم تهوع حالت کمهی اما ست،ین ادیز دردش خوبم، -

 .داده

 

 .گرفت یجا فرمان پشت و زد دور را نیماش

 .راندیم سرعت با

 .دیپرسیم دائم
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 ؟یخوب اسی -

 ؟یدینخواب اسی -

 ؟یدار تهوع حالت هنوز اسی -

 اد؟یز ای کمه پات درد اسی -

 

 .دینباش نگران خوبم، بود، زیچکی اسی جواب و

 

 

 .داد قرار یبررس مورد را یدگیمارگز محل دکتر

 .ونیمحمدهما به کرد رو

 

 .میداد انجام پاشون ینقطه نیا در رو ساکشن ما -
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 بخ و نبوده یخطرناک مار داست،یپ که طورنیا خداروشکر

 حد تا رو خطر د،یداد انجام شما که هم یدهان ساکشن البته،

 .کرده رفع ییباال

 .زد لبخند اسی به رو

 

 .افتاده فشارشون یکمهی هم شونیا -

 .شنیم راهروبه کنن وصل سرم کی اگر

 

 .آمد صدا به اسی

 

 .خوبم من یمرس نه نه -

 .شهیم نگرلن امییبابا. آقاحاج گخید میبر
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 .گرفت دست در را اسی سرد دست نویمحمدهما

 

 .دیکن وصل سرم بهش لطفاً دکتر، یآقا بله -

 

 .دیورچ لب اسی

 

 .خوامینم گفتم آقاحاج -

 

 .برد نییپا را شیصدا و کینزد را سرش و کرد نیریش یاخم

 

 خانوم؟ ینخوا که شماست دست مگه -

 .افتاده فشارت

 .یکرد ضعف
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 .دیخند و دیکوب اششدهمشت دست پشت انگشت با پرستار

 

 .دختر یرگ بد چه من، یخدا یوا -

 !محوه هاترگ اصالً

 

 با ونیمحمدهما و ندینب تا بود بسته را شیهاچشم اسی

 اس،ی دست در سوزن کردن خارج و کردن فرو بار کیهر

 .فشردیم هم یرو را شیهادندان و بستیم پلک

 .گرفت نشانه را مچش کنار شستش، انگشت امتداد در

 زمانهم ونیمحمدهما قلب و مغز که گفت یبلند آخ اسی

 .سوخت
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 اما جوان پرستار به کردن نگاه بدون و رفت جلوتر یقدم 

 :گفت او به خطاب

 

 بدم؟ انجام رو کار نیا من دیبد اجازه لطفاً شهیم -

 

 .دیپر باال پرستار یابروها

 

 .رمیگیم رگ االن نه -

 

 .برد شیپ دست ونیمحمدهما اما

 

 .دیبد اجازه هم من به دیکن لطف شما حاال -
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 رفته، باال یابرو کی و شده تنگ چشم کی با و رهیخ پرستار

 .داد او به را شیجا

 

 .دیکن دایپ ازش رگ قراره یطورچه نمیبب دییبفرما -

 

 زد یلبخند بود، اشرهیخ یحالیب با که اسی به ونیمحمدهما

 .ستادیا پرستار یجا و

 .گرفت را اسی راست دست

 

 .زمیعز کن مشت -

 

 زمزمه لب ریز و دیکش دستش پشت را الکل به آغشته یپنبه

 :گفت پرستار به رو و کرد فرو را سوزن "اهللبسم" کرد
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 .شما خدمتِ -

 

 سرعت و رفت دستش پشت سوزن ماندن ثابت یبرا یچسب

 اتاق از رونیب یحرف چیه بدون و کرده میتنظ را سرم انیجر

 .رفت

 .نشست تخت یلبه ونیمحمدهما

 .کرد یصندل به یااشاره و دیخند اسی

 

 !هاهست جا آقاحاج -

 

 .داد تکان را سرش هم ونیمحمدهما
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 جواب و دیکش اسی یموها یرو یآرام به را اشاشاره انگشت

 .داد

 

 .ترمراحت جانیا من اما -

 

 .کرد نگاه را او صورت جزء به جزء اسی

 بود؟ کرده مجذوبش ورطنیا که بود او در یزیچ چه

 کی یحت اندک، یِدلبستگ نیا در شهراد، به شباهتش قطعاً

 .نبود لیدخ هم درصد

 .بود مشهود درش که یصداقت و شیهاچشم دیشا

 .آورد باال را دستش اسی
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 شیر خط کنار از پروانه، زدنبال به هیشب یطور آرام،

 و دیکش اشچانه تا فک خط یرو و آورد نییپا ونیمحمدهما

 .ماند ثابت بعد

 شیهالب یرو لبخند یمنحن و بست چشم ونیمحمدهما

 .شد ترپررنگ

 .بود او سرانگشت توسط صورتش لمس لبخندش، مسبب

 .زد پچ آرام و کرد ترتنگ را چمانش

 

 !شدم ریغافلگ. اسی یدیبوس رو من ،یراست -

 

 .بست پلک و گرفت دندان به لب لبخند، با اسی

 .انداخت کوچک اتاق یبسته در به نگاه ونیمحمدهما

 .برد ترنییپا را سرش و آمد کش شیهالب
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 :گفت و زدیم موج شیصدا در خنده

 

 !کن بوسم -

 

 در کرده توقف را، ونیمحمدهما صورت و کرد باز چشم اسی

 .دید صورتش یمتریسانت کی

 

 .دیخند

 

 !عجبا -

 

 .رفت باال هم ونیمحمدهما یخنده یصدا
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 .که نداره عجبا. گهید کن بوس -

 .هاکنه گوش شوهرش حرف به دیبا زن

 ماچ هی خانوما، خانوم نخواستم که هم یخاص زیچ حاال

 !دلبر نکن غیدر رو کوچولو

 

 ونیمحمدهما یگونه به را شیهالب و برد باالتر را سرش

 .چسباند

 :گفت و دیخند. دیکش عقب و نشاند شیرو یابوسه

 

 .دینیبش فصا آقا،حاج گهید دمیبوس خب -

 

 را، اسی لب کنج بعد و چرخاند را سرش یکم ونیمحمدهما

 .قرارداد شیهالب هدف مورد
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 .نشست راست او بعد و خورد گره اسی ینهیس در نفس

 اسی صورت طرفکی را اشمردانه و بزرگ دست کف

 .گذاشت

 

 خانوم؟ ینیریش انقدر چرا شما -

 انقدر صدات چرا ؟یدار ناز انقدر چرا ؟یایخواستن انقدر چرا

 جذابه؟ انقدر نگات چرا ه؟یمخمل

 شمه؟یابر مثل موهات چرا ست؟کرشمه از پر حرکاتت چرا

 شه؟یم سخت داره تو بدون یزندگ چرا اس،ی

 

 .گذاشت او دست یرو و برد باال دست اسی

 تنها و داد رونیب تکه تکه و دهیبر دهیبر را نفسش بست، چشم

 :گفت کلمه سه
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 !دستات یگرما ،یحاج -

 

  [3/21/20, 1:53 AM] 

 

 هفتاد_و_صد

 

  

 

 ای و باشد انوسیاق یهاموج یرو که انگار ونیمحمدهما دل

 دل در ییهوا ترن کی بر سوار هم دیشا و آزاد سقوط کی در

 .شد تابیب و شد معلق قدرنهما کوه،

 .بود نکرده خطابش ونیمحمدهماحاج ای و آقاحاج
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 .بودش خوانده یحاج

 .بودش شمرده مفرد که جمع، شخص دوم نه را او

 .یکینزد حس یعنی نیا

 .خوب یهاحس یلیخ یعنی ها،آن یرابطه در نیا

 یارابطه. رابطه کی در محبت زدن جوانه نرمکنرم یعنی نیا

 .اسی و ونیمحمدهما یهاداشتندوست جنس از

** 

 یرستوران باغچه همان در شب، هفت ساعت را، روزآن ناهارِ

 .خوردند بود کرده را فشیتعر ونیمحمدهما که

 نورا به که یقول یادآوری با ونیمحمدهما که بودند ریمس در

 .کرد زمزمه ناگهان بود، داده

 

 !یوایا ،یوایا -
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1544 

 

 

 .کرد نگاهش اسی

 

 شده؟یچ -

 

 او پرسشگر نگاه جواب در بعد و فشرد برهم را شیهالب

 :گفت

 

 .واقع در ودمونخ یخونه ما؟ یخونه میبر شهیم -

 

 ؟یچ یبرا -

 

 .دیکش صورتش بر یدست
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 .اسی دادم قول نورا به -

 .گرفتیم رو اتبهونه یلیخ

 

 .بود تنگ یداشتندوست یکوچولو آن یبرا هم او دل

 .زد لب اما

 

 !امییبابا -

 

 .انداخت اسی به ینگاهمین

 

 باشه؟ زنم،یم زنگ بهشون خودم -

 م؟یبر 
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1546 

 

 

 .داد تکان را سرش

 

 .باشه -

 

 .گرفت را محسن یشماره و کشاند یکنار را نیماش

 از نگاه محسن، و او یمکالمه یقهیدق دو یکی در اسی

 .برنداشت ونیمحمدهما یهالب

 .داد باال را شیابرو کی روزمندانهیپ کرد، قطع که را تماس

 

 خانوم؟ یفرمود مالحضه -

 

 گفت؟ یچ امییبابا -
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 اصالً بمونه، همشب ببرش، دته،خو زن خودته، خانوم گفتن -

 قراریب براش دلت دونمیم گفتن جا،همون بمونه چندروز

 باباشه دل یخواسته مثل نورا یخواسته دونمیم شه،یم

 

 .دیپرس یحرص و کرده زیر را شیهاچشم اسی

 

 ؟یکنیم اممسخره -

 

 یگوشه با و دیکش دهانش در را شیهالب ونیمحمدهما

 .دکر نگاهش چشم

 

 .بود یحرص هم و گرفته اشخنده هم اسی
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1548 

 

 از یشگونین کند،یم چه بفهمد کهنیا بدون و برد شیپ دست

 .گرفت ونیمحمدهما یبازو

 

 ؟یکنیم مسخره منو -

 

 یآرام دیببخش و دیگز را لبش و دیکش پس را دستش فوراً

 .گفت

 .دیخند اما ونیمحمدهما

 

 رو یکیزیف یهایسرشوخ کهنیا با من کنم،یم خواهش نه -

 !ندارم یمشکل اصالً میکن باز

 

 .افتاد خنده به اسی
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 گفت؟ یچ امییبابا جداً حاال -

 

 که جانشون، اسی فرمودن، که خدمتتون به عرضم خب -

 .برگردونم آخرشب حداالمکان رو، هست ماهم جانِ اسی البته

 هم رو شب یداشت دوست دلت یتو که دونمیم البته حاال

 اون از دونه کی فرضاً گم،یم مثال یبرا ،یونبم کنارمون

 ،یبپوش رو، میدیخر ههمغازه اون از که رو هاخوشگللباس

 پاره اش،ییجا ،یدرز نکرده ییخدا وقتهی ه،یشکل چه مینیبب

 .باشنش انداخته بهمون نکنه باشه، نبوده

 .خوبه مینیبب هم مدلش اگر خب ای

 یخونه از رو نورا میبر الًفع زمیعز نخور غصه نداره، یبیع اما

 .خدابزرگه همآخرشب تا میاریب نایا داداشزن
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 .کردیم کنترل یسخت به را اشخنده اسی

 :گفت و برد او یبازو سمت را دستش

 

 پس کنم، باز رو یکیزیف یهایشوخ سر یدار دوست چون -

 .اجازه با

 

 یصدا که گرفت ونیمحمدهما یبازو از یمحکم یشگونین

 .دیچیپ نیماش در بلندش یمردانه یقهقهه و گفتن آخ

 

 .بد دختر گرفت دردم -

 

 و فالن و هالباس اون و بمونم شب دارم دوست من که -

 !حرفا؟نیا



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1551 

 

 

 کرد اشحواله یچشکم انداخت، او به ینگاهمین ونیمحمدهما

 .دوخت راه به چشم سپس و

 

 .کردم یشوخ ،زمیعز نه -

 .داره خبر خدا که شما دل از

 و هالباس اون و دیبمون شب شما که دارم دوست بنده اما

 .هاحرفاون و هاحرفنیا و فالن

 

 :گفتیم که اسی غیج و خنده

 

 شما دست از ون،یمحمدهماحاج یوا -
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 را جوابش که ونیمحمدهما یهاقهقهه یصدا انیم دیچیپ

 .دادیم

 

 خانوم نخور حرص نمک، یگوله دلم، جون -

 

  [3/22/20, 4:15 AM] 

 

 کی_و_هفتاد_و_صد

 

  

 

 و بود کرده چفت اسی ینهیس یقفسه یرو را سرش نورا

 .حلقه او گردن دور هم را شیهادست
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 .کردیم نوازش را شیموها اسی

 به لب اش،کودکانه نیریش زبان و تیشکا و یبدخلق با

 .گشود اعتراض

 

 من؟ شیپ یایم رید رید انقدر چرا جان،یاسی -

 ؟ییبابا و من شیپ جانیهم یایمن زودتر چرا

 گهید جانیا یاریب لباساتو شما تا بخوابم دیبا گهید یچندتا

 خودتون؟ یخونه ینر

 

 .رفت فرو مبل در ترشیب ونیمحمدهما

 شیرو شیپ یصحنه به رهیخ و انداخت پا یرو پا لبخند با

 .ماند
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 خودش از را او و گرفت دستش دو نیب را نورا صورت اسی

 .ادد فاصله

 .شد رهیخ خورشدل روشن یهاچشم در

 

 .شتیپ امیب زودتر دارم دوست منم ها،یمن عشق تو جوجو، -

 باشه؟ ام،یم بگذره، که گهید کمهی

 دوست شما نم،یبب! خورمیم غصه منم نخور، غصه یجورنیا

 بشم؟ ناراحت من یدار

 .کرد کج را گردنش

 

 .ندارم دوست جان،یاسی نه -

 ؟یمونیم جانیا امشب
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 خندان یهاچشم به و کرد جدا او کوچک صورت از را نگاهش

 .دوخت ونیمحمدهما

 .داد جواب یبدجنس با

 

 !برم هم دیشا! دونمینم -

 

 ونیمحمدهما ،کند اعتراض بازهم نورا کهنیا از شیپ

 .کرد یدستشیپ

 

 .مونهیم جانیا رو امشب جانیاسی بابا،زِیعز آره -

****** 

 دونفره، خوابتخت آن به نسبت اسی که بود نیا به حواسش

 .ندارد یخوب حس
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 انیم را، بالشت و پتو و دونفره تشک حاال که بود حواسش

 .بود کرده پهن ییرایپذ سالن

 .دیپر نییپا و باال بعد و دیغلت تشک یرو ذوق با نورا

 

 ؟یچ من پس -

 

 :گفت نورا درجواب و انداخت اسی به ینگاه ونیمحمدهما

 

 .گهید یبخواب تا اتاقت، یتو ادیم جانیاسی بخ -

 

 .کرد نگاه مظلوم

 

 .بخوابم جانیا دارم دوست -
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 سرش پوست به یدست و کرد باز را شیموها کش اسی

 .دیکش

 یهالباس همان انیم از که یایراحت شلوار با را نشیج شلوار

 .کرد عوض بود،کرده جدا دشیجد

 .زد لبخند و گرفت را نورا دست

 

 ؟یزد مسواک ؟یکرد شیج -

 

 .انداخت باال را شیابروها

 

 .میبر ایب خب -
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 .بود ستادهیا در پشت خودش و فرستاد ییدستشو داخل را او

 بود، کشیبار یجعبه در که نو یمسواک با ونیمحمدهما

 .آمد او سمت

 

 .میداشت خونه یتو رونیا زم،یعز ایب -

 

 .دیخند و گرفت دستش از را مسواک

 

 نگه خونه یتو رهیذخ مسواک چرا ون،یمحمدهماحاج -

 د؟یداریم

 !مهمانه؟ مسواک نکنه

 

 .فرستاد گوشش پشت را اسی یموها و برد جلو را دستش
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 شما قسمت گهید بودم، دهیخر خودم یبرا خانوم، ریخنه -

 .شد

 

 به که او گوش یالله یرو از را دستش ونیمحمدهما کاش

 .داشتیبرم سوخت،یم و بود افتاده گزگز

 

 اوضاع بودن خوب از را او الیخ و گرفته تماس محسن با

 .بود کرده راحت

 فقط داشت دوست ت،یپرفعال و ویایپره روزکی از خسته

 .بخوابد

 .کرد دراز را شیپاها و نشست تشک چپ سمت

 انیم از یدار کش شیآخ و دیکش نییپا به رو را شیهاپنجه

 .شد خارج شیهالب
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 سالن وارد هااتاق یراهرو از بغل به عروسک که نورا یبرا 

 .کرد باز آغوش شد،

 

 .میکن الال بغلم ایب بدو نوراجونم، -

 

 در نه و بخوابد هاآن کنار است قرار کهنیا از حالخوش هم او

 .آمد اسی سمت اتاقش،

 و گذاشت سرشان یباال را آب وانیل و یبطر ونیمحمدهما

 .زد لب

 

 !نورا حالبهخوش -
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 اشحواله یچشمک ونیمحمدهما و دیخند بلند یباصدا سای

 .کرد

 

 هاکردن بغل نیا از یسهم نورا یبابا واقعاً نورا؟ فقط یعنی -

 نداره؟

 

 .انداخت باال شانه خنده انیم و گرفت دندان به را لبش

 

 !ادیب شیپ یچ تا -

 

 .زد پچ طرفهکی یلبخند با و داد باال را شیابرو یتاکی

 

 !عجب -
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 .گرفت یجا اسی آغوش در رانو

 اس،ی از فاصله با هم او و داشت ونیمحمدهما به پشت اسی

 .بود دهیکش دراز

 

 .بود خوابالود هم نورا یهاچشم

 

 ؟یخونیم ییالال برام جانیاسی -

 

 .خونمیم هم ییالال برات ببند، رو هاتچشم زدلم،یعز آره -

 

 انیم اشاره تانگش با که طورهمان اسی و بست پلک عانهیمط

 .کرد خواندن به شروع کردیم نوازش را شیموها
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 الال الال، مهتاب دوباره، آمد الال، سنجاب الال، گنجشک -

 .یییالال الال ،ییالال الال ،ییالال الال ،ییالال

 

 .شدیم ترنیسنگ نورا یهاپلک و خواندیم او

 گرفته یباز به را شیموها یدنباله ون،یمحمدهما انگشتان

 .کردیم نوازش را شیهاگوش اس،ی یصدا و بود

 نورا به ینگاه و شد زیخمین فاصله، با اما اسی تن یرو

 .انداخت

 

 د؟یخواب -

 

 .داد جواب آرام اسی
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 .آره -

 

 .ستادیا و گفت یآرام یاعلی

 .دشیکش آغوش در و انداخت نورا بدن ریز دست

 .برد خودش اتق به را او و دیبوس را صورتش

 .دیپرس اسی که آمد رونیب

 

 اش؟یبرد چرا -

 

 .کرد نیدلنش یاخم
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 یبر بود بهتر ،یکنیم بدعادتش یطورنیا شما خانوم، -

 .بخوابه تا خورش اتاق یتو

 .بخوابه کنارت هاشب و ادیب دیبا شهیهم کنهیم فکر االن

 

 .انداخت باال شانه اسی

 

 شه؟یم یچ مگه اد،یب خب -

 

 .زد لب و نشست بود دهیکش دراز که اسی کنار

 

 رهیبگ و بهم کنه پشت من،اسِی شهیم باعث وقتاون -

 .بخوابه

 .نورا نه زمیعز شما یبکن ازدواج من با قراره
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 به او، حرف نیا با بود، دهیخواب پشت به و بازطاق که اسی

 .زد لبخند و دیچرخ سمتش پهلو

 

  [3/22/20, 4:15 AM] 

 .کردم رو روم االن خب -

 

 .دیخز پتو ریز و دهیکش دراز هم ونیمامحمده

 

 .نشست فوراً باشد، آورده ادی به را یزیچ انگار بعد

 

 ؟یندار درد بهتره؟ پات یراست -
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 .داد سرتکان اسی

 

 .سوزهیم فقط خوبه، نه -

 

 .دیکش نییپا یکم را خودش و زد کنار را پتو ونیمحمدهما

 .بود مانده او حرکات به رهیخ اسی

 و چسباند یدگیماگز یجابه و برد نییاپ را شیهالب

 .دشیبوس

 و دیلرز خودش بر یالحظه باشد، گرفته برق را اسی انگار

 .کرد زمزمه

 

 آقاحاج -

  [3/23/20, 3:27 AM] 
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 دو_و_هفتاد_و_صد

 

  

 

 داشت ونیمحمدهما نگاه ینیسنگ اما بست، را شیهاچشم

 .کردیم تشیاذ

 ینگاه با ونیمدهمامح گشود، هم از را شیهاپلک انیم

 .زد لبخند خسته،

 تونمینم یکنیم نگاهم یطورنیا ونیمحمدهماحاج -

 !بخوابم
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 حرکت به اسی صورت یرو را انگشتش آورد، جلو را دستش

 .زد پچ و درآورد

 دستت غالم جان و دل مستت، چشم به صنما، -

 .داد سر نییپا به را نگاهش و گرفت دندان به را لبش اسی

 کی آرامش یهازمزمه و ونیمحمدهما جذاب یداص یگرما

 .بود کرده ریسراز دلش به را یبیعج حس

 .کن نگام من، اسِی اس،ی -

 .قرارمیب

 .کنهیم قرارمیب یدور ازم و ییجانیا تو کهنیا

 .خانومم سخته برام یستین کنارم و یکنارم کهنیا

 .دیبلع را دهانش آب اسی

 .زد هیبخ ونیمحمدهما نگاه به را نگاهش
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 بالشت یرو یآرام به بود، گذاشته صورتش ریز که را یدست

 .دیرس ونیمحمدهما دست به تا کشاند

 انگشتان انیم را، او یمردانه انگشتان که بود او بارنیا و

 .کردیم قالب اشزنانه فیظر

 .گرفت ترشیب یجان ونیمحمدهما لبخند

 شیبرا آرام طورهمان و داد ادامه صورتش و موها نوازش به

 .کرد زمزمه

 ییروزا اون جبران به. کنم نگاهت صبح تا خوامیم اس،ی -

 .نمتیبب خوب خوامیم نکنم نگاهت تا کندمیم جون که

 دل؟ جانِ شمینم ریس تماشات از چرا که موندم رونیح

 .داد جواب زدهخجالت اسی

  من، ،یگیم یطورنیا شما -

 تکان راست و چپ به را سرش ونیمحمدهما و کرد سکوت

 .داد
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 زم؟یعز یچ شما -

 محبت پر یطورنیا شما، مثل ستمین بلد من که دیببخش -

 !بدم جواب

 کرده ثابت شما زبون هزارماشااهلل ماشااهلل ،یهست که بلد -

 یچندساعت که نیهم خداروشکر اما سرخه، هم یلیخ که

 .خوبه یلیخ خودش ،یکنینم خطابم جمع گهید هست

 .زد لب ونیمحمدهما و دیخند اسی

 گرفتن رو گریدهم دست از ترشیب کمهی اگر هیادیز توقع -

 بخوام؟ ازت

 .بست پلک اسی

 .رانیآقاامحاج ریخبه شبتون د،یهست گرسواستفاده یلیخ شما -

 .دیکش آه خنده با ونیمحمدهما

 رو یخال و خشک بوس هی همون حداقل باشه،! روزگار یه -

 .بخواب ریبگ بعد ،خانوما خانوم ادیب بده
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 .کرد باز را پلکش کی انیم اسی

 .برد جلو را سرش

 عقب عیسر و کاشت ونیمحمدهما یگونه یرو یابوسه

 .رفت

 خوششب -

 .آمد جلوتر او، برعکس اما، ونیمحمدهما

 .داشتند فاصله یچندسانت اما بود کینزد شانیهاتن

 و آمد شیهاچشم تا دو سمت اس،ی یشانیپ یرو از اشبوسه

 حبس نهیس در نفس او، یهانفس عطر از شده مست اسی

 .بود کرده

 .چشمم نورِ ریخبهشبت -

*** 
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 بود چسبانده گوشش به را یگوش ،یتابیب و یدلتنگ با یمهر

 .داد فرو را بغضش و

 .دلتنگتم یلیخ من مادر، شهراد -

 .جونم به دردت یرفت ییهوی انقدر چرا دونمینم هنوزم

 .امینم رونیب تو فکر از هم لحظه کی من سمخداقبه برگرد،

 .دیچیپ گوشش در شهراد یصدا

 .من مادر برگردم که نداره یلیدل -

 آخه؟ امیب پاشم کجا

 ؟یحاج َوردست بشم امیب

 کار عموتحاج وردست ،یبود جانیا تا مگه پسرم نه -

 ؟یکردیم

 یخوندیم درستو ،یداشت هیآتل

 .دیپر یمهر حرف انیم کالفه
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 حرفارو نیهم زنمیم زنگ من هربار مامان، الیخیب بابا یا -

 .رانیا برگردم خوامینم من بابا ،یزنیم

 .دیکش آه یمهر

 ریس دل هی بذار برگرد، دوباره و ایب چندروز یبرا حداقل -

 .نمتیبب

 .داد ادامه و دیکش گرید یآه

 شهرادم یبود کاش عموئه،حاج یعروس گهید یهفته -

 .دیپرس یوکنجا با شهراد

  ؟یعروس ؟یچ -

 اس،ی و ونیمحمدهما یروزهانیا حال یادآوری با یمهر

 .داد جواب لبخند با و آمده سرشوق

 غهیص مدته هی شد، بشینص خوب دختر هی خداروشکر، آره -

 .شونهیعروس بعدم یهفته دخدایام به خوندن،
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 .زد قهقهه شهراد

 نینگ نینگ یلیخ تونیحاج پس؟ شدیچ! عجب! عجب -

 .کردیم

 امیعروس حاال فالن، و غهیص و گرفت زن رفت ییهوی

 ره؟یبگ خوادیم

 یطوراون چرا نکرده، یخوب ما به کم عموحاج من، پسرِ-

 تون؟یحاج یگیم

 نکرده؟ یپدر تو یبرا

 اون کرده، ازدواج بارهی آقاحاج ره،ینگ چرا زم،یعز آره بعدهم،

 و خشک یجورنیهم بخواد نداشت یگناه که یطفل دختر

 .شوهر یخونه ادیب یخال

 .زد قهقهه بازهم
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 پول یحاج گه،ید خوبه هست، دخترهم طزف پس عجب، -

 بهش کله با بذاره امسالهچهارده دختر رو دست ،مَالکه داره،

 .دنیم

  ندن؟ چرا

 هست؟ یک طرف حاال

 جورنیا اما ان،یخوب یخانواده هاشه،دوست از یکی دختر -

 دنبال چشمشون رن،یس دل و چشم خانواده نیا شهراد، نگو

 .ستین منال و مال

 .دیکش یپوف

 خوب نینگ مثل امیکی نیا اگه ،ینیبیم حاال مامان سایوا -

 .کنمیم عوض اسممو من م،یرفت که برو د بعد و دشیندوش

 .خدانکنه شهرادجان، -

 ؟یعروس یبرا یاینم حاال نمیبب

 .زد پوزخند
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 داره ما یبابا ارث سهم با که یقالب یحاج اون دست از من -

 به ناس،یش و من حق که ییپوال کنه،یم یپادشاه خودش برا

 .اومدم ستوه

 امیب پاشم حاال کردم، بارش دراومد دهنم از یهرچ

 اش؟یعروس

 بدم؟ واسش قرم هی یدار انتظار البد

 .دیکش دردناکش یشانیپ بر یدست یمهر

 .نکن شروع باز مادر، شهراد یوا -

 ؟یبزن یحرف نیهمچ شهیم روت طورچه آخه

 

  [3/23/20, 3:29 AM] 
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  سه_و_هفتاد_و_صد

 

  

 

 حساب االن که دیبگ یزیچ نشده روتون شماها نیهم -

 .ترکهیم داره تونیحاج یایبانک

 .گفت شهراد که دیشن یمهر کنند، قطع کهنیا از شیپ

 !وقتش به نه، االن یول ام،یم -

 

 

 

 .دادیم تکان نیزم یرو را شیپا دلشوره، با

 .دیخند ونیمحمدهما
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 ؟یناآروم انقدر چرا اس؟ی شدهیچ -

 .شد مردش صورت به رهیخ

 ؟یندار استرس شما یعنی -

  ؟یچ یبرا نه -

 ؟یچ نخوره هم به شمونیآزما جواب اگر -

 .گذاشت اسی یصندل پشت را دستش و انداخت پا یرو پا

 .کرد نگاه را شیهاچشم لذت با

 بشه؟ خوادیم یچ نخوره، خب -

 .خدا به توکل که اوالً

 درصد کی یحت اگر سوماً داره، درمان زیچهمه االن که دوماً

 بگذرم ازت تونمینم من داشت، مشکل هاشیآزما جواب هم

 خانومم، یمن یبرا شما اس،ی

 .رهیم شیپ خوب زیچ همه که انشااهلل پس
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 .کرد قالب شیپاها یرو را سردش یهادست اسی

 .دیکش او کمر پشت یآرام به را دستش ونیمحمدهما 

 فقط یعروس مونه،یعروس گهید یهفته خانومم، باش آروم -

 و خواب از که ستدوهفته شما اما ره،یم و ادیم روزه، کی

 .یافتاد خوراک

 کنه،یم من به رو اتییغذاکم و ییبدغذا تیشکا آقامحسن

 از ترشیب ولقمهد بکشم خودمو که بگم یک به برم من خب

 ؟یریگینم من دست

 من شده گود هاتچشم ریز ،یکنیم داغون خودتو یدار اسی

 .رهیگیم شیآت دلم نمتیبیم هربار

 .دوخت ونیمحمدهما به را نگاهش دلهره با

 .دیببخش -

 .خودتم نگران من خوشگلم؟ ببخشم رویچ -
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 رزرو رو شگاهتیآرا م،یداد انجام کارهارو یهمه ما من، اسِی

 ما با هم هیآتل و لمبرداریف شده، انجام تاالر یکارها ،یکرد

 و یرفت نایش با من یجابه که هم تمام یبدجنس با هماهنگن،

 .یداد سفارش رو عروستلباس

 .مونهینم ینگراندل یبرا ییجا

 .انداخت باال را شیابرو کی و زد لبخند اسی

 زبون به رو عروس لباس یماجرا نیا صدبار یروز شما -

 !هایاریم

 .برخورد بهم چون ارمیم زبون به بله بله، -

 .دیورچ لب

 .گهید زهیسورپرا خب -

 .داد تکان را سرش

 .قبول باشه -
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 بود رموزیش و رکاکائویش و صبحانه کیک آن در که را یلونینا

 .برداشت اشیکنار یصندل یرو از را،

 .بخور کم هی ایب ،ینخورد صبحونه گفت آقامحسن -

 .داد تکان را رشس

 .ندارم لیم نه -

 و هایقراریب نیا پشت که دانستیم دانست،یم ونیمحمدها

 روابطشان آن از پس و یزندگ شروع از ترس ش،یهااضطراب

 .است

 و لمبرداریف نه و تاالر نه است، لباس نه دردش که دانستیم

 .گرید زیچ هزاران و گل دسته و عروس نیماش

 شان،دوستانهیرابطه شکل که دیترسیم نیهم از فقط اسی

 .زدیبر برهم باهم،

 .دیایبرب ییزناشو روابط پس از نتواند کهنیا از دیترسیم
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 یآرام به گوشش کنار و کرد خم را سرش ونیمحمدهما

 .گفت

 محرم هم به و میبود هم کنار که مدت نیا یتو زم،یعز -

 خودت که یزمان تا ،یباش شده متوجه رو نیا دیبا م،یبود

 .افتهینم نمونیب یاتفاق چیه ینخوا

 .کرد کالمش یچاشن را خنده

 مدت نیا یتو هاتملب یحت لبام که من المذهب، خب دِ -

 یشناخت یطورچه رو من ،ینخواست خودت چون نکرده، لمس

 بکنم؟ رو یجنس یرابطه طلب تو از رششیپذ بدون که

 مسئول یصدا و شد جمع خودش در او کالم صراحت از اسی

 .داد نجاتش شگاهیآزام

 .زدپناهیا خانوم ران،یام یآقا -

 .لطفا باال یطبقه دییبفرما
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 زمزمه شیبرا ونیمحمدهما رفتندیم باال هاپله از که یدرحال

 .کرد

 .من اسِی بکن خدا به توکل -

 .خوندم برات رو هیآ نیا بارها

 بِالعِباد رٌیبَص اهللَانَّ اهلل، یاِل یامر اُفَوِضُ

 آگاه بندگانش حال به او که همانا بسپار، خدا به رو کارهات

 .است

 همه پس تره،کینزد بهمون گردن رگ از جاست،نیهم خدا

 .خودش به بسپر رو زیپ

 و شد ترآرام او، زبان از هیآ کی دنیشن با شهیهم مثل اسی

 .دیکش قیعم ینفس

****** 

 .کرد نگاه بار نیچندم یبرا را عکس
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 و رفته ونیمحمدهما یگالر به محسن، همراه هب قبل چندروز

 .بودند کرده انتخاب را یخواب سیسرو

 پرداخت یبرا ونیمحمدهما یاصرارها رغمیعل محسن

 :گفت و داده او دست به را کارتش نه،یهز نکردن

 .منه یفهیوظ نیا محمدجان،حاج نه -

 ما، منزل ادیب قراره خواب سیسرو نیا محسن آقا خب -

 .دینکن پرداخت یزیچ شما که نهیا اشیاصول و یمنطق

 گهیم رو یاگهید زیچ هم رسوم و رسم هرحال به اما -

 .جانیحاج

 .گرفت او سمت و کرد خارج بشیج از هم را یچک پاکت و

 .کرد نگاهش پرسشگر دنیمحمدهما

 آقامحسن؟ هیچ نیا -

 .بودم گرفته نظر در اسی یهیزیجه یبرا که هیمبلغ نیا -
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 همون به رسوندن یبرا رو زحمتش شما شهیم گرا حاال

 .شمیم ممنون دیبکش دیگفت که هیریخ

 .بود شده حالخوش بابت نیا از تینهایب اسی

 مقدار نیا با و بکنند یایاضاف ینهیهز ستین قرار کهنیا از

 .شد بازخواهد نفر چند مشکل از گره پول،

 .کرد زوم عکس یرو گرید بارکی حاال

 عکسش و دهیچ اتاق در را دیجد خواب سیسرو ونیمحمدهما

 .بود فرستاده او یبرا را

 شیهایواریکاغذد و پرده و فرش که خواب، سیسرو فقط نه

 .بودند کرده ضیتعو اسی یقهیسل طبق هم را

 

  [3/23/20, 3:30 AM] 
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 چهار_و_هفتاد_و_صد

 

  

 

 اسی ورود خاطربه ونشیدکوراس تمام که خانه قسمت تنها

 .بود جاهمان بود، شده ضعو

 .بود هم یتد بابت از اسی ینگراندل

 .زدیم حرف ونیمحمدهما با او درمورد زودتر هرچه دیبا

 :گفت و گرفت آغوش در را او

 باهم میبر هرجا خوشگلم، یفسقل تونمینم تو بدون که من -

 .میریم

 .دییسا اسی صورت به را صورتش یتد

 .میکن جمع ور لمونیوسا یهیبق پاشو خب -
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 .انداخت اتاقش یآشفته اوضاع به ینگاه

 طرف،کی بود کرده خارجشان کمد از که ییهالباس و چمدان

 ختهیر هم بر یتد که ییهاکتاب و یخال و پر یهاکارتون

 .گرید یطرف از بودشان

 .کرد شیصدا محسن که زدیم تا را شیهالباس

 .حاضره شام ایب بابا، گلِ -

 .داد جواب اسی

 چشم االن امیم -

 .آمد او اتاق سمت محسن

 .تو ایب ییبابا جونم -. داد جواب اسیو زد در به چتدتقه

 .ستادیا در کنار نهیس به دست جاهمان و کرده باز را در

 .بود غم از پر لبخندش
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 کرده ریدرگ را وجودش تمام ،دردناک یِحالخوش طور،کی

 .بود

 بابا؟ یکنیم جمع یدار -

 نیغمگ لبخند همان با محسن و ستادیا حرکات زا اسی دست

 .داد ادامه

 .بگردم دورت نبر هاروکتاب و هالباس یهمه -

 .کنمیم دق من که یطورنیا

 زتیم فقط نمیبب و کنم باز رو اتاق نیا در امیب کنمیم دق

 .کمدت و تخت و هست

 .کرد بغض اسی

 ییبابا -

 .کرد باز آغوش شیبرا محسن

 بابا عمرِ  بابا، جانِ -
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 .رساند محسن آغوش به را خودش و ستادیا اسی

 اسی و کردیم نوازش را کمرش و موها محسن یهادست

 روان یآرام به شیهااشک و گذاشته پدرش ینهیس بر سر

 .بودند شده

 .آمد فرو اسی یموها انیم محسن اشک از قطرهکی

 .دخترکم یمن یایدن تموم -

 .یمن یزندگ تموم

 یعروس لباس یتو قراره که یشد بزرگ انقدر شهینم باورم

 .نمتیبب

 .شده خانوم انقدر من یکوچولو اسی شهینم باورم

 .دییسا محسن ینهیس بر را صورتش

 .ببخش منو ییبابا -

 .کردم تتیاذ اگر ببخش
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 که ببخش

 .اسی نگو یچیه! سیه -

 دهیکش اشتباه آن و تلخ یخاطره آن به بحث خواستینم

 .شود

 .دیپرس

 ؟یگفت مادرت به -

 !نه هنوز -

 .گرفت ینفس

 .درست ،یدلخور دونمیم من زم،یعز مادرته باشه یهرچ -

 .یگفتیم بهش زودتر دیبا اما

 .بشه ناراحت ممکنه

 .انداخت باال شانه محسن به رهیخ و کرد بلند سر

 .شهیم خبردار خودش برمیم دعوت کارت براش فردا -
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 .ستین همم هم نه ای بشه ناراحت کهنیا

 .زد لب متعجب

 اسی -

 .کرد چفت او ینهیس یرو را سرش بازهم و دیلرز شیصدا

 .ییبابا نرفنه ادمی -

 .نبود اون و خواستمشیم ییروزا چه نرفته ادمی

 .گرفته ترشیب فتانه از دلم دم،ید رو نورا که یوقت از

 .منه روزِید نورا

 کنه؟ ول رو اشبچه دیبا چرا مادر هی

 که رو یموجود و بشه خودخواه انقدر آدم هی شهیم باعث یچ

 رو داده جون بهش خودش و کرده بزرگ شکمش یتو ماه نه

 !بره؟ و بذاره

 .اسی نکن قضاوت -
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 چیه به هم کسچیه یجا پس ینبود کسچیه یجا تو

 .نکن نگاه یاهیقض

 بشه، متوجه تا ببر کارت براش فردا نشو، هم یعصب باشه

 .یبخوا تو که هرطور

 .دیبوس را دخترش یموها یرو

 .میبخور شام میبر ایب -

 خانوم، تنبل بکن یآشپز نیتمر کمهی رو چندروز نیا حداقل

 ؟یباش داشته رو نورا یهوا یخوایم یطورنیا

 !؟یبد مروین بهش قراره شب و ظهر و صبح البد

 .دیبوس را محسن یگونه و دیپر باال و دیخند

 گهید شد باعث نیا وبه،خ دستپختت که خودته ریتقص -

 .نکنم ادگرفتنشی یرای یتالش

 .برد آشپزخانه سمت را او و انداخت دخترش گردن دور دست
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 خوبه؟ ،یِآشپز کتاب من، طرف از اتیعروس یهیهد -

 ز،یم یرو یسبزقورمه یجاافتاده خورشت دنید با

 .زد برق شیهاچشم

 فکر هم یشپزآ به بعداً جونم، محسن میبخور نویا بذار حاال -

 .کنمیم

 لیم با چندروز از پس او کهنیا از یحالخوش با محسن

 .کرد نگاهش بود، خوردن به مشغول

 .شد خورد مشغول هم او و گذاشت نیزم یرو را یتد یغذا

 .بود باارزش یلیخ هردوشان یبرا هاشب نیا

 .خوردندیم را شاندونفره یهاشام نیآخر که ییهاشب

 

  [3/24/20, 2:39 AM] 
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 پنج_و_هفتاد_و_صد

 

 

 

 تا بود منتظر و چسبانده گوشش به را یگوش ونیمحمدهما

 .دهد جواب اسی

 .دیچیپ گوشش در اسی یمخمل یصدا 

 ونیمحمدهما حاج سالم -

 .خانوم سالم کیعل -

 .گرفتم لیتحو رو تاجت و شنل و شال و لباس من

 !ترهکیکوچ اشیکی دادن، بهم جعبه دوتا اما

 .دیخند اسی

 .نوراست لباس کهیکوچ اون -
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 نایش با ؟یگرفت براش جانیا از یبود نگفته بهم چرا عه -

 خودش رو نورا لباس گفت من به آخه د؟یکنیم یکی به دست

 .رهیگیم

 .دیخند بازهم

 .ستگهیدهم ست نورا و من لباس گه،ید زهیسورپرا -

 .بست نقش ونیمحمدهما یهالب یرو قیعم یلبخند

 .بود ربمضط اسی

 .کند پنهان شیهاخنده پشت را دلهره نیا کردیم یسع

 .زد لب

 بشم؟ آروم یخونیم برام یزیچهی -

 خانومم؟ یآروم نا -

 .کرد سکوت اسی
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 و بود شانیعروس مراسم گرید چهارساعت و ستیب از ترکم

 .شستندیم رخت دلش در انگار

 .کنهیمن معجزه هیآ نیا مثل یزیچ چیه گفتم بارها ،اسی -

 .القلوب تطمئن بذکراهلل، اال

 .یریبگ آروم تا بخون دلم، جان بخون

 تکرار ونیمحمدهما با آرام و بسته پلک خط، یسو آن اسی

 .کردیم

 :گفت گذشت که یکم

 که صبح فردا یبرا باشه خونتون، ارمینم رو لباس گهید -

 .دنبالت امیم

 .شد مچاله ونیمحمدهما یصدا یخستگ یبرا دلش

 ؟یاتهخس -

 .دیخند
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 .انشااهلل رهیم در -

 .بود خسته یادیز

 .بود خودش گردن به ها،تیمسئول تمام

 سر کارخانه از کارخانه، به یگالر از ،یگالر به شرکت از رفتن

 .بود نگذاشته جان شیبرا یآب پارک اتمام به رو یپروژه

 اما بودند، کمکش هم وانیک و احمد گرچه گر،ید یطرف از

 .بود خودش یعهده بر ،یعروس مراسم تیمسئول نیترشیب

 .او به چشم چند و بود ونیمحمدهما کی کنار، به هانیا تمام

 .بود نایش و یمهر به حواسش

 آمدن زودتر یبهانه که نورا یهایریگبهانه و هانقنق به

 .گرفتیم را جانشیاسی

 دخترکش یزیچ مبادا دشییپایم یچهارچشم که محسن به

 .کند هآزرد را
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 حاال اما کرده انتخاب را او ابتدا که اسی به همه از ترشیب و

 .خواستشیم

 کار به رابطه نیا حفظ یبرا را تالشش تمام و خواستشیم

 .بود گرفته

 داشت یسع که روزها، نیا یدلشوره از پر و مضطرب اسِی

 فراموش ونیمحمدهما کنار در را اششده کوتاه یپا یغصه

 .داشت واهمه مشترکشان یزندگ شروع از حاال و کند

 قدرآن را هاشب ش،یهایخستگ تمام کنار در ون،یمحمدهما و

 و دیشنیم را شیهانفس کیتمیر یصدا تا زدیم حرف او با

 .کردیم قطع را تماس بعد

 

 را شیزانوها ون،یمحمدهما با اشمکالمه اتمام از پس اسی

 .دکر نگاه اتاقش وارید و در به و کرد بغل

 .شدیم تنگ یپدر یخانه یبرا دلش
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 .فشرد خودش به محکم را یتد

 یبرا و برداشت را شانیعروس کارت ،یپاتخت یرو از

 .خواند را متنش بار نیهزارم

 .هم کنار در شانیهانام

 رو شیهالب یانحنا و دیکش ونیمحمدهما اسم یرو دست

 .شد ترشیب باال، به

 .اوردین ادی به را فتانه با شمالقات و قبل یهفته تا بست پلک

 به شیهاپلک پشت را زیچهمه بازهم اشیلعنت یحافظه اما

 .بود گذاشته شینما

 .گرفت آغوشش در را او فتانه

 .بود مانده زانیآو تنش کنار اسی یهادست

 نشده شیپا شدن کوتاه متوجه او و داشت پا به یطب کفش

 .بود
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 عوض قدرچه بودم، دلتنگت یلیخ طرفا،نیا از زم،یعز -

 !یشد

 .بودند گانهیب گریدکی با قدرچه

 .بود ستادهیا کوچه در و ساختمانشان در مقابل جاهمان

 به دعوتش یبرا هم یخال و خشک تعارف کی یحت مادرش

 .بود نکرده خانه داخل

 .نزند پوزخند او یجمله درمقابل که کرد را تالشش تمام

 .نماند دور نهفتا نگاه از نیا و زد پوزخند اما

 .آورد رونیب را یدعوت کارت و برد فشیک داخل دست اسی

 .مهیعروس گهید یهفته -

 .گرفت اسی دست از را کارت یناباور با

 .زد لب یدلخور با و زد شوکه یلبخند
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 من به االن وقتاون ،یکنیم یعروس یدار تو، یاسی تو، -

 ؟یگفت

 .زد لبخند یآرام به اسی

 بگم؟ بهت دترزو یداشت انتظار -

 .بود تلخ یلبخند مادرش جواب

 .گرفت شیصدا

 .یبش خوشبخت دخترم، نه -

 !امیب نتونم دیشا من اما اما،

 .بود صدادار اشدفعهنیا پوزخند

 !روش هم امیعروس شب ،ینبود که وقتچیه -

 .دیکش اسی یبازو به یدست

 از قبل تا کرده، فوت شیپ روز پنج یمرتض آقا مادر زم،یعز -

 چهلمش
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 او یمشک یهالباس به توجهش تازه و دیبر را حرفش اسی

 .شد جلب

 دعوتت مهمون هی عنوان به که داشتم فهیوظ من هرحالبه -

 .کنم

 .دار نگه رو اتساله نود مادرشوهر یعزا هم شما

 یمادر براش عمر هی که هیدختر یعروس از ترواجب چون

 .یستین هم اشیزندگ شب نیترمهم یتو و ینکرد

 .داد تکان را دستش

 .جونفتانه خداحافظ -

 .کرد نگاهش ناباور فتانه

 .نرو یدلخور با یطورنیا زمیعز یاسی -

 .نشد شیهااشک داشتن نگه محصور به موفق اسی

 .زد پوزخند گرید یبار و دیغلت اشگونه یرو قطره کی
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 مادر بخوام که شده باعث نبودنت چون ازت، ممنونم یول -

 .فهممیم خوب رو حالش که باشم یدختر یبرا یخوب

 .کرد نگاهش یجیگ با فتانه

 

  [3/24/20, 2:39 AM] 

 

 شش_و_هفتاد_و_صد

 

  

 

 و اصالح یهاکانون و هارستانیدب یتو یدار چندساله -

 ؟یدیم مشاوره تیترب

 !باشه شده سال یس به کینزد کنم فکر
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 .هیحال چه یتو خودت دختر یدینفهم وقتچیه اما

 یسرکی باشه داشته ازین دیشا که یدینفهم وقتچیه

 نیآخر.بزنه خودش جنسهم بل مادرش، با رو هاشحرف

 تخت یرو تنها و تک و داشتم ازین بهت که هم یبار

 .یگذاشت تموم سنگ برام بودم افتاده مارستانیب

 .گذاشت او یشانه یرو دست فتانه

 اون به تونستمینم من.نداشتم تفاهم پدرت با من اسی -

 .بدم ادامه یزندگ

 .انداخت باال شانه و ختیر اشک لبخند با اسی

 ! یاک -

 و شیپا درد به توجهیب و کرد پاتند سرکوچه سمت و دیچرخ

 .دیدو شدیم تندتر هرلحظه که یباران

 در هامدت از پس داشت دوست کند، یتلخ نداشت دوست

 .بود نتوانسته اما شود حل مادرش آغوش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1606 

 

 .آمد شخود به حاال

 شیهااشک و بود مچاله دستش در باًیتقر شانیعروس کارت

 .دیچکیم اشگونه یرو اشبسته یهاپلک انیم از

 .زدیم او یپا یرو شیهادست با یتد

 .کرد پاک دست پشت با را شیهااشک

 بزنند حرف باهم تا ردیبگ را مادرش یشماره داشت دوست

 .بود ناراحت رفته، تند کهنیا از

 .دادیم حق هم خودش به اام

 .گذاشت نیزم یرو را یتد و دیکش آه

 غذا خودش را، بود پدرش کنار در که یشب نیآخر خواستیم

 .کند درست

 .بست را کتابش او دنید با محسن

 خوبه؟ بابا عشقِ -
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 .داد تکان را سرش

 .کنم درست شام خوامیم خوبم، -

 .زد یچشمک و دیخند محسن

 ؟آماده سوپ ای نودل -

 .کرد نگاهش چپ چپ اسی

 !املت -

 باهاش هاممانگشت من یکن درست یهرچ تو بگردم دورت -

 .خورمیم

 .فرستاد پدرش یبرا هوا یرو یابوسه

 آمدیم کوچه از که یرنگ ینورها و رفت آشپزخانه سمت

 .کرد جلب را توجهش

 .زد کنار را پرده

 .بودند کرده یچراغان فیچندرد را کوچه
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 .بود یمحب یآقا شان،ییباال یهیهمسا پسر و محسن کار

 .گرفت ترشیب دلش

 .آمدیم جانیا به تاالر از ،یخداحافظ یبرا فرداشب

 .بود هاآن یعروس یبرا هایچراغان نیا

 .شد هاگوجه کردن خورد مشغول و گرفت دست به را کارد

 .زدیم هق یآرام به تکه، هر با

 .پراند جا از را او و شد حلقه گردنش دور محسن دست ناگهان

 .بابا اسِی -

 .دوخت او به را اشیاشک نگاه

 .داشت غم هم محسن لبخند

 .جونم به دردت نده امغصه -

 .زد پچ و دیگز لب اسی

 دارم دوستت یلیخ ییبابا -
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1609 

 

 .کرد نوازشش و گرفت آغوش در را اسی

 .نکن هیگر بابا، لوسِ بشه، عروس خوادیم بابا گل برگ -

 قیعم را پدرش تن عطر و زد لبخند شیهاختنیراشک انیم

 .دییبو

 

  [3/25/20, 4:45 AM] 

 

 هفت_و_هفتاد_و_صد

 

 

 

 .زد زنگ نایش لیموبا به که بود صبح هفت ساعت

 .دیچیپ یگوش در خابالودش یصدا
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 .عموحاج سالم -

 .کردم دارتیب دیببخش زمیعز سالم -

 .نشن داریب نورا و داداشزن که نزدم رو در زنگ

 در؟ یجلو یایب یتونیم

 یرو و کرد دایپ را یایرنگ چادر خوابالود طورهمان نایش

 .انداخت سرش

 .امیم االن چشم -

 .رفت نییپا را هاپله

 در پشت دستش، در نورا لباس یجعبه با ونیمحمدهما

 .بود ستادهیا

 .افتاد نایش یکرده پف یهاچشم به نگاهش و شد باز در

 .دیببخش شم فدات یبود خواب دونمیم -

 .زد یلبخند
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1611 

 

  تو؟ دیاینم دوماد،شاه کنمیم خواهش -

 .داد تکان را سرش

 .شگاهیآرا ببرمش اس،ی دنبال برم دیبا زمیعز نه -

 .گرفت نایش سمت را لباس یجعبه

 .نوراست لباس نیا ناجان،یش ایب -

 .زد یلبخند

 .یسالمت به مبارکه -

 .گرفت ونیمحمدهما دست از را جعبه

 .بود هم هاآن دلواپس

 اشیرانندگ به اما بوددهیخر نیماش نایش یبرا قبل یمدت

 .نداشت نانیاطم

 دنبالتون؟ بفرستم رو احمد یخوایم ناجان،یش -

 .نشست شیابروها انیم یاخم احمد نام دنیشن با
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1612 

 

 .گهید هستم خودم من عموحاج نه -

 .تاالر میایم بعدهم شگاهیآرا میریم

 .دینباش نگران

 .باش مراقب پس زمیعز باشه -

 خوبه؟ نورا

 .دیخواب تا گرفت شمارو یبهونه یلیخ شبید فقط خوبه -

 .دیکش صورتش بر یدست

 .نکنم زابراهش زود صبح دوباره که دنبالش ومدمین -

 .بخوابه ترشیب مهد، بره ستین قرار روز هی گفتم

 .منه دست قلقش عمو،حاج دینخور غصه شما -

 .رهیم ادشی از یدلتنگ گهید نه،یبب که هم سعرو لباس نیا

 .دیبوس را نایش یشانیپ و رفت جلو

 .بشم فدات -
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 .سالمت به دیبر خدانکنه، -

 د؟یندار الزم یزیچ داداشزن و خودت -

 .دیخند و انداخت باال را شیابروها

 .هست جاهمه شما فکر که برم قربونتون عموجانم،حاج نه -

 .داد تکان یدست

 .یاعلی کنه،خدان -

 .دیبزن زنگ وانیک و احمد ای خودم به اومد شیپ یکار

 

****** 

 

 .زد در به چندتقه و کرد شیصدا ینگران با محسن 

 ؟یخوب بابا اسِی -

 .خوبم خوبم -
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 !ییدستشو یرفت چهاربار ساعت مین یتو آخه -

 .دینال

 .دارم چهیدلپ ستم،ین خوب ییبابا نه -

 .افتاد خنده به محسن

 .زمیعز بخور نبات ییچا رونیب ایب -

 صورت به یآب و شست ییروشو ریش ریز را شیهادست اسی

 .زد اشدهیپر رنگ

 .آمد در صدا به هم در زنگ همزمان که رفت رونیب

 داخل از و انداخت یچا وانیل در نبات چندتکه محسن

 :گفت آشپزخانه

 .یِحاج اس،ی کن باز رو در لطفاً -

 به ترشیب دلشوره فون،یآ در نویمحمدهما ریتصو دنید با

 .انداخت چنگ دلش
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 .زد صورتش بر دست با 

 .دارم کار هنوز من اومد، یوا -

 .مونهیم منتظر ادیم باباجان نکن عجله -

 .گذاشت کانتر یرو راآن و چرخاند وانیل در را قاشق

 .دخترم بخور نیا از یکمهی ایب -

 .کرد باز را یورود در

 .کردند یپرساحوال و سالم ونیمحمدهما با

 .شد خشک اسی یشده زرد صورت یرو نگاهش و آمد داخل

 .گرفت دست در را دستش

 .کردند یکوتاه یپرساحوال

  زدلم؟یعز دهیپر رنگت انقدر چرا خانومم؟ یخوب -

 پدرش، مقابل ون،یمحمدهما توسط شدنش خطاب طورنیا از

 .دیکشیم خجالت یکم
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 .ارمد دلشوره یکمهی فقط خوبم -

 .کرد نوازش را شیبازو

 صحبت باهم که ما. رهیم شیپ خوب زیچهمه انشااهلل -

 اسم؟ی یحاضر. میکرد

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 .دیببخش نه یوا -

 نداره یبیع سرت یفدا -

 .کرد صبحانه زیم به یااشاره محسن

 .دمه تازه ییچا د،ییبفرما جانیحاج -

 .زد یلبخند

 .دنکنهدر شما دست -

 :گفت ختیریم او یبرا یچا یوانیل کهیدرحال

 .نکن تعارف ایب محمدجان،حاج ایب -
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 .انداخت اسی به ینگاه

 .ندارم تعارف باشما که من آقامحسن نه -

 .نخوردم یزیچ رونیب زدم خونه از هم باعجله اتفاقاً

 .امیم هممن بخوره لقمه دوتا نهیبش ادیب جاناسی

 باال هم را نبات و یچا چندجرعه همان داشت دوست اسی

 .صبحانه خوردن به دهیرس چه اوردیب

 .نشست زیم پشت ونیمحمدهما خاطربه اما

 گرفته سمتش به را یالقمه که ونیمحمدهما دست به نگاه

 .انداخت بود

 .ندارم اشتها من جان،نوش ونیمحمدهماحاج بخور خودت -

 .کرد نیدلنش یاخم ونیمحمدهما

 ضعف و غش شگاهیآرا یتو نکرده ییخدا م،خانوعروس -

 !هایکنیم
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 .گرفت را لقمه ناچار به

 .بگذارد دهانش در را آن که بود او دست به هردوشان نگاه

 و کرد جاجابه ونیمحمدهما و محسن انیم را شیهامردمک

 .دیخند

. شمیم خفه که دیزد زل بهم یطورنیا. خورمیم چشم، -

 شیبرا دنیمحمدهما که مه را یبعد یچهارلقمهسه

 نباتش و یچا زور و ضرب به را، دادیم دستش به و گرفتیم

 .داد فرو

 .رفت اتاقش سمت

 .دیچرخیم خودش دور یجیگ با

 

  [3/25/20, 4:45 AM] 

 

 هشت_و_هفتاد_و_صد
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 .زد بازشمهین اتاق در به چندتقه ونیمحمدهما

 .سرچرخاند

 .تو ایب -

 .بود بخوا اشیچوب تخت یرو یتد

 .انداخت آن به ینگاه ونیمحمدهما

 صحبت باهم وانیح نیا مورد در دیبا یزود به که دانستیم

 .کنند

 رهیخ اسی به و گرفت یاقهوه یپشمالو موجود آن از نگاه

 .شد

 ؟یچرخیم خودت دور یدار چرا زمیعز -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1620 

 

 ؟یبرداشت رو هاتلهیوس

 .بزند هیگر ریز که بود نمانده یزیچ

 دندان به را اشاشاره انگشت کنار و ستادیا اتاقش وسط

 .گرفت

 بردارم؟ دیبا یچ -

 .بست را بازمهین در ونیمحمدهما

 کسب منتظر کهنیا بدون حرکت، کی در و رفت جلوتر

 در ،ینرم به و آرام باشد، اسی جانب از اجازه و فیتکل

 .دیکش آغوشش

 .شدندیم شُل و منبسط یکی یکی اس،ی تن عضالت

 .گذاشت ونیمحمدهما ینهیس یقفسه یرو را سرش

 ش،یهادست و دندیبوسیم را شیموها ونیمحمدهما یهالب

 .کردیم نوازش را کمرش
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 .نشست او یبازوها یرو و رفت باال هم اسی یهادست

 گوشش ریز ونیمحمدهما قلب یکوبنده یهاتپش یصدا

 .بود

 حس شده آرام اسی تند یهانفس دیدیم کهنیا از هم او

 .گرفت یوبخ

 .زد لب اشیداشتندوست و جذاب یصدا با

 .میکنیم جمع رو لتیوسا باهم االن -

 باشه؟

 .داد تکان را سرش

 ممنون باشه -

 .گرفتند فاصله هم از

 کفش ؟یببر خودت با که یدار الزم یچ خانومم، خب -

 .آورد رونیب را شیهاکفش اسی
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 .سمیسرو آهان -

 .داد نیمحمدهما دست به را اشجعبه

  ؟یبنداز برام شهیم -

 .زد لبخند

 .افتخار با -

 .زد لب متعجب که انداختیم اسی گوش به را هاگوشواره

 ؟یکرد یمشک رو موهات یکِ -

 .کرد نگاهش یتصنع یایدلخور با و چشم یگوشه با اسی

 ؟ینشد متوجهش یاومد که تاحاال موقع اون از یعنی -

 .دیکش او یموها یدنباله به یدست

 ساعت کی فقط هم صبح تا شبید. نبود حواسم زمیعز نه -

 .دمیخواب

 .ستین شدجاش حواسم و هوش اصالً
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 .دیبوس را او یموها نییپا و برد کینزد را شیهالب

 .گرفت گاز را لبش و بست چسم اسی

 .ستادیا راست ونیمحمدهما

 .یشد دلبرتر منتها ،یبود که دلبر -

 .شگاهیآرا رفتم روزید -

 نه گفتم اما کنم تیالیها بازهم که داشت اصرار شگریآرا

 .بهتره یمشک

 .دیخند و رقصاند او یموها انیم را شیهاپنجه ونیمحمدهما

 ترشیب رو یمشک منم اما ،یدینپرس رو من نظر درسته -

 .دارم دوست

 .زد لب اسی و انداخت گوشش به هم را گرید یگوشواره

 .ییِبابا دست من یشناسنامه -

 ؟یآورد رو هاحلقه و خودت یسنامهشنا
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 .زمیعز بله -

 .انداخت شیبرا هم را دستبند و طوق

 یمرس -

 .خانومم کنمیم خواهص -

 .رفت کشو سمت اسی 

 .زد لب معذب

 لباسم خوامیم من رون؟یب یبر شما شهیم خب، ز،یچ ام، -

 .کنم عوض رو

 .دیخند درگلو ونیمحمدهما

 .نه بگم دارم دوست یلیخ -

 .یکن عوض تا ستمیمیوا جانیهم بگم

 .رمیبگ آقامحسن از هم شناسنامه که رونیب رمیم چشم اما

 .کن صدام یداشت یکار شما
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 .کرد ترک را اتاق او و زد شیرو به یلبخند

 

  [3/26/20, 3:01 AM] 

 

 نه_و_هفتاد_و_صد

 

 

 

 .نشاند یتد صورت یرو یابوسه شد، حاضر

 .رفت رونیب اتاق از و کرد نگاهش یدلتنگ با

 هردو و دندیکش زدن حرف از دست ونیمحمدهما و محسن

 .کردند نگاهش

 .رفت جلو
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 .یاشتر خانم شیپ ببرش شد داریب لطفاً خوابه، یتد ییبابا -

 .داد تکان را سرش

 ادیم شب که هم یاشتر خانم خود فقط زم،یعز باشه -

 .یعروس

 .شد مچاله کوچکش یتد یآوارگ و ماندن تنها یبرا قلبش

 .یکس دست به بسپره رو دخملم احتماال آره -

 .برداشت کانتر یرو از را قرآن محسن

 از را او صورت یاجزا داشتن دوست از پر ونیمحمدهما نگاه

 .گذراندیم نظر

 طورچه ،یتد به اسی یعالقه همه نیا برابر در بود مانده

 .کند اعالم مشترکشان یخانه به او آوردن با را مخالفتش

 .دوخت اسی به نگاه و ستادیا در مقابل آنقر با

 .بشو رد قرآن ریز از ایب بابا، عشق ایب -
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 .زد بغض از پر یلبخند

 .جانیا ومدیم هم خاتون کاش -

 .دیکش او کمر به یدست ونیمحمدهما

 .زد لبخند محسن

 .ادینم جانیا رمینگ سامون و سر تا گفته دستم، از دلخوره -

 باهاش تاالر، میایب باهم الشدنب رمیم خودم عصر حاال

 .کنمیم صحبت

 از و گذاشت قرآن یرو را اشیانیپ بعد و شیهالب اسی

 .شد رد رشیز

 ییبابا یمرس -

 .فشرد برهم را شیهاپلک محسن

 .ونیمحمدهما به کرد رو و داشت نگه باالتر را قرآن

 .شو رد شماهم جان یحاج -
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 .کرد عبور قرآن ریز از هم او

 .ردندک باز را در

 آغوش در و دیچرخ اسی خانه، از شدنشان خارج از شیپ اما

 .شد حل محسن

 

 .راندیم شگاهیآرا سمت به ونیمحمدهما

 .گرفت را دستش

 .رو دستت نمیبب من به بده -

 .داد او به را دستش

 بگردم؟ دورت آخه یخی انقدر چرا -

 .کرد نگاهش اسی

 !دونمینم -

 .داد جلو هب سپس و اسی یمشک چشمان به نگاه
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 .هاتچشم یتو نذار لنز اس،ی -

 .کنمیم رییتغ یلیخ لنز با گفت روزید شگریآرا چرا؟ عه -

 را اسی دل گفت، همراهش به که یاجمله و اشمردانه لبخند

 .گرفت یباز به یبدجور

 خانومم؟ ینکن رییتغ یلیخ شهیم -

 .دیورچ لب

 داشته یعاد یباروزها یفرق هی گه،ید عروسم خب ،یحاج -

 .باشم

 .کرد نوازش را داشت دست در همچنان که دستش

 .اسمی کرده وونهید رو من اتیعاد یروزها نیهم -

 .کرد پنهان را لبخندش و دیگز لب خجالت با اسی

 .کرد توقف شگاهیآرا مقابل

 .کرد باز اسی یبرا را در و شد ادهیپ خودش
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 کند بسته و باز شیبرا را نیماش در او کهنیا به گرید هم اسی

 .بود کرده عادت

 گرفتنش قرار احترام مورد گونهنیا از یکل هربار حالنیا با

 .شدیم آب دلش در قند او، توسط

 از را عروس لباس یجعبه ونیمحمدهما و آمد نییپا اسی

 .برداشت عقب یصندل یرو

 .زمیعز میبر -

 .رفتند شگاهیآرا ساختمان سمت

 .گرفت ونیمحمدهما ستد از را جعبه و فشرد را زنگ اسی

 .زد برهم را شیهاپلک ونیمحمدهما

 .باش خودت مراقب زدلمیعز برو -

 را مردش آرامش از سرشار آغوش آن هم باز دلش

 .خواستیم
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 .رفت جلوتر یقدم

 .طورنیهم شماهم -

 ونیمحدهما و شد باز یآرام تق یصدا با بزرگ یچوب در

 .برد باال دست شیبرا

 .متسال به برو ،یاعلی -

 .شد نیماش سوار خودش و کرده یراه را اسی

 .انداخت ساعت به ینگاه 

 .بود کی ساعت یبرا باغ به رفتن و لمبرداریف با قرارشان

 گل دسته کردن آماده و نیماش زدن گل یبرا ساعت پنج

 .داشت فرصت شگاهیآرا به رفتن و اسی

 .بود افتاده سوزش به یخوابیب از شیهاچشم

 بر پلک بود نتوانسته اریبس یخستگ وجود اب هم او قبل شب

 .بگذارد هم
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 یصفحه مقابل بعد و کرد وصل صبحش نماز به را نمازشبش

 .بود مانده آن به رهیخ ونیزیتلو خانوش

 .بود حالخوش

 .داشت دوست را اسی

 .بود نگران اما

 .بود اسی خود خاطربه ترشیب که ییهاینگران

 .بود اسی یهاینگران نگرانِ  او درواقع

 .آورد رونیب کتش بیج از را کوچکش قرآن

 .خواند هیچندآ

 کامل دور دو و آورد رونیب بیج از را یمحمدعل ادگاری حیتسب

 .فرستاد صلوات

 .افتاد راه به و زد استارت شد، متمرکز حواسش که یکم
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  [3/26/20, 3:01 AM] 

 

 هشتاد_و_صد

 

  

 

 .برد یگلفروش به را نیماش

 در که یامردانه شگاهیآرا آدرس و گرفت ماست لمبرداریف با

 .داد او به را داشت قرار یگلفروش ابانیخ همان

 .نداشت را کارها نیا یحوصله چندان

 .بود دهیخر جانبه را شانهمه اسی خاطربه اما

 از جوان دختر و پسر و کردیم مرتب را شیموها شگریآرا

 .ودندب او از یلمبرداریف مشغول مختلف، یهیدوزاو
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 .دیپرس دیرس اتمام به جاآن در که کارش

 م؟یکن کاریچ دیبا حاال خب -

 .داد جواب داشت نام آرش که پسر

 .هیآتل میبر ما نیماش با دیایب شما لطفاً -

 دنتونیپوش لباس از صحنه چندتا دیبا هیآتل کنار عمارت یتو

 .میریبگ لمیف

 عروس الدنب میریم و نیماش لیتحو یبرا میگردیبرم بعد

 .خانوم

 را اشیداماد ینیریش شگریآرا قول به و شگاهیآرا ینهیهز

 .افتاد راه به هاآن همراه و کرد حساب

 

 و برود راه طورچه و کند کار چه دیبا که گفتندیم هرکدام

 .بزند لبخند
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 .کند تن به را کتش و ستدیبا نهییآ مقابل کجا

 ساعتش و کند گردنش به کینزد یزمان چه را ادکلن یشهیش

 .ندازدیب دست به یلیاستا چه با را

 از وحشتناک یسردرد با و شده کالفه ونیمحمدهما آخر در

 . کرد آرش به رو گذشته شب یخوابیب

 من م؟یسازیم یینمایس لمیف میدار مگه آخه من، برادر -

 .درآوردم و دمیپوش رو کت نیا بار ده االن

 .دیخند

 .شهیم قشنگ خودتون ملیف د،یکن یهمکار آقاحاج -

 .کرد دییتا هم دختر

 .نشه جالب تونیعروس روز لمیف فهیح خب بله -

 .کرد زمزمه را االاهللالاله آرام و دیکش برصورتش یدست
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 یگلفروش سمت هرسه و شد تمام هم جاآن در کارشان

 .کردند حرکت

 .داد اسی به یامیپ فاصله آن در

 .نوشت اما کندینم تافیدر یپاسخ احتماالً که دانستیم

 خانومم؟ خوبه حالت -

 .داد سر کتش بیج در را یگوش بعد و ماند منتظر ییکم

 

 .بود دهیرس یگلفروش در یلمبرداریف به نوبت حاال

 .گفتندیم یزیچ نوبت به و هرکدام مائده و آرش

 .دینر راه یمصنوع و خشک آقاحاج -

 رد نیدورب یجلو از رو خانوم عروس گلدسته رانیام یآقا -

 .نیماش سمت دیبر دیبچرخ بعد دیکن

 .زد لب هاآن به خطاب خنده با
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 زود د،یبش یراض بارکی به گهید جانیا بده، رتونیخ خدا -

 .میریبگ رو لمیف

 .دندیخند 

 یهمکار کمهی د،یهست یاحوصله کم دوماد رانیام یآقا -

 . شهیم کی درجه لمتونیف دیکن

 .داد انجام را گفتندیم که چههر هاآن یهاهیتوص طبق

 .کنند ثبت را خوب یچندصحنه که شدند موفق

 .داشت زمان یکم

 .کرد صحبت نورا با را یاقهیچنددق

 .بود دهیرس اتمام به هم اسی کار احتماالً

 .زد زنگ اشیگوش به و بود او دنید یبرا تابیب دلش
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 .کرد تن به بودند شگاهیآرا در که یدختران کمک به را لباسش

 .داد تکان را سرش ریمتح و دیگز لب هاآن از یکی

 هی تو اما میداشت ادیز خوشگل عروس ما دختر، ماشاال یوا -

 .یاگهید زیچ

 حاال نیهم تا بود شده شروع ونشینیش و شیآرا کار یوقت از

 بودند نگذاشته بود،کرده تن بر هاآن کمک به را لباسش که

 .ندیبب نهییآ در را خودش

 .زد ضربه زیم به دست با دخترها از یکی

 .یمونیم ماه مثل تخته به بزنم -

 .دیچرخ نهییآ سمت هاآن فیتعار از کنجکاو

 .برد ماتش اولیلحظه در هم خودش

 حرف کند شروع را کارش خواستیم شگریآرا که ابتدا در 

 :گفت و آورد ادی به را ونیمحمدهما
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 شه؟نبا پررنگ یلیخ شمیآرا شهیم -

 .باشه ساده ترشیب یعنی

 و العادهفوق یشیآرا که بود داده نانیاطم او به هم شگریآرا

 .کرد خواهد ادهیپ او صورت یرو را لشیم باب

 .رفت جلوتر یقدم

 رشته چند و اششده جمع یموها و بایز تاج و ساده ونینیش

 .داشت دوست را بودند گرفته قاب را صورتش کنار که ییمو

 بود که یزیچ از باتریز برابرده را او که ییبایز و تیال شیآرا

 .بود یعال و یاحرفه کامالً هم دادیم نشان

 .دیدرخشیم بیعج بود خودش انتخاب که یدیسف راهنیپ در

 اشیقیقا یقهی و زیر یشده یکارسنگ یباالتنه با یراهنیپ

 .بود گذاشته شینما به را اشنهیس یقفسه یدیسف که

 به هیشب درست که شیرو یهاطرح و لباس ریحر یاهنیآست

 .بود بایز هم بودند فونشیش یرو یهاطرح
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 .انداخت دامنش به نگاه و زد یچرخ

 .بود شده نقصیب زیچهمه

 .خواستیم که طورهمان

 .آورد شیبرا را آن یدختر و رفت برهیو اشیگوش

 .گرفت او دوست از را یگوش کرده تشکر

 پراز و ختیر نییپا یهر دلش ونیمامحمده نام دنید با

 .داد جواب اقیاشت

 

  [3/27/20, 3:40 AM] 

 

 

 کی_و_هشتاد_و_صد
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 جانم؟ -

 .گفتیم جانم او به طورنیا که بود اسی او

 .کردیم یبگیغر او با لیاوا که یاسی همان

 .شود هم نیا از بهتر اوضاع که داشت دیام

 قلبش که بود قیعم قدرآن ونیمحمدهما یهالب یرو لبخند

 . کرد یکوبیپا به شروع هم

 ؟یاآماده. سالم خانوم، بالیب جانت -

 ؟یایم یدار. امآماده بله سالم، -

  میکینزد -

 در و بود کنارش که یدختر به رو اسی و کردند قطع را تماس

 .زد لب بود کرده کمک او به لباسش دنیپوش
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 کنم؟ عجم رو لمیوسا یکن کمکم شهیم اد،یم داره -

 .زد لبخند یمهربان با دختر

 یجعبه نیهم یتو ذارمیم رو لتیوسا یهمه زم،یعز آره -

 .عروس لباس

 .کرد تشکر قدردان

 شگاهیآرا به یکس با را امروز کاش که کرد فکر. گرفت دلش

 .آمدیم

 .شد فشرده ییتنها نیا از دلش

 .زد شین شیهاچشم به نبودند که یمادر ای خواهر یخال یجا

 .کند اشیهمراه بود نتوانسته هم میشم

 دنینبار یبرا شیهاچشم با و داد رونیب ضرب به را نفسش

 .دیجنگ



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1643 

 

 باال را شیصدا دخترها از یکی و آمد در صدا به شگاهیآرا زنگ

 .برد

 .هستن شما آقاداماد کهنیا مثل جان یاسی -

 .در کنار جانیا میذاریم رو لتیوسا زمیعز

 جا شد تموم یرونیب سالن داخل که تونیلمبرداریف یکارها

 .شونینذار

 .داد تکان را سرش

 .رفت یرونیب سالن سمت و کرد تشکر هاآن از

 دندان به محکم داخل از را لبش گوشت و زدیم چیپ دلش

 .گرفت

 داشت، دست در را او گل دسته کهیدرحال ونیمحمدهما

 .آمد باال را اول یطبقه یهاپله

 .بود ریتصاو ثبت مشغول لمبرداریف ردخت همان ،مائده
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 .کردیم یادآوری را ینکات

 .دیبر راه ترآهسته لطفاً رانیام یآقا -

  و ستدیبا خانوم عروس از فاصله با

 که دیتپیم بلند قدرآن ونیمحمدهما قلب اما گفتیم او

 .دادینم شیهاگوش به را یگرید یصدا دنیشن یاجازه

 .شد داخل و داد هل را در

 .بود ستادهیا او از فاصله با اسی

 خوش انگار که یداماد شلوار و کت در ونیمحمدهما دنید با

 .زد دل ته از یلبخند شد،یم دهید شهیهم از باالتر و قد

 .بود آراسته اما بود، نزده کروات او، دادماد

 آراسته شهیهم از ترمتفاوت یکم که یجوگندم یموها آن با

 .دیرسیم نظر به جذاب یادیز بود شده
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 و دهندینم گوش او یهاحرف به کدامچیه دید که مائده

 اجبار به و دیخند ندارند، یدرست حواس و هوش انگار اصالً

 .کرد یلمبرداریف را لحظات همان

 طورآن که عروس لباس در اسی دنید با اما ونیمحمدهما

 مالش دلش بود، شده شهیهم از باتریز برابرنیچند و برازنده

 .ترف

 درشان لنز او خواست به که یایمشک یهاچشم یبرا

 .مرد بود ننشسته

 .آمد ترنییپا او صورت و موها از نگاهش

 شیهاچشم در طنتیش و خورد گره اشنهیس دیسف یقفسه به

 .کرد خانه

 اشیذات یکرشمه همان و خنده با و دید را نگاهش رد اسی

 .گرفت دندان به را لبش کنج

 .زد پچ یآرام به و دوخت صورتش به گاهن ونیمحمدهما
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 .نیالخالِقاَحسَنُ اهللُفَتَبارَکَ -

 .قشنگم خانوم کرده ینقاش رو شما خدا

 .کرد نگاهش مدهوش اسی

 .ستادیا جاهمان اسی و رفت جلو ونیمحمدهما

 ونیمحمدهما یمردانه یهادست که آمد خودش به یوقت

 اشیشانیپ یرو گرمش یهالب و برگرفت در را کمرش

 .نشست

 ضیعر یهاسرشانه یرو را شیهادست و بست چشم اسی

 .گذاشت ونیمحمدهما

 اشگونه سپس و قهیشق سمت او یشانیپ یرو از شیهابوسه

 .آمد

 اسی تن یرو را نگاهش زیبرانگتحسن و گرفت فاصله

 .چرخاند
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 از که یدیمروار یهارشته و بلند یهاساقه آن با گلش دسته

 .کرد سمتش را بود شده زانیآو دیسف رز یهاگل انیم

 .ایدن عروس نیترقشنگ دییبفرما -

 .گرفت را هاگل و زد او یبایز یجمله به یلبخند

 یمرس -

 .بزند شیصدا داشت دوست

 ونمیمحمدهما یمرس دیبگو و کند تشکر

 اما بچسباند او اسم یانتها به را تیمالک میم داشت دوست

 .نکرد یمکاره اشیلعنت زبان کرد هرچه

 .دیپرس

 زم؟یعز کجاست شنلت -

 .کرد در به یااشاره

 .در پشت عروس لباس یجعبه یرو جانیا -
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 محو قدرآن شد متوجه تازه اسی و گفت کیتبر اسی به مائده

 را او که شده ونیمحمدهما یرفتار و یکالم محبت و نگاه

 .بود دهیند

 :گفت ونیمحمدهما به خطاب مائده

 و دیریبگ رو دستش بعد و دیبنداز سرش یرو رو شنل شما -

 .دیبر نییپا هاپله از

 .داد تکان را سرش

 را دوبندش و انداخت تنش دور را شنل و ستادیا اسی مقابل

 .زد گره

 کنار آرام حال درهمان و انداخت سرش یرو را کالهش

 .زد پچ گوشش

 .یکرد انتخاب دارنیآست لباس که یکرد خوب -

 .دیخند اسی

 ؟چرا -
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 گرید چندساعت تا بود قرار که ییاو براق یهایمشک به نگاه

 .زد گره شود اشیدائم همسر

 .اسمی نفره کی یبرا فقط تن نیا چون -

 .آورد هجوم اسی صورت ریز خون

 شنل نیا کاله م،یشد نیماش سوار که یوقت لطفاً خانومم -

 .بکش نییپا کامالً هم

 .کرد جمع را شیهالب اسی

 .شمیم کالفه نمیبن رو ییجا -

 .داد جواب تیجد با ونیمحمدهما

 .شمیم کالفه هم من فتهیب صورتت به یاحد نگاه -

 .زد لب  کرد افتیدر را کالمش تیجد اسی

 .نییپا کشمیم رو کاله باشه، -

 .گذاشت نیماش پشت و برد نییپا را اسی لیوسا
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  [3/27/20, 3:41 AM] 

 

 دو_و_هشتاد_و_صد

 

  

 

 اسی یزده خی انگشتان انیم را انگشتانش و مدآ باال مجدد

 .کرد چفت

 در را لباسشیگوشه اسی و گرفت او دست از را گل دسته

 .نرود شیپا ریز تا گرفت دست

 زدینم لنگ که نیا از و داشت پا به یطب یهاکفش

 .بود حالخوش
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 .رفتند نییپا هردو

 او شنل یرو دست ونیمحمدهما ابانیخ به شدن وارد از شیپ

 .دشیکش نییپا و گذاشت

 .زمیعز ایب راه آروم یفتین که هست حواسم من -

 .نشه باز که دار نگه اتنهیس قسمت اون یرو رو دستت

 .بود آمده خوش اسی مذاق به رتشیغ و تعصب

 .کرد باز شیبرا را زده گل نِیماش درِ

 اسی تن بر لرز که شد باعث نیا و دیوزیم یزمستان باد

 .ندیبنش

 .کنمیم روشن رو نیماش یبخار االن اس،ی شو رسوا -

 را او لباس نییپا و شد خم ونیمحمدهما و رفت داخل اسی

 .نشود مشخص لباس ریز از شیپاها تا کرد جمع

 .شد سوار و زد دور را نیماش هم خودش بست که را در
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 .کرد مشیتنظ اسی سمت و روشن را نیماش یبخار

 ؟یاگرسنه -

 .ندارم لیم اما آره -

 .بشه بد حالم و بخورم ترسمیم

 ؟ینخورد یزیچ خودت شما

 .خورمینم منم نه -

 نیماش یجلو از هم لمبردارهایف نیماش و رفتند هیآتل سمت

 .کردیم حرکت هاآن

 

 بخواهند کهنیا از قبل هیآتل در یاگوشه و داشت وضو

 .خواند را نمازش و ستادیا کنند، شروع را یبردارعکس

 شیبرا ترشیب اسی دل اش،سجده و قنوت و رکوع هر با

 .رفتیم
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 .زد صدا مائده شد تمام که نمازش

 .میکن شروع گهید ایب آرش آقا -

 .خورو گره ونیمحمدهما ریمتح نگاه به اسی نگاه

 ان؟یب یچ یبرا آرش آقا -

 .رانیام یآقا گهید میدونفر ما خب -

 یرلمبردایف هم مونیکی رهیبگ عکس دیبا مونیکی االن

 !کنه

 برپا ونیمحمدهما در ییبلوا چه که دیفهم و دیگز لب اسی

 .شده

 او به کردن نگاه بدون شده درهم ییهااخم با ونیمحمدهما

 .داد جواب

 که نه هم اگر ارنیب فیتشر دیدار هم خانوم همکار اگر -

 .ستین الزم یلمبرداریف اصالً
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 .داد جواب مائده

  آخه -

 و باشن وضع نیا با و یطورنیا من همسر خانوم؟ یچ آخه -

 قسمت؟ نیا انیب شما همکار

 .نداره امکان نیا

 خودش یبرا مسئله نیا د،یبلع را دهانش آب پراسترس اسی

 .نبود مهم

 .کرد دییتأ ونیمحمدهما شدن آرام یبرا اما

 یدئویو عنوان به دیخوایم یلمبرداریف نیا از خانوم، آره -

 .ستین الزم یسمر اما د،یکن استفاده صحنه پشت

 

 طورهمان ونیمحمدهما و دیخند یآرام به و زده خجالت اسی

 گردن کنار بود، کرده میتنظ مائده که یژست همان در آرام

 .زد لب اسی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1655 

 

 .کوچولو نشو داغ انقدر -

 مور مور اسی تن تمام پوستش به او گرم یهانفس خوردن از

 شنیدورب سمت مائده که یافاصله در ونیمحمدهما و شد

 با را شیهالب یفاصله و کرد خم ترشیب را سرش رفت،یم

 .دشیبوس و رساند صفر به اسی گردن

 .کرد تیشکا اسی

 !یحاج نکن -

 .افتاد خنده به هم مائده

 د؟یکرد خراب رو لیاستا چرا شما آقادوماد -

 گردن از فاصله با رو صورتتون گفتم دیریبگ فاصله گهید کمهی

 .دیشد خم ترشیب شما اما دیدار نگه خانومعروس

 تنش یرو ونیمحمدهما و شده خم عقب به رو اسی کمر

 .بود زده مهیخ

 .فشرد او ستبر ینهیس یرو را دستش و دیخند اسی
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 .گرفت درد کمرم میبنداز رو عکس بذار عقب، برو -

 .زد پچ ترآرام

 .چشم کمرت، اون یبرا رمیبم آخ -

 .برگشت اول حالت به

 .کرد هاآن به رو دست به نیدورب

 .شد خوب یلیخ نیا خب -

 روهاتچشم شما خانوم عروس یبعد عکس یبرا حاال

 یهالب کینزد رو هاتونلب شماهم آقادوماد بذار، بازمهین

 .دیببر شونیا

 .آمد کشانینزد و گذاشت یچوب یصندل یرو را نیدورب

 .رفت عقب و کرد میتنظ گریدکی به نسبت را گاهشانیجا

 و نشست اسی تن بر عرق یآن در دانستیمن که او

 .افتاده لرزش به شیهامردمک
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 .کرد زمزمه شیهالب یسانتمین در ونیمحمدهما

 یوقت خوشگلت یهاچشم اون اس،ی نکن نگاهم یطوراون -

 !سهیمیوا قلبم لرزهیم

 قلب نامنظم یهاتپش و بود دهیچسب گریدکی به تنشان

 .نواختیم ونیمامحمده ینهیس یقفسه یرو اس،ی

 مدهوش یبو و یکینزد نیا و برداشت در را اسی فیظر تن

 اغواگرش، یبرجسته یهالب و یشگیهم عطر یکننده

 .بود ختهیبرانگ را ونیمحمدهما یمردانه حواس

 .شود تمام عکس گرفتن تا دیبلع را دهانش آب

 .کردیم تیاذ را هردوشان داشت ،یداشتندوست یِکینزد نیا

 و بود شده تمام باًیتقر باغ و هیآتل در یلمبرداریف و هاعکس

 .رندیبگ او با هم چندعکس تا بودند نورا منتظر

 .چسباند گوشش به را یگوش و گرفت را وانیک یشماره

 ؟ییکجا جانوانیک سالم -
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 .یحاج کمینزد دوماد،شاه مخلص -

 .گذاشت گاهشجیگ یرو دست شده سرخ ییهاچشم با اسی

 .رمیمیم سردرد از دارم من -

 .زد لب ینگران با ونیمحمدهما

 راهش سر گمیم وانیک به االن ،یشد گرسنه چون -

 .رهیبگ یزیچهی

 .کرد مخالفت

 .خوامیم مسکن هی فقط ندارم، لیم واقعاً نه -

 .آورد آب یوانیل و مسکن یقرص شیبرا مائده

 .زد زنگ تک اشیگوش به وانیک

 و رساند باغ یورود به ار خودش سرعت به ونیمحمدهما

 .کرد ترمز شیپا مقابل هم وانیک نیماش لحظه همان

 د؟یرسیم طورنیا او نظر به ای بود گرفته واقعاً وانیک یچهره



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1659 

 

 

  [3/27/20, 3:41 AM] 

 

 سه_و_هشتاد_و_صد

 

  

 

 مانند بود، اسی لباس هیشب درست که یعروس لباس در نورا

 .بود شده یبارب عروسک کی

 اش،قهیجل رنگهم کراوات و ینفت یآب شلوار و قهیجل اب وانیک

 .آمد نییپا نیماش از

 .گرفتش آغوش در و آمد ونیمحمدهما سمت

 .یسالمت به یحاج باشه مبارکا -
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 .بشه خودت قسمت برم قربونت -

 .کرد باز شیبرا را در ونیمحمدهما و زد شهیش به نورا

 را پدرش صورت و انداخت او آغوش در را خود و دیپر نییپا

 .کرد بارانبوسه

 .زد لب وانیک

 .یکرد کچلمون بابات، نمیا ،ییدا قند ایب -

 یبامزه یشده ونینیش یموها به ینگاه ونیمحمدهما

 .انداخ بود روشنش یموها انیم که یتاج و دخترکش

 .یشد شهیهم از نازتر بابا، پرنسس -

 .دیکش گردن ذوق با

 جاست؟اون جانیاسی -

 .ششیپ میریم االن زدلمیزع آره -

 .داد تکان پرسش ینشانه به را سرش
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 جان؟وانیک شده یزیچ -

 .دیخند

 .مثال شدهیچ بابا نه -

 :گفت و کند عوض را حرف خواست

 محمد،حاج هاتاالره یتو گهید مین و ساعت کی عاقد -

 شه؟یم تموم یک تا کارتون

 هم بر را شیهادست پرشوق نورا دیبگو یزیچ کهنیا از شیپ

 .دیکوب

 .زدم حرف نینگ مامان با ییبابا یراست -

 خودش به تا اما دیبگو یزیچ او تا شود مانع خواست وانیک

 .بود کرده تمام را جمله نورا آمد

 جاجابه وانیک و نورا انیم را نگاهش مبهوت ونیمحمدهما

 .کرد
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 .گذاشت نیزم یرو را نورا

 .کرد اشاره وانیک

 .خوشگله نورا نجایاسی شیپ برو -

 .شد مانعش ونیمحمدهما

 .دخترم سایوا نه -

 .وانیک به کرد رو

 ؟یپکر نیهم خاطربه زده؟ زنگ نینگ -

 .زد یلبخند

 .شهیم رید تاالر دیریبگ رو عکستون دیبر ،یحاج کن ولش -

 .داد ادامه شوقش همان با دو آن حال به توجهیب نورا

 .هشد تنگ براش عالمه هی دلم گفتم بهش -

 .شمیپ ادیم گفت

 .شدینم نیا از کورتر ونیمحمدهما یهااخم یگره
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 .گرفت دندان به را نشیریز لب یحرص وانیک

 .دیکش صورتش بر دست ونیمحمدهما

 .اکبراهلل -

 .کرد اشاره نورا به

 .هاسنگ یرو یفتین که برو هم آروم باغ، یتو برو بابا عمر -

 .دیپرس رفت که نورا

 یهازنگ جواب که وقتهمه نیا بعد زده؟ گزن امروز چرا -

 از حال هی یحت که وقتهمهنیا بعد داد،ینم رو کدوممونچیه

 وقتهی بچه که زدینم حرف باهاش گرفت،ینم هم نورا

 داره نورا حال و منه یعروس روز که امروز درست نشه، ییهوا

 معصوم طفل نیا به و زده زنگ شه،یم خوب اسی باوجود

 داده؟ اومدن یوعده

 .برد فرو اششده آراسته یموها انیم را دستش دو وانیک

 .یحاج دونمینم وهلل به -
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 .زده زنگ یاتفاق دهمیشا

 .بود شده یعصب

 بزنه؟ حرف باهاش نورا یداد اجازه چرا شما مَرد، خب دِ -

 .خدابه اتمشرمنده -

 .دهینم آدم به امون ماشاال ،یشناسیم رو نورا که خودت

 ریز زد هم بچه نیا دراومد من دهن از نینگ اسم کالم هی

 .دیکش دستم از رو یگوش و هیگر

 .رفت راه وانیک مقابل رو قدم

 .من یخدا یوا یوا یوا -

 .ارهیم دردسر خودش با ادیب که نینگ اسم

 پاک نورا ذهن از یحت جاهمه از رو نشونش و رد دارم من

 اشیروح اعاوض قدرچه که یبود شاهد خودت کنم،یم

 .بود داغون
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 بعد و نرفتنش یبرا قدرچه که یدید شما وان،یک دیند یهرک

 .کردم تالش امیزندگ به برگردوندنش یبرا هم

 .نکرد نگاهم هم چشم یگوشه هی موقعاون

 .گذاشت وانیک یشانه یرو دست و ستادیا

 نزنه، زنگ گهید بگو بزن زنگ بهش قسم، یعل به رو تو -

 .بوده المونیخیب رو مدت نیا تمام که طورهمون

 .ارهین هم رو اومدن اسم بگو

 مگه خواست،ینم یترق مگه خواست،ینم شرفتیپ مگه بگو

 بمونه بگو شن؟یم مانعش مملکت نیا و بچه و شوهر نگفت

 . جااون

 .کردیم درک را او حال وانیک

 را صورتش یدهیپر رنگ و اشیشانیپ یرو نشسته یهاعرق

 .دیدیم

 .نشست قلبش یرو و شد گره ونیمحمدهما مشت
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 زنم،یم زنگ کتم،یکوچ من محمد، مخلصتم من باشه -

 .ادین گمیم زنمیم زنگ چشم چشم

 .باش آروم فقط االن

 را یاخوردهمین یمعدن آب یبطر و رفت نشیماش سمت فوراً

 .داد او دست به

 .باال ادیب نفست بذار بخور -

 .دیکش سر الجرعه را آب

 تاالر؟ میبر باهم بمونم من یخوایم یحاج -

 .دیکش سرهم پشت و قیعم نفس چند

 .شدم یعصب اگه دیببخش برو، نه -

 .نکن فکر بهش گهید باش، آروم برو دوماد،شاه برو -

 نکند؟ فکر شدیم مگر

 !زدینم حرف هوا یرو نینگ
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 !آمدیم پس د،یآیم بود گفته

 

 یهاعکس به نوبت بعد و گرفتند را شاننفرهسه یهاعکس

 .دیرس نورا و اسی یدونفره

 مقابل را امروز حداقل نورا که نبود ونیمحمدهما دل در دل

 .نزند نینگ با اشمکالمه از یحرف اسی

 یزیچ اما بود شده ونیمحمدهما یگرفتگ متوجه هم اسی

 .نداد بروز

 هرسه و کرد باز اسی یبرا را جلو در و نورا یبرا را عقب در

 .شدند یراه نیماش سوار

 

  [3/29/20, 4:03 AM] 

 

 چهار_و_هشتاد_و_صد
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 .شد بلند دنیکش کل و سوت و دست یصدا ورودشان با

 اسی دست در دست و انداخته ریز به نگاه ونیمحمدهما

 .داشت

 .رفتیم هاآن از جلوتر نورا

 یمهر و ختیر سرشان بر را یرنگ و زیر یهانقل نازخاتون

 .را نخورده تا یهااسکناس هم

 .دیکش آغوش در را هردو و رفت جلو نایش

 .بودند امدهین هامهمان یهمه

 یبرا که بودند آمده زودتر مین و ساعت کی ییهاآن فقط

 .بودند شده دعوت عقد مراسم
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 که تاالر یباال یطبقه به و بود نایش دست به اسی شنل

 .رفتند بود عقد یخنچه

 دهیشن یامردانه گفتن ااهللی یصدا که بودند ننشسته هنوز

 .شد

 .بود محسن

 .دوخت آمدیم پدرش که یریمس به چشم شوق با اسی

 .گرفتینم اسی از نگاه محسن

 .بود شده یبیعج حس ریدرگ وجودش تمام

 .عروس لباس در شیکوچولو دختر دنید از تلخ یشاد کی

 یقفسه داشت قلبش و دیدیم عقد یسفره سر را اسشی

 .شکافتیم را اشنهیس

 توکل او بر دخترش، یخوشبخت یبرا و بود داده خدا به دل

 .بود کرده
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 قدم و کرد نگاهش رهیخ گرفت، قرار مقابلشان که محسن

 .گذاشت جلوتر

 .کرد نوازش را کمرش و نشست اسی یموها یرو شیهالب

 .بابا عمر یشد ترماه ،یبود ماه -

 .یبش خوشبخت

 .نچکند ورتشص یرو شیهااشک تا نزد پلک اسی

 .گرفت دست در را پدرش دست و داد رونیب لرزان را نفسش

 .بود ونیمحمدهما نوبت اسی از پس

 .کردند یروبوس و دادند دست گریدکی به مردانه

 :گفت گوشش کنار ونیمحمدهما

 .کنم خوشبختش دادم قول آقامحسن، راحت التونیخ -

 .زد یلبخند و داد تکان را سرش محسن

 .بمون قولت سر ،یحاج یدار تردخ هم خودت -
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 .گذاشت راستش چشم یرو را انگشتانش

 .آقامحسن چشم به -

 .کرد دراز را دستش و آمد محسن مقابل نورا

 .عموجون سالم -

 .دیبوس را او و شد خم لبخند با

 .شما یناز قدرچه کوچولو، عروس سالم -

 .کرد ونیمحمدهما به رو یمهر

 .باال انیب خوانیم هامهمون آقاحاج -

 .کرد اسی به نگاه ونیمحمدهما

 کنم؟ تنت رو شنلت لطفا شهیم -

 .کرد اشاره نایش به و زد لبخند اسی

 اسی تن یرو را آن او و داد ونیمحمدهما به را شنل نایش

 .دینکش جلو اما کرد سرش بر را کالهش و انداخت
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 .آمدندیم کی به کی هامهمان

 و همسرش و اسی یعمه معصومه،

 .آمد وانیک ها،آن از پس

 .بود آمده رانیا به تنها هم محسن برادر رضا،

 .بودند امدهین داشتند، که ییهامشغله لیدل به همسرش و پسر

 .وستیپ جمعشان به هم ونیمحمدهما یعمه تنها

 نظر از را ونیمحمدهما و اسی قیدق نگاهش، با که یرزنیپ

 .زد طعنه و گذراند

 شاالیا ،یاوردین شانس که اول نز از جان،یحاج بگردمت -

 ولت و دامنت یتو نذاره بچه هی یکی نیا گهید تنپنج حق به

 !کنه

 .داشت عادت او یهازبان شین به ونیمحمدهما
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 کرده انتخاب یهمسر به را نینگ که یزمان از بود، هاسال

 .را او دختر شهال نه بود،

 هوتمب ینگاه و شده سرخ صورت با که بود اسی نگران اما

 .بود دوخته رزنیپ دهان به چشم

 .زد یلبخند ونیمحمدهما

 .دییبفرما خانومعمه دیاومد خوش -

 .رفت هایصندل سمت و داد تکان سر رزنیپ

 .رفت کنارش یمهر

 .دیکن عوض رو چادرتون دیخوایم خانومعمه دیاومد خوش -

 نازک چشم پشت و کرد پیک ترمحکم را اشیمشک چادر

 .کرد

 .خوبه نیهم نه -

 .آمد عاقد
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 ونیمحمدهما و اسی و کردند آماده را ازدواج سند و دفتر

 .شدند هاآن کردن امضا مشغول

 .کردندیم ثبت را ریتصاو آرش و مائده

 .بود کرده خی یگرسنگ و اضطراب شدت از اسی

 .دیلرزیم انگشتانش انیم خودکار

 را دفتر و کرده خم سر او کنار که طورهمان ونیمحمدهما

 .زد لبخند کردیم امضا

 ؟یلرزیم چرا بگردم دورت -

 یقفسه مقابل شنل، یدولبه یرو را چپش دست کهیدرحال

 باال را نگاهش نشود، باز هم از تا بود داشته نگه اش،نهیس

 .آورد

 .دارم استرس -

 .دیخند طنتیش با
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 .کنم آرومت تونمینم االن فیح -

 .دیگز لب

 !یحاج -

 .زد پچ آرام و گرفت یترشیب عمق لبخندش

 .دلم جون -

 دو عنوان به هم وانیک و محسن شد، تمام که شانیامضاها

 .کردند امضا را ییجا و رفته جلو عقد، شاهد

 به و برداشت رحلش یرو از را قرآن و شد خم آمد، جلو نایش

 .داد اسی دست

 .داشت نگه ونیمحمدهما و خودش انیم را قرآن اسی

 .کرد باز را یاصفحه و گفت هللابسم رلبیز بست، چشم

 

  [3/29/20, 4:03 AM] 
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 پنج_و_هشتاد_و_صد

 

 

 

 که بود قرآن از یاصفحه به هم ونیمحمدهما یهاچشم

 .کرد بازش اسی

 .نیاسی یسوره اول یهیآ

 .خواندند رلبیز و آرام هردو

 صراط یعل ن،یالمرسل لمن انک م،یالحک والقران س،ی -

 میالرح زیالعز لیتنز م،یالمستق

 .کرد جمع به رو عاقد
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 آل و محمد بر یصلوات داماد، و عروس یخوشبخت یبرا  -

 .دیبفرست محمد

 .شد بلند نیحاضر صلوات یصدا

 .دیتپیم پرصدا و قراریب ونیمحمدهما و اسی قلب

 را یگرید سمت یمهر و سرشان یباال تور از یسمت نایش

 .گرفت

 .دییسایم هم بر را قندها محسن، خواهر معصومه،

 .کرد خواندن به شروع عاقد

 ،یسنت انکاح: ندیفرمایم سلم، و آله و هیعل اهللیصل امبریپ -

 و است من سنت ازدواج ،یمن سیفل ،یسنت عن رغب فمن

 .ستین من از ندهد، انجام را آن هرکه

 .میالرحالرحمناهللبسم

 هب ایآ زدپناه،یا اسی خانوم سرکار معظمه، یمکرمه یزهیدوش

 و صد شده، نییتع یهیمهر طبق بر که دیدهیم وکالت بنده
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 د،یمج اهللکالم جلد کی انزمام به ،یآزاد بهار تمام یسکه ده

 و هزار تعداد و نبات شاخه کی شمعدان، و نهییآ جفتکی

 یآقا جناب دائم عقد به را شما اس،ی گل شاخه... صدویس

 اورم؟یدرب ران،یامونیمحمدهماحاج

 کرد نگاهش لبخند با که ونیمحمدهما به ینگاهمین اسی

 .داد جواب نایش و انداخت

 .هستن قرآن تالوت مشغول خانوم عروس -

 .زد لبخند عاقد

 دارن فیتشر جانیا گل، دنیچ یجا به که یعال هم یلیخ -

 .هستن قرآن تالوت مشغول و

 .پرسمیم دوم بار یبرا

 لم؟یوک د؟یدهیم وکالت بنده به خانوم عروس -

 .شد رهیخ محسن به و گرفت باال نگاه

 .فشرد برهم را شیهاپلک لبخند با محسن
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1679 

 

 بیج در دست ونیمحمدهما دیبگو یزیچ کهنیا از شیپ

 .داد اسی دست به را یاجعبه و برد فرو کتش

 .بگو رو بله دلم، جان اتیرلفظیز -

 .زد لب و کرد یآرام یخنده اسی

 .بله مادربزرگم و پدرم یاجازه با و برخدا توکل با -

 .شد یکوبیپا ونیمحمدهما قلب در و زدند دست همه

 .انداخت هاپله به نگاه اسی

 .کرد بغض

 .نبود او از یخبر اما دیایب فتانه دیشا داشت دیام که چرا

 .داد قرار خطاب را ونیمحمدهما بارنیا عاقد

 .زد لب ونیمحمدهما و خواند گریدیبار را جمالتش

 .بله عصر،یولحضرت از ستعانتا با -

 .زدند دست گریدیبار نیحاضر
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1680 

 

 اون مونده یباق موقتتون یغهیص از یمدت دیفرمود داماد آقا -

 .بخونم رو خطبه بنده که دیببخش خانوم عروس به رو

 .داد جواب دنیمحمدهما

 .دمیبخش -

 .کرد خطبه خواندن به شروع

 .شد دبلن صلوات یصدا گریدیبار و خواند را آن

 .آورد مقابلشان را عسل ظرف نایش

 .گذاشتند هم دهان در عسل کوچکشان یهاانگشت با هردو

 .انداختند گریدکی دست در را شانیهاحلقه آن از پس

 یخوشبخت یبرا تا بودندبرده باال را شانیهادست همه حاال

 .کنند دعا دوآن

 کنار و نشایروروبه مدت تمام که نورا به و آمد باال اسی نفس

 .داد تکان دست کرد،یم نگاهشان ستادهیا محسن
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 .نشست اسی کنار و آمد سمتشان نورا

 .بود خوب حس از پر هم او کوچک دل

 نییپا هاپله از عاقد و خواندند شانیخوشبخت یبرا را دعاها

 .رفت

 دهیرس شانیادگاری یهاعکس و هاهیهد یاهدا به نوبت حاال

 .بود

 خاطرات قراربود که یاچندنفره ای و یجمع دسته یهاعکس

 .گرفتند را کند ثبت را روزشان آن

 .دیکش آغوش در تنگ را ونیمحمدهما و آمد جلو وانیک

 .قیرف دیبش خوشبخت -

 .کرد اهدا هاآن به کادو عنوان به را سکه دو

 را ست یهاساعت یجعبه و دیبوس را هردوسان محسن

 .کرد یریبخعاقبت یآرزو شانیبرا ومدرانه قرارداد مقابلشان
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1682 

 

 اشنهیس بر و گرفت شیهاچشم از را اشک نم نازخاتون

 .دیکوب

 .دیبش ریپ هم یپا به که یاله ،یاسی جونم به دردت -

 .ما یگرگوشهیج جون و شما جون محمدحاج

 کادو یاهدا از پس و آمدند مقابلشان بیترتنیهم به هم هیبق

 ثبت هاآن با را شانیادگاری عکس ،یخوشبخت یآرزو و

 .کردند

 .بودند آمده هامهمان اکثر و بود شده شلوغ باًیتقر تاالر

 .شدیم پخش مردانه قسمت از دف نواختن یصدا

 به و کرده ترک را عقد سالن گرید مردان همراه به هم آرش

 .بود رفته مردانه قسمت

 .بود ونیمحمدهما داشت حضور قسمتآن که یمرد تنها حاال

 جَک، بر سوار سالن، دوقسمت از یلمبرداریف یهانیدورب

 کردندیم یلمبرداریف متفاوت یهیزاو دو از خودکار صورتبه
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 مقابلشان داشت دست در که ینیدورب نیسوم با هم مائده و

 .گرفت قرار

 قدم کی نورا و هم دست در دست ونیمحمدهما و اسی

 .بودند هاآن از جلوتر

 زدن دست و دنیکش کل یصدا و رفتند نییپا هاپله از

 .شد بلند هامهمان

 و دیچرخیم سالن در اسی با که مدت تمام در ونیمحمدهما

 .نگرفت باال را سرش گفتیم آمدخوش هامهمان به

 

  [3/29/20, 4:04 AM] 

 

 شش_و_هشتاد_و_صد
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 از مجلس، یهازنکخاله متعجب یهازدن پچ یصدا

 .دیرسیم گوششان به مختلف یهاقسمت

 نشد بدم نیهمچ گرفت، رو دختره نیا نینگ از بعد یحاج -

 !براش

 ستیب قشنگ انگار ساله، و سن کم دختره قدرچه خدا یوا -

 !فرقشونه سال

 زنش چرا ،یسن اختالف سال پنجاه بگو اصالً تو باشه، پول -

 !نشه؟

 دیبا حاال ست،بچه خودش آقامحسن دختر یطفل یآخ -

 !کنه بزرگ شوهرشم یبچه

 که کرده ییجادو چه کرده، کاریچ دختره ستین معلوم -

 !گرفته رو فنچ نیا ابهتش و اعتبار همه اون با یحاج
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 رو گهید یکی یبچه خوادیم یعنی نکنه، بینص خدا یوا -

 !کنه؟ بزرگ

 مرده کن نگاه وساله، سن کم یلیخ براش اسی یوا -

 !هیجوگندم موهاش

 اون از طرف گنیم تازه مده، که یجوگندم وونهید عه -

 !؟داره یبیع چه باشه صدسالشم حاال هست، خرپوالام یحاج

 .بود شده کر کاش کردیم آرزو و دیشنیم د،یشنیم اسی

 خودش و دیرسیم هم ونیمحمدهما گوش به شانیهاپچ پچ

 .بود زده دنینشن به را

 که ییهازبان یرو اوردیب باال و بزند عق داشت دوست اسی

 را یگرید بتیغ و زدن مفت حرف جز و جنبندیم قضاوت به

 .نداشتند یگرید هنر کردن،

 تا بود پخش حال در بلند یصدا با یکیموز کاش کرد آرزو

 .دیشنینم هم کلمه کی یحت
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 تا بودند نگرفته یعروس جشن اصالً کاش کرد آرزو بعد یکم

 یاسوژه شهیهم ضه،یعر نماندن یخال محض که یاعده با

 .شود روروبه کردند،یم پا و دست نمحفلشا یبرا

 .گرفتند قرار داماد و عروس گاهیجا در

 .نشست انشانیم نورا

 .خواندند را ونیمحمدهما مردانه قسمت از بعد یکم

 .دیبوس را اسی یشانیپ و ستادیا

 حتماً خانومم یکرد خی باش، خودت مراقب زدلم،یعز رمیم -

 باشه؟ بخور یزیچ هی

 .زد لب اشجمله جواب یجابه کالفه، و خسته اسی

 !خونمون میبر و بشه آخرشب زودتر دارم دوست -

 .دیخند گلو در مردانه و دیپر باال دنیمحمدهما یابروها

 !خدمتتم در خودم خونه میریم چشم زم،یعز نکن عجله -
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 .گرفت دندان به لب گرفته گر اسی

 !نبود اون منظورم نه یوا -

 .افتاد خنده به ترشیب ونیمحمدهما

 یخاص زیچ درمورد من مگه! زم؟یعز نبود یچ منظورت -

 گفتم؟

 .دینال زدهخجالت اسی

 .مردونه یتو برو شما اصالً خدا،به یچیه یوا -

 .بست را شیهاپلک

 .رمیم چشم -

 .کرد اضافه طنتیش با و

 .ارهیبس وقت خانومم، نکن عجله یلیخ هم آخرشب یبرا -
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1688 

 

 سرذوق دنش،یکش جالتخ و اسی صورت شدن یارغوان از

 بعد و ردیبگ دندان به را شیهاگونه داشت دوست و آمدیم

 .ببوسدش محکم و بفشارد دستانش انیم را تنش

 زنانه سالن دست یصدا با و زد کرده سکته اسِی به یچشمک

 .کرد ترک را

 

  [3/30/20, 3:01 AM] 

 

 هفت_و_هشتاد_و_صد

 

  

 

 و نایش م،یشم ،یمهر و نازخاتون مدت، تمام که بود خوب

 .بودند اطرافش نورا،
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 .کرد خوشحالش هم الله آمدن

 مراقبت او از اشیجسم طیشرا نیبدتر در و دوماه که یکس

 .بود کرده

 .بود گرفته درد شیپا حاال و دهیرقص را یقیدقا

 را نیسنگ لباس آن تا بگذرد زودتر هرچه زمان داشت دوست

 سر بعد و برود دوش ریز و کند باز را شیموها اورد،یدرب تن از

 .بخوابد یآرام به و بگذارد ونیمحمدهما یشانه یرو

 چه شود تنها ونیمحمدهما با یوقت کهنیا از اضطراب اما

 .کردیم آشفته را فکرش افتاد خواهد یاتفاق

 به بازهم ونیمحمدهما شام، صرف از قبل و مجلس اواخر

 .بودآمده زنانه قسمت

 .رفت مقابلشان مائده
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1690 

 

 با لطفاً آقادوماد هنوز، دینرفت رو دونفره رقص شما خب -

 سالن، وسط دیایب و دیریبگ رو جونیاسی دست یبعد آهنگ

 .رقص ستیپ قسمت

 .دیخند داشت نییپا سر کهیحال در ونیمحمدهما

 .چشم -

 .افتاد خنده به هم اسی

 .جااون ادیم اما رقصهینم که یحاج -

 .کرد اشاره هاآن به دستش با مائده و گذشت یکم

 .بود پخش درحال آرام آهنگ

 قدمهم گر،یدکی با و گرفت را اسی دست ونیمحمدهما

 .شدند

 .زدندیم سوت و دست مهمان
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 و ستادیا سن کنار جاهمان و کرد رها را دستش ونیمحمدهما

 .کرد زدن دست به شروع داشت، اسی به نگاه کهیدرحال

 یمصنوع یهادود و نور رقص و شد کیتار سالن یفضا

 .گرفت را اسی اطراف

 دستش کی در را گلشدسته کهیدرحال و یآرام به اسی

 .کردیم نجوا و دادیم تکان را تنش آهنگ تمیر با داشت،

 من، سر رو تاج خداست، یهیهد طالست، چقده من دلبر -

 غمو ابر آسمون، خندهیم یوقت جون،یا من، باور و عشق

 نگاهمین با زنه،یم شبنم دن،یم غنچه هایاطلس زنه،یم پس

 از دستشو سرنوشت، که ذارمینم ره،یگیم ماتم یعاشق اولش،

 ....رهیبگ من

 شیهالب لبخند و کردیم نگاهش عشق از پر ونیمحمدهما

 .کردینم ترک را

 .رساند اسی به را خودش هم نورا
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 او اشکودکانه ذوق و شوق با هم او و گرفت را او دست اسی

 .کرد یراههم را

 ده یتانخورده یهااسکناس یدسته ونیمحمدهما

 .ختیر هاآن سر بر و آورد رونیب بشیج از را یهزارتومان

 و هم به هیشب یهاعروسلباس آن در نورا، و اسی دنید با

 بود، گرفته شکل انشانیم کم مدت همان در که یتیمیصم

 .کرد خداراشکر بار هزار

* 

 .بود خورده او اجبار به و نویمحمدهما دست از را شام

 .کردندیم ترک را تاالر هاآن از یخداحافظ با هامهمان

 .بودند کشانینزد اقوام از نفر چند نفرها، نیآخر

 کت به زانیآو و دیکش ییباال بلند یازهیخم نورا

 .شد ونیمحمدهما

 .خونمون میبر اد،یم خوابم من -
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 .ادستیا و دشیکش آغوش در و شد خم ونیمحمدهما

 .زد لب اسی به رو نورا

 جان؟یاسی نه مگه شمونیپ یایم امشب از هم شما -

 .کرد رها شیبرا هوا یرو یابوسه اسی

 .گرطالیج آره -

 رهیخ اسی نگاه که شوند خارج تاالر از خواستندیم هم هاآن

 .شد خشک آمد داخل که مستانه به

 .آمد او بود،شده دیناام آمدنش از کهیزمان درست

 نه و شود انینما بغضش نه که فشرد برهم را شیهالب

 .لبخندش

 دست و رساند او به را خودش فتانه و گذاشت جلو یقدم اسی

 .کرد حلقه کمرش دور

 .قشنگ عروس دخترگلم، -
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 .زد لب اسی

 .یایب کردمینم فکر -

 به را مرطوبش نگاه کرد،یم نوازش را اسی کمر کهیدرحال

 .دوخت داشت آغوش در هک یدختر و ونیمحمدهما

 .گرفت فاصله و دیبوس را اسی

 .کرد یمعرف گریدکی به را ونیمحمدهما و فتانه اسی

 رونیب فشیک از را یکوچک یجعبه و گفت کیتبر او به فتانه

 .داد اسی به و آورد

 .یبش خوشبخت ناقابله، -

 .زد لبخند اسی

 .یاومد که یمرس ممنونم، -

 ترطرفآن یکم را اسی و فشرد هم یرو را شیهاپلک فتانه

 .دیکش
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 .زد لب گوشش کنار

 نکنم، اشتباه اگر و باشه، ترگبزر ازت یلیخ رسهیم نظربه -

 هم کوچولو دختر اون

 .دیبر را حرفش اسی

 .دخترشه آره -

 .زد یتلخ لبخند فتانه

 مادر برات که ببخش رو من کنه، خوشبختت که دوارمیام -

 .نبودم یخوب

 .داد جواب چندلحظه از بعد و دکر سکوت اسی

 یول نه، مادر دیشا نورا یبرا دادم قول خودم به من اما -

 .بشم یخوب دوست

**** 

 .بود کشانده خودش نیماش به را نورا کلک، و دوز هزار با نایش
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 .کردند یط را محسن یخانه تا تاالر ریمس

 و نازخاتون وان،یک و ونیمحمدهما یخانواده تنها مهمانان، از

 .کردند شانیهمراه رضا و معصومه

 و ساختمان یورود مقابل یقصاب ون،یمحمدهما خواست به

 .کرد ذبح را یگوسفند اس،ی یپا یجلو

 .شدند خانه وارد

 .دیکشیم ازهیخم وانیک آغوش در خوابالود نورا

 .داد فرو را دهانش آب یدلتنگ و بغض با اسی

 .ستادیا ونیدهمامحم و او انیم محسن لمبردار،یف خواست به

 شانیبرا و گذاشت گریدکی دست در و گرفت را هردو دست

 .کرد یخوشبخت یآرزو

 کرد حس محسن و دیغلت اشگونه یرو یآرام به اسی اشک

 .فشاردیم و گرفته مشت در را قلبش یکس که
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 .زد هق مهابایب و رفت پدرش آغوش در اسی

 .دیسبو را اسی و زد پس را اشمردانه بغض اما محسن

 .گذاشت او یبازو یرو دشت و رفت جلوتر ونیمحمدهما

 .باش آروم گه،ید نکن هیگر خانومم -

 

  [3/30/20, 3:02 AM] 

 

 هشت_و_هشتاد_و_صد

 

  

 

 .کرد اضافه خنده با

 !یانداخت هیگر به هم هیبق نیبب -
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 را معصومه و نازخاتون و یمهر و نایش اشک یحت اشهیگر

 .بود درآورده هم

 .کرد جدا محسن ینهیس از را سرش یآرام به

 و ختیر ذغال در و چرخاند اسفند دورسرشان هم نازخاتون

 .کرد دعا شانیخوشبخت یبرا

 و گذاشتند رونیب محسن یخانه از پا صلوات و سالم با دو آن

 .رفتند رونیب سرشانپشت هم هیبق

 

 در غرق ینورا وانیک ساختمان، یورود در مقابل و کوچه در

 .گذاشت یمهر آغوش در ار خواب

 .رفت ونیمحمدهما سمت

 ؟یندار من با یشیفرما یامر ،یحاج -

 .گذاشت او یشانه یرو دست
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 .یدیکش زحمت جان،وانیک یکرد امشرمنده یلیخ -

 .کنم جبران انشااهلل

 .دیبوس را ونیمحمدهما صورت

 .ندادم انجام یکار فهیوظ جز قربونت، م،یچاکر ما -

 .افتاد راه به و کرد یفظخداحا هم هیبق با

 .نداشت ستادنیا جان گرید یخستگ شدت از اسی یپاها

 .کرد باز آغوش و رفت یمهر کینزد ونیمحمدهما

 .من به دیبد رو نورا داداشزن -

 .زد لب یمهر

 .دیببر فیتشر شما محمدآقا، حاج نه -

 .کرد باز زبان اسی بارنیا

 ذوق یکل یطفل خونه، مشیبریم ما دیبد خانوم یمهر نه -

 .باشم ششیپ امشب از قراره من که داشت
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 .داد جواب یلبخند با یمهر

 .باشه ما شیپ رو یچندشب نورا که بهتره زمیعز -

 .کرد اصرار دوباره اسی

  داره گناه چرا آخه نه -

 .داد جواب ترآرام یمهر

 .بهتره نباشه رو امشب حداقل -

 .دیبر شما

 .دیکش برصورتش یدست ونیمحمدهما و گرفت گر اسی

 درمورد" گذشت ذهنش از و شد عرق از سیخ اسی تن تمام

 نباشه خونه نورا گنیم که کننیم دارن یفکر چه امشب

 "!من یخدا یوا! بهتره

 :گفت اسی گوش کنار نازخاتون
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 گوش ارم،یم صبحونه برات هم صبح مادر، سالمت به دیبر -

 .دیباش زنگ به

 .زحمت یتو یفتیب خوادینم خاتون نه -

 .کرد نیدلنش یاخم

 صبح دیبا عروس یخانواده ؟یچ یعنی خوامینم ؟یچ گهید -

 .ارنیب صبحونه یپاتخت

 .دیخند

 .نکنه درد دستتونم دیاریب چشم، -

 .آورد ترنییپا را شیصدا

 باش خودت مواظب مادر -

 .بود منظوردار اشجمله

 .شد داریپد اسی یگلو در یناگهان یبغض
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 بود نیا یادآوری از بغضش بلکه نازخاتون، فحر خجالت از نه

 .بود داده دست از را بکارتش شیپ هامدت او که

 ،یوحشتناک یزیرخون و نبود خودش مراقب که یطیشرا در

 .بود دهیبر را امانش

 گذرانده را عمرش یروزها نیبدتر که یزمان و شیپ هامدت

 .بود

 .ردک باز شیبرا را در دنیمحمدهما و کرده یخداحافظ

 حرکت خانه سمت ونیمحمدهما و شدند نیماش سوار هردو

 .کرد

 قرارداد، دنده یرو ون،یمحمدهما دست یرو را دستش اسی

 .زد پچ و بست را شیهاچشم

 .خوابمیم خونه تا من -

 را پشتش و چسباند شیهالب به و آورد باال را او فیظر دست

 .دیبوس



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1703 

 

 زمیعز بخواب -

*** 

 نشسته نیزم یرو ،ییرایپذ سالن نایم دیسف لباس همان با

 .بود

 .دوخت آشپزخانه به نگاه جاهمان از

 .انداخت کانتر یرو و درآورد تن از را کتش ونیمحمدهما

 .دینوش و کرد پر خچالی سردکنآب از آب یوانیل

 ؟یاریب من یبرا هم وانیل هی لطفاً شهیم -

 االن چشم -

 .ستادیا اسی مقابل آب وانیل با

 .خورد را آن از یکم و کرد تشکر لبخند با

 هم خنک آب وانیل آن یحت بود، پا بر ییبلوا اسی دل در

 .کند خاموش را درونش یشعله نتوانست
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 .کند زیگر ونیمحمدهما نگاه مقابل از شده هرطور خواستیم

 :گفت و ستادیا

 .شمیم تیاذ دارم یلیخ لباس نیا یتو حموم برم من -

 .خواند را او گرانن نگاه و فکر ونیمحمدهما

 .زد پچ و گرفت ینرم به را دستش مچ

 .کنم کمکت زم،یعز اتاق یتو میبر ایب -

 .بود شده هول

 .تونمیم خودم من، نه، نه -

 اتاق سمت خودش دنبال به را او لبخند همان با ونیمحمدهما

 .کشاند مشترکشان

 خانومم ایب -

 

  [3/31/20, 4:45 AM] 
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 نه_و_هشتاد_و_صد

 

  

 

 لبخند همان حفظ با و دیکش عقب را شیآرا زیم مقابل یدلصن

 اشنهیس یقفسه و دهیپر رخش از رنگ که اسی مهربانش،

 .کرد تیهدا آن سمت را شدیم نییپا و باال یتند به

 .دیبلع را دهانش آب اسی

 .بودند کوتاه و عیسر شیهانفس

 .نشست نهییآ مقابل یصندل یرو

 .بود روروبه به هردو نگاه و دستایا سرش یباال ونیمحمدهما

 .کردندیم نگاه را گریدکی ریتصو نهییآ در رهیخ
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 .گذاشت اسی یموها یرو و آورد باال دست

 یهارهیگ و کردیم نگاه را اشیمشک یموها انیم دقت با

 .دیکشیم رونیب را یمشک نازک

 جدا ونیمحمدهما صورت از هم هیثان کی یحت اسی نگاه

 .شدینم

 .گذاشت تخت یلبه و کرد جدا شیموها یالالبه از را فونیش

 .برداشت هم را تاجش آن از پس

 .رفت گرید سمت سراغ به و شد آزاد شیموها سمت کی

 آتش داشت او، به یکینزد از ونیمحمدهما تن تمام

 .گرفتیم

 و یشرع همسر که یدختر حضور با اشمردانه یزهیغر

 .بودرفتهگ یباز به را عقلش بود، اشیقانون

 .شد باز شیموها
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 .گرفت قاب را صورتش

 اسی تن دور دست و شد خم سر،پشت همان از ونیمحمدهما

 .دیچیپ

 .دیبوس را اشخورده تافت یشده خشک یموها یرو

 .بست چشم اسی

 سرش پست یرو او، یموها انیم را انگشتانش ونیمحمدهما

 .داد ماساژ را آن و لغزاند

 .دش منتقل اسی به یخوب حس

 .دندیکشیم رونیب سرش از را درد او، سرانگشتان که انگار

 .کردندینم انشانیم سکوت شکستن یبرا یتالش کدام چیه

 را مرطوب دستمال شیآرا زیم یرو از و رفت جلو بعد، یکم

 .برداشت

 .نشست زانو دو یرو اسی مقابل
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 به رهیخ و نشسته جاهمان صامت عروسک، کی مانند اسی

 .خوردینم تکان ونیامحمدهم حرکات

 .دیکش او صورت یرو را دستمال ونیمحمدهما

 او صورت از را شیآرا اثر تمام که کرد تکرار قدرآن را کار نیا

 .کرد پاک

 .را رژلبش جز به ش،یآرا تمام

 اسی و شود قدمشیپ معاشقه کی شروع یبرا کهنیا امکان

 .دادیم را بکشد عقب و نتواند راه انیم در

 .کند امتحان را شانسش داشت دوست اما

 .انداخت نهییآ در خودش صورت به ینگاه اسی

 .بود مانده شیهالب یرو سرخ رژلب

 .خواند را ونیمحمدهما فکر هم او دیشا

 .برد فرو دهانش در را لبش
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 .زد لبخند او، مقابل زده زانو حالت همان در ونیمحمدهما

 او نیریز لب یرو را شستش انگشت و آورد باال را دستش

 .گذاشت

 .بود ممکن حالت نیترآرام در شیصدا

 .بود آهنگش یفتهیش اسی که ییصدا

 انیم و دهان داخل از را اسی لب یآرام به انگشت، همان با

 .دیکش رونیب شیهادندان

 !لطفاً کنم، پاک یاگهید طور رو نیا بده اجازه اس،ی -

 .بود خواهانش او، مثل هم اسی

 که دانستیم حاال و بود شوهرش که یدمر با رابطه خواهان

 .دهدیم شیرو شیپ مرد به دل دارد کمکم

 یلحظه نیترحساس در درست کهنیا از دیترسیم اما

 .کند خراب را زیچهمه شانرابطه
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 .بود جالب داشتند زیچکی از ترس هردو کهنیا

 .بود ترجالب کند سکیر خواست مردش، مانند هم او کهنیا و

 برهم را شیهاپلک گرید یبار و نشست تنش بر یفیفخ لرز

 .زد پچ خفه و آرام و فشرد

 !باشه -

 .ستادیا او، جانب از اجازه صدور با ونیمحمدهما

 کمر پشت را گرید دست و انداخت شیزانوها ریز دست کی

 .داد قرار او

 .کرد نگاهش متعجب اسی

 :گفت گوشش کنار آرام

 .تخت یرو ببرمت بغلم یتو خوامیم -
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 که انگار ونیمحمدهما و دیدزد او از نگاه خجالت با اسی

 و دیکش درآغوشش احترام با باشد، داشته آغوش در را یپرکاه

 .دیبوس را اشقهیشق کنار

  از بود شده پر اسی سر و قلب

 از که اشزنانه یزهیغر کنار در خجالت و جانیه ترس،

 .بودند ساخته یمبهم یمجموعه او، احساسات

 .نشست کنارش هم خودش و نشاند تخت یرو را او

 ونیمحمدهما و تخت وسط درست عروس، لباس در اسی

 .بود آن یکناره

 و اسی سمت به لیمتما اشباالتنه و نیزم یرو شیدوپا

 .بودکرده بدنش گاههیتک را راستش دست

 .زد پچ

 .کن نگام ،من اسِی -
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 هنگا در نگاهش و آورد باال را شیهامردمک اسی

 .شد ریزنج و غل ونیمحمدهما

 نیا بلکه کرد باز را راهشیپ دوم و اول یدکمه ونیمحمدهما

 .دهد آزارش ترکم گرما،

 .گرفت قرار اسی مقابل و آمد تخت یرو کامل

 .گذاشت او صورت یرو را دستش کف

 .افتاد گزگز به اسی پوست

 .برد جلوتر را سرش

 .آمد باال جانیب اسی نفس

 .کرد دنیبوس به شروع گوشش ریز از ونیمحمدهما

 .داد جان اسی

 .دیرس فکش خط به

 .شیهالب کنج بعد و اشچانه آن از پس
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 .شد بسته یآرام به هردوشان یهاپلک

 یهالب یرو ینرم به و کردند حرکت ونیمحمدهما یهالب

 .نشستند او

 .دیبوس

 مانده حرکت یب کرخت و جانمهین اسی و دیبوس بارنیچند

 .بود

 .دیکش کام به را او نیریز لب ونیمدهمامح

 

  [3/31/20, 4:45 AM] 

 

 نود_و_صد
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 دل در یزیچ و دیچش را اسی یهالب طعم بار، نیاول یبرا

 .ختیر نییپا وجودش تمام در انگار نه، که اسی

 .بود او یموها یرو سرش، پشت ونیمحمدهما دست

 اشیهمراه مه شده شوکه اسِی تا داد ادامه قدرآن داد، ادامه

 .کرد

 و کند سکته یالحظه که بود ونیمحمدهما قلب نوبت حاال

 .فراموش را دنیتپ

 .بودند رفته فرو نیریش یاخلسه در بسته، یهاچشم با

 .رفتندیم شیپ نرم نرم و آرام آرام

 .نشست پشیز یرو او لباس پشت ون،یمحمدهما گرید دست

 .دیلرز اسی تن که دشیکش نییپا یم آرا به
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 راهنیپ یدکمه نیسوم و آورد باال دست اما دیلرز

 .کرد باز هم را ونیمحمدهما

 .دیرس دکمه نیآخر بعد و نیچهارم به اما دیلرز

 دهیکش نییپا کمرش یگود تا هم او عروس لباس پشت پیز

 .شد

 .گرفت فاصله یالحظه اسی

 .بود افتاده سوزش به هردوشان یهالب

 .زد لب و کرد نگاهش ازین پر ونیمحمدهما

 اسمی -

 .دوخت او یموها به را مخمورش نگاه اسی 

 یبوسه و برد فرو او گردن یگود در سر ونیمحمدهما

 .نشاند شاهرگش یرو یمرطوب

 .نشنود را ییصدا چیه که کرد تالش اسی
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 ناخواسته که یالکل یبو و اوردین ادی به را یاصحنه چیه

 .کند کپا اشییایبو یحافظه از را، کردیم یتداع

 ونیمحمدهما گردن دور را شیهادست خواست، کرد، تالش

 .کرد حلقه

 .دیلرز اشچانه

 .داد کنار را لباس یقهی ونیمحمدهما

 یباال به و رفت ترنییپا اسی گردن از زشیر یهابوسه

 .دیرس اشنهیس یقفسه

 .خورد برهم اسی یهادندان

 ینهتنییپا و شده کرخت تن و دیلرز ترشیب اشچانه

 .آورد ادی به را نیزم یرو آلودشخون

 .زد هق

 .آورد سرباال زدهوحشت ونیمحمدهما
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 .گذاشت او ینهیس یقفسه یرو دست اسی

 :دینال و کرد هیگر

 نه یول دیببخش د،یببخش نه، نه، نه، -

 .دیبگو یزیچ که کرد باز را دهانش ونیمحمدهما

 .امدیدرن ییصدا اما خورد تکان شیهالب

 .کرد ازب آغوش

  ایب زدلم،یعز باشه -

 .داشت نگه را لباسش باز یقهی دست کی با اسی

 شیهاسرشانه از لباس داشت امکان و بود باز پشت از پشیز

 .شود انینما انشیعر تن و بخورد سر

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

  نه -

 .برد عقب را شیهادست ونیمحمدهما
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 دیشا تا دیکوب اشنهیس یبرقفسه یاضربه یآرام به مشت با

 .شود کم آن در دهیچیپ درد

 .دیکش صورتش بر یدست

 و کرد بود انداخته نییپا را سرش زدهخجالت که اسی به رو

 :گفت

 .بخواب ایب بعد حموم برو پاشو زم،یعز نکن هیگر -

 .یباش راحت که رونیب رمیم منم خانومم برو

 برخورد نیا یبرا را خودش اما بود، شده متشنج هم او اعصاب

 .بودکرده آماده

 .بود اسی کردن آرام تشیاولو پس

 هم در را دستش یهاانگشت کهیدرحال و کرد هق هق اسی

 .زد لب د،یتنیم

 دیببخش -
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 .ستادیا و نشاند اشیشانیپ بر یابوسه ونیمحمدهما

 .کنمیم آماده برات لباس و حوله من زم،یعز برو -

 .یکنیم یخواهتمعذر که افتادهین یاتفاق 

 و حدیب یهایخوب تواندیم طورچه که کرد، فکر خودش با

 .کند جبران را ونیمحمدهما یاندازه

 

  [4/1/20, 3:40 AM] 

 

 کی_و_نود_و_صد
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 را شیهااشک خت،یریم تنش یرو دوش از که یآب

 .شستیم

 دهانش مقابل را دستش و کرد خفه گلو در را هقش هق

 .نرود رونیب شیصدا تا فشرد

 و تیعصبان و بود شرمنده و ناراحت آمده شیپ طیشرا از

 .کردیم اشوانهید داشت خودش، از اشیکالفگ

 و ختیر سرش یرو را شامپو آشفته، یذهن و خسته یتن با

 .شود پاک شیموها یالالبه از تافت اثر تمام تا کرد تالش

 .شد بهتر حالش و ستادیا آب ریز جاهمان یکم

 .کرد باز را در یگوشه یآرام به

 .برد رونیب را سرش 

 .چرخاند اتاق در را نگاهش

 .نبود ونیمحمدهما
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 .بودگذاشته حمام در پشت شیبرا را حوله

 .کرد تن به را آن داخل، همان و برداشتش

 .بست محکم را بندش

 .نداشت را شیموها کردن خشک جان

 .رفت رونیب

 .بود جاهمان هم حمامش یهاییدمپا

 .کرد پا به را هاآن

 یقفسه از یکم و پاها ساق جز انداخت، تنش به ینگاه

 .نبود دایپ یگرید قسمت اش،نهیس

 .رفت رونیب اتاق از

 .خواستیم گرم یدنینوش کی دلش

 .بود رفته فرو سکوت در خانه

 .بود روشن ییرایپذ سالن یهایمهتاب از چندتا
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 که یراهنیپ همان با افکارش، در غرق ونیمحمدهما

 یرو اش،یاپارچه شلوار و شد باز اسی دست به شیهادکمه

 .بود داده هیتک آن پشت به را سرش و نشسته مبل

 .زد لبخند اسی دنید با

 .خانوم باشه تیعاف -

 .داد را جوابش خجالت با توأم یلبخند با هم او

 یمرس -

 .داد رونیب نهیس از آه کی به هیشب را نفسش ونیمحمدهما 

 "یاعلی" کرد زمزمه آرام و گذاشت زانو یرو دست

 .زد لب اسی به خطاب

 .رونیب امیم عیسر رم،یبگ دوش هی رمیم -

 .ینکن خی باالتر ببر رو جیپک یدرجه سه،یخ موهات

 .شد اتاق وارد و گفت را نیا
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 .بود کرده خی اسی

 کمرش یرو شیموها یانتها از که هم یآب قطرات و یسیخ

 .بود نشانده تنش بر را فیخف یلرز د،یچکیم

 آن یرو را سرش نشسته، طورهمان و کرد بغل را مبل کوسن

 .گذاشت

 پوشش،تن یحوله با هم ونیمحمدهما تا نشست قدرآن

 .آمد او مقابل

 .زد لب متعجب

 !؟یدینپوش لباس چرا اسی -

 .داد جواب و کرد بلند را سرش

 .ادیم خوابم سه،یخ موهامم امخسته -

 .برد باال را شیصدا و برگشت تاقشانا به ونیمحمدهما

 .امیم االن -
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 .گرفت را تنش نم

 .کرد تن به یرکاب و شلوارک

 .کرد دنبال را او شیهاچشم با اسی و رفت آشپزخانه به

 در و ختیر وانیدول و درآورد خچالی از را ریش یبطر

 .گذاشت ویماکروو

 یکوچک ینیس داخل را گرم ریش وانیهردول بعد یلحظه چند

 .کرد دراز او یبرا را دستش آمده، اسی مقابل و گذاشت

 .کنمیم خشک رو موهات من اتاق، میبر ایب -

 اشیشانیپ یرو که یدارنم یموها و صورت به ینگاه اسی

 و انداخت بود کرده تریداشتندوست را اشچهره و ختهیر

 .گذاشت او دست در دست

 پشت یلصند یرو قبل یقهیچنددق و ساعت کی همان مثل

 .نشست شیآرا زیم
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 یراحت لباس با هم ونیمحمدهما و داشت تن به حوله بارنیا

 .بود ستادهیا سرش یباال

 .کرد حلقه رگرمیش وانیل دور را شیهادست

 

  [4/1/20, 3:40 AM] 

 

 دو_و_نود_و_صد

 

 

 

 از را اسی یحوله کاله و زد برق زیپر به را سشوار یدوشاخه

 .برداشت سرش یرو
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 اسی و گرفت را شیموها یسیخ یترکوچک یلهحو با

 صورت به کرد،یم مزه مزه را ریش از یاجرعه که یدرحال

 بروز را اشیناراحت داشت یسع که ونیمحمدهما یگرفته

 .کرد نگاه ندهد

 یموها کردن خشک مشغول دقت با و کرد روشن را سشوار

 .شد اسی

 با رخوردب طرز خوب قدرچه او، که کرد فکر خودش با اسی

 .است بلد را زن کی

 .دیچرخ ذهنش در نینگ اسم

 ترشیب وانیل دور انگشتانش فشار و آمد باال نیسنگ نفسش

 .شد

 .شدیم اکو سرش در خودش یصدا

 حوله اونم یبرا کرده،یم خشک یطورنیهم اونم یموها "

 رفتهیم خودش با یحت دیشا نه، ای. حموم در پشت ذاشتهیم
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 یطورنیا کرده،یم نوازش یطورنیا هم نینگ حموم، یتو

 ".دهیبوسیم

 .ببلعد آن با را بغضش تا دینوش را ریش و بست را شیهاچشم

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 که طورهمان کرد،یم فکر ونیمحمدهما یگذشته به دینبا

 او یگذشتع از یزیچ خواهدینم که بود گفته ونیمحمدهما

 .بداند

 .زد لبخند ونیمحمدهما شد، خشک مالًکا که شیموها

 .بخواب ایب بپوش لباس پاشو ن،یا از نمیا خب -

 .گذاشت زیم یرو را یخال وانیل

 ونیمحمدهما یگونه یرو یابوسه و شد بلند پا یپنجه یرو

 .نشاند

 .زد لب اسی و کرد نگاهش خنده با و شوکه
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 ممنونم -

 .کرد اشحواله یچشمک

 .تنبلم یبانو کنمیم خواهش -

 .رفت شیهالباس یکشو سراغ

 .دیکش رونیب را یخنک شلوارک و تاپ و ریزلباس

 .دیکش دراز و رفت تخت یرو ونیمحمدهما

 .کرد بیتعق را رفتیم رونیب اتاق در از که اسی نگاهش با

 ؟یریم کجا -

 .دیچرخ سمتش و شد هول اسی

 .گهید بپوشم لباس رمیم ،یعنی! شهینم که جانیا خب، -

 .بست را شیهاچشم و دیخند ونیمحمدهما

 .کن تنت جانیهم سایوا -

 .کنمینم نگاهت بستم رو هامچشم نیبب
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 .نورا اتاق رمیم یمرس نه -

 .زد شیصدا ونیمحمدهما و برداشت گرید یقدم

 اسی -

 .داد جواب او، به پشت برگردد کهنیا بدون

 جانم؟ -

 ام؟بهیغر من -

 .فشرد انشانگشت انیم را لباس،ها

 .بده زمان بهم لطفاً اما،! نه -

 .دیکش برصورتش یدست

 .چندماه نیا مثل کنم،یم صبرهم دم،یم هم زمان چشم، -

 .یایب کنار زیچهمه با زودتر که کن تالش یکمهی شماهم اما

 .شود یعاد زودتر، هرچه شانیزندگ که خواستیم هم اسی

 .گرید یشوهرها و زن مانند درست
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 و دهیخواب پهلو به که ونیمحمدهما به رو و دیچرخ گرید یبار

 :گفت بود داده قرار سرش گاههیتک را دستش

 خودم اما بشه یمعمول زیچهمه که خوامیم ،خوامیم من -

 .ومدمیبرن پسش از ییتنها

 .کردم تالش هم یلیخ

 داد ادامه و گرفت ینفس

 ؟یریبگ مشاوره وقت کنم خواهش شهیم-

 .کرد نگاهش مکث با یالحظه ونیمحمدهما

 .گذاشت چشم یرو دست بعد

 خانومم چشم به -

 

  [4/2/20, 3:04 AM] 
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 سه_و_نود_و_صد

 

 

 

 .دندیکش دراز تخت یرو هم کنار

 .فاصله یکم با گریدکی به رو و پهلو به هردو

 با اتاق، یکیتار در ونیمحمدهما آورد جلو را دستش اسی

 بود، چپش دست شتانگ نیدوم در که یاحلقه درخشش

 .کرد قفل او انگشتان انیم را انگشتانش و زد یلبخند

 .زد لب و دیبوس را دستش پشت

 .ریخبهشب -

 یمردانه یهاشیر ته یرو و آورد باال را گرشید دست اسی

 .دیکش او



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1732 

 

 .ریخبهشب -

*** 

 شدن باز به یلیتما شیهاچشم اما دیشنیم را در زنگ یصدا

 .نداشت

 .آمد در صدا به در نگز گریدیبار

 .کرد باز را شیهاچشم یسخت به اسی

 .انداخت تشیموقع به ینگاه بود، شده کرخت بدنش

 دور گرش،ید دست و گردنش ریز ونیمحمدهما دست کی

 .بود شده دهیچیپ تنش

 .دهینخواب هاماه انگار که بود دهیخواب قیعم یطور

 .دش بلند فونیآ زنگ یصدا هم باز که زد یلبخند اسی

 و زد کنار تنش یرو از را ونیمحمدهما دست شده اریهوش

 .رفت رونیب اتاق از فوراً
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 .دید فونیآ در را یمهر و نازخاتون ریتصو

 د،یاومد خوش" گفتیم که همزمان و برداشت را یگوش

 .فشرد هم را فونیآ یدکمه "دییبفرما

 .برگشت اتاق به فوراً

 .بود خواب در غرق هنوز ونیمحمدهما

 .داد تکانش و گذاشت اشبرهنه یبازو یرو دست

 دارشویب آقا،حاج ،یحاج -

 .داد جواب بسته یهاچشم با و خوابالود ونیمحمدهما

 کنارم ایب هم خودت بخوابم، بذار اس،ی شرکت رمینم -

 .خانومم بخوابم

 دوباره و دیکش اشدهیژول یموها به یدست نهییآ مقابل اسی

 .زد شیصدا

 .اومدن خانومیمهر و خاتونناز پاشو یحاج -
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 .نشست زدهشتاب و کرد باز را شیهاچشم هم ونیمحمدهما

 .کرد اسی به نگاه

 اومدن؟ االن چرا سالم، -

 .داد تکان را سرش اسی

 ،یخوابیم قدرچه ،یحاج گهید بلندشو ر،یخبهصبح سالم -

 .دهه ساعت آوردن، برامون صبحونه

 تن به یشرتیت و رفت کشو سمت و دیخند ونیمحمدهما

 .کرد

 .خانوم هایبود خواب االن تا شماهم -

 .دیبوس را اسی گوش یالله و کرد کم را سرش

 بغلم یتو بودم، دهینخواب راحت انقد بود وقت یلیخ که من -

 .شد نیسنگ خوابم یبود
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 دل در بود گرفته یکم یخوابالودگ براثر که جذابش یصدا

 .کرد آب قند اسی

 و کرد پنهان را لبخندش و دیدزد اهنگ زده خجالت اسی

 .گرفت ونیمحمدهما سمت را یشلوار

 خانوم یمرس -

 .زد صورتش به یآب و رفت ییشودست به عیسر اسی

 یورود در زنگ درآمدن صدا به با شد زمانهم آمدنش رونیب

 .خانه

 ییشودست از س،یخ صورت و دست با هم ونیمحمدهما

 .دیکش صورتش بر را یدستمال و آمد رونیب

 .کرد باز را در اسی

 ستادهیا درپشت بزرگ ینیدوس با هردو نازخاتون، و یمهر

 .بودند

 .رساند اسی به را خودش ونیمحمدهما
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 .شد گرفته سر از شانیهایمرساحوال و سالم

 .انداخت هاینیس به نگاه ونیمحمدهما

 د؟یدیکش زحمت چرا جان،خاتون بابایا -

 .گرفت کمرم که رشیبگ فقط رحمته، پسرم، ستین زحمت -

 .گرفت او از را ینیس ونیمحمدهما

 .نییپا اومدمیم دیزدیم زنگ چشم، -

 .دیخند نازخاتون

 خواب شما مادر میدر پشت ستقهید پنج ما م،یزد که زنگ -

 .دیبود

 .کردند یخواهمعذرت و دندیخند زده خجالت هردو

 .کرد دراز دست یمهر سمت اسی

 دییبفرما من به دیبد خانوم یمهر -

 .دیکش عقب را دستش یمهر
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 .نکن بلند نیسنگ جان،یاسی نه -

 .گرفت را حرفش یادامه خنده با هم نازخاتون

 االن نکن، بلند نیسنگ تو مادر آره ،یسالمت به مبارکه -

 .رتشیگیم خانومیمهر از یحاج

 .شد سرخ پارچهکی اس،ی پوست

 باشه؟ بارکم یچ ؟یچ یعنی باشه مبارک خاتون، یوا"

 "!هیاغهیص چه نکن بلند نیسنگ

 و شده سرخ هم او که دوخت ونیمحمدهما به را نگاهش

 .کندیم کنترل یسخت به را اشخنده که بود مشخص

 .کرد حس شیگلو در را قلبش تپش و دیبلع را دهانش آب

 تعارف هاآن به و گذاشت کانتر یرو را هاینیس ونیمحمدهما

 .نندیبنش که کرد

 .رفت آشپزخانه به اسی
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 .انداخت هاینیس یمحتو به ینگاه

 .بودگذاشته تمامسنگ شیبرا خاتون

 از چندنوع و ریسرش و عسل و خامه و گردو و ریپن و کره از

 ظرف و پاچهکله یقابلمه تا گرفته، خودش سازدست یمرباها

 .یکاچ یقابلمه و میحل

 .زد حلقه اسی چشم در اشک

 دست و شد خم ناغافل و شتبرگ ییرایپذ سالن سمت

 .دیبوس را نازخاتون

 .یدیکش زحمت یلیخ خاتون بگردم دورت -

 .دیبوس را اسی صورت و دیکش عقب را دستش نازخاتون

 دخترم خدانکنه -

 .زد لب یمهر به رو

 خانومیمهر دردنکنه شماهم دست -
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 .کرد نگاهش پرمحبت

 فقط من نازخاتونه، خود زحمت اشهمه نکردم یکار -

 .اومدم همراهشون

 .کرد روشن را آن و آب از پر را سازیچا ونیمحمدهما

 :گفت جاهمان از و دیخند

 .ستهفته کی یصبحونه نیا دردنکنه، شما دست خاتون -

 .دیخند هم نازخاتون

 .جونتون نوش -

 در را یچا که ونیمحمدهما به رو و رفت آشپزخانه به اسی

 .کرد ختیریم یقور

 .کنمیم دم من نیبش برو -

 .فرستاد شیبرا هوا یرو یآرام یبوسه ونیمحمدهما

 .امیم االن مهمونا، شیپ برو شما-
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  [4/2/20, 3:04 AM] 

 

 چهار_و_نود_و_صد

 

  

 

 :گفت و برگشت اسی

 .میبخور صبحونه باهم نمیچیم رو زیم االن -

 .کردند مخالفت هردو نازخاتون و یمهر

 .خوردم که من جانیاسی نه -

 .کرد دییتأ حرفش یادامه در هم اتوننازخ
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 وقت خوردم، منم مادر، میریم مینیشیم قهید ستیب ربع هی -

 .روزه هی عروس یخونه میومدین که یمهمون اره،یبس

 .دنبالمون ادیم باز و زنهیم یدور هی گفت آورد، مارو هم بابات

 .وستیپ جمعشان به وهیم ظرف با ونیمحمدهما

 باال؟ اوردنین فیتشر نآقامحس چرا پس عه -

 .دیپرس اسی

 رفت؟ کجا ییبابا -

 .داد جواب نازخاتون

 .یاسی که دخترش یخونه ادیب شهینم پا یپاتخت عروس پدر -

 .دیورچ لب اسی

 خب؟ یچ یعنی خاتون وا -

 .دیگز لب نازخاتون

 .نداره تیخوب -
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 که یفکر و اسی سرخ صورت دنید با ونیمحمدهما

 یخنده تا گذاشت دهانش مقابل دست کرد،یم نازخاتون

 .نکند یحرص را  اسی اشیاحتمال

 یااجازه با و شد بلند ونیکنارمحمدهما از زده خجالت اسی

 .رفت آشپزخانه و گفت یرلبیز

 .برگشت یچا فنجان چند با 

 مقابل شده، باز اشییباال یدکمه دو کهنیا از خبریب

 .کرد تعارف را یچا و شد خم نازخاتون

 .یمهر هم او از عدب و

 ونیمحمدهما یهاچشم شیپ یرینظیب ینما چه که دینفهم 

 .گذاشته شینما به

 و بود نشسته نهیس به دست و مبل به داده هیتک ونیمحمدهما

 .بود انداخته پا یرو پا
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 که ییاو خورد، اسی تن به نگاهش که اول یلحظه در

 .بود محرمشنیترمحرم

 پوست آن یجا یجا و ردیبگ آغوش در را او داشت دوست

 .بزند بوسه را یبلور و دستکی

 را فنجان لبخند با ونیمحمدهما و شد خم هم او مقابل اسی

 .زد لب احترام با و برداشت

 .اسمی برم قربونت یمرس -

 قلبش و سوخت او کردن تشکر مدل نیا از تنش پوست

 .شد قراریب

 .زد  یلبخند و نشست کنارش

 دینگو یزیچ کرد التماس دل در شد، لندب که نازخاتون یصدا

 .شود زدهخجالت نیا از شیب که

 .خوبه برات ها،یبخور حتماً یکاچ اون از مادر -

 .کند تجربه را خجالت حس نیا از ترشیب که نداشت امکان
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 به که ونیمحمدهما یشده سرخ یچهره به نگاه اریاختیب

 .زد بل و انداخت بود کرده کنترل را اشخنده یسخت

 .ندارم دوست یکاچ من خاتون یمرس -

 .داد جواب فوراً و طنتیش با اما یحاج

 .خانومم خوبه برات بخور گن،یم راست خاتون -

 دلش درد ونیمحمدهما و کرد او به نگاه یچپ چپ اسی

 یدرون ببر ماده ها،آن رفتن از پس که دانستیم و زد قهقهه

 .کرد خواهد یزخم را او اسی

 

 اسی خانه از هاآن خروج محض به بود، زده حدس هم درست

 .دیچرخ سمتش

 خوبه؟ برام یکاچ که یکنیم دییتأ چرا -

 .زد خنده ریز بلند یثدا با دنیمحمدهما
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 .نشو یعصبان خوشگلم بغلم ایب -

 .شد رد کنارش از و کرد نازک چشم پشت اسی

 .تیتربیب خوام،ینم -

 آغوش در سر پشت از ،ییرایپذ سالن انیم را او ونیمحمدهما

 .دیکش

 یقهی یرو و آمد باال او دست و بست را شیهاچشم اسی

 .نشست تاپش

 .زد پچ گوشش کنار نطتیش با و آرام

 !شدن؟ باز دکمه دوتا نیا یدونستیم -

 دست که ییجا به نگاه و کرد باز چشم یآن به اسی

 .انداخت بود ونیمحمدهما

 .افتاد خنده به هم خودش
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 هاروصحنه نیا شما چشم ماشاال اما نبود، واسمح من نه -

 .کنهیم شکار خوب

 را پوستش و برد داخل او یقهی از آرام را انگشتش کی سر

 .کرد نوازش

 شکار رو دلبرم بدن و تن یداشتندوست یهاصحنه چشمم -

 !کنه؟ کاریچ نکنه

 .سوزاندیم را او گردن پوست شیهانفس یگرما

 .کرد حبس نهیس در را نفسش و افتاد هم یرو اسی یهاپلک

 یقفسه که ینوازش و یداشتندوست زندان نیا از خواستیم

 .کند فرار بود گرفته یباز به را اشنهیس

 .گفت آرام

 یحاج -

 دلم؟ جون -
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 م؟یبخور صبحونه، م،یبر -

 .ستادیا راست و دیکش قیعم ینفس ونیمحمدهما

 .بود کرده تشیاذ ناخواسته و نداشت را اشیآمادگ او

 میبر زمیعز آره -

 

  [4/4/20, 3:57 AM] 

 

 پنج_و_نود_و_صد

 

 

  

 .دیچیپیم اشاشاره انگشت دور را شیموها یانتها
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 پخش درحال یینمایسلمیف و ونیتلوز یصفحه به چشمش

 .بود ماننده جا کوچکش یتد کنار ذهنش اما بود

 .کرد ونیمحمدهما به رو

 .میاریب رو نورا میبر کاش -

 .یتد دنبال میبر هم عدشب

 .رفته سر امحوصله کوره و سوت خونه

 .نبود کنارم یحساب و درست اصالً مدت نیا امیطفلک یِتد

 درمورد صحبت وقت حاال که کرد فکر ونیمحمدهما

 .ستیتد

 .کرد خاموش را ونیزیتلو

 .زد لبخند و دیچرخ اسی به رو

 م؟یبزن حرف یتد درمورد شهیم -

 .کرد جدا یراحت یکاناپه یپشت از را اشهیتک اسی
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 .میبزن حرف -

 .دیکش جلوتر را خودش ونیمحمدهما

 .داشت خبر سگش یرو اسی تعصب از

 او رنجش باعث که کند انیب یطور را مسئله خواستینم

 .شود

 .کردیم نگاهش یکنجکاو با اسی

 .جنباند زبان ونیمحمدهما

 ،یدار وستد رو یتد قدرچه که دونمیم من اس،ی راستش -

 !خونه نیا به مشیارین که کنم خواهش ازت خواستمیم اما

 .داشت شک شیهاگوش به انگار اسی

 .تنگ را شیهاچشم و کرد کج را گردنش

 .زد لب و دیکش هم در ابرو

 م؟یارین رو یتد ؟یگفت یچ ؟یچ -
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 .دیبلع را دهانش آب ونیمحمدهما

 یفکرکن و یبش منظورم متوجه اشتباه که خوامینم زمیعز -

 کا

 .زد پوزخند تیعصبان با و دیپر حرفش انیم اسی

 عوض شمارو درمورد فکرم طرز دیبا ایگو اما کردم،ینم فکر -

 !آقاحاج کنم

 .گرفت ینفس و گذاشت هم یرو را شیهاپلک ونیمحمدهما

 .میکن دعوا باهم ستین قرار زم،یعز باش آروم -

 .ترسمیم نورا بابت از من راستش اس،ی نیبب اما

 به نسبت بدنش یمنیا ستمیس ست،بچه اون هرحال به خب

 یتد وجود و ترهفیضع ما

 .زد پچ او به رهیخ دیلرزیم که یاچانه و بازمهین دهان با اسی

 !فکرت طرز یبرا متأسفم -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1751 

 

 حلقه اشک دنید با بعد یالحظه اما برد ماتش ونیمحمدهما

 .برد باال را دستش اسی یهاچشم در زده

 من اسِی -

 :دیتوپ تند و شد مانعش اسی اما

 به هیآ که ییشما ،یکن عوض رو خودت تیذهن شما بهتره -

 یکجاچیه که یبدون هم نیا دیبا ،یحفظ رو قرآن یهیآ

 .نجسه سگ که نشده گفته قرآن

 و دیدونیم نجس شماها امثال که رو دهنش بزاق همون یحت

 آب عدب و دیکنیم مالخاک اول رو سگ یغذا ظرف

 هشتِ، اچیپ یدارا ال،یباکتر یآنت مواد بر عالوه د،یکشیم

 !؟یچ یعنی یدونیم

 یضدعفون کامالً و تکسیوا اچیپ با برابر و ییایقل یعنی

 .کننده

 .گرفت راه اشگونه یرو شیهااشک
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 تیعصبان نیا هم او تا کند سکوت داد حیترج ونیمحمدهما

 .کند هیتخل را یناگهان

 .ستین سگ هی فقط نم یبرا یتد -

 به راحت انقدر شما که ستین یخونگ وونیح هی فقط اون

 خونه نیا به اوردنشین و آوردن یبرا یدیم اجازه خودت

 .یکن مخالفت

 .منه دوست نیبهتر اون

 .بوده اون نداشتم، رو کسچیه که یطیشرا یتو چون نهیبهتر

 باعث اتخونه یتو یاریب رو ولگرد سگ هی شما اگر دیشا

 .بشه یماریب جادیا

 زده، موقع به رو هاشواکسن که من، یِتد مثل یسگ نه اما

 .پزشکه نظر تحت که داره، مخصوص یشامپو چندمدل که

 .زهیبر ییجا موهاش مبادا کنم،یم لباس تنش من

 .کنمیم جوراب و کفش پاش و دست یتو
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 من حال،نیا با اما بکنه کجا رو مدفوعش و ادرار بلده خودش

 .بندمیم پوشک بهش اوقات اکثر

 .ستادیا و کرد پاک را شیهااشک دست پشت با

 .رانیام ونیمحمدهماحاج متأسفم برات -

 گربه و سگ بغل یتو هایغرب نیا ینوزادها چرا که عجبم در

 یتد اومدن با یترسیم شما اما سالمن، و شنیم بزرگ

 تند نورا اتاق سمت پا و شد مبدل هق هق به آرامش، یهیگر

 .کرد

 .برداشت قدم دنبالش به ونیمحمدهما

 انگ که نیا از گفتم بهت هم قبالً اس،ی کن صبر -

 .متنفرم بخوره بهم بودن مقدسخشکه

 

 

  [4/4/20, 3:57 AM] 
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 شش_و_نود_و_صد

 

  

 

 .داد هیتک آن به و بست را در و شد نورا اتاق وارد

 نیزم یرو ونیمحمدهما یهازدن در به توجهیب و خورد سر

 .نشست

 .کن باز رو در اس،ی -

 .مخالفم یخونگ وونیح از ینگهدار با کالً من

 .گهید زیهرچ ای همستر سنجاب، خرگوش، گربه، سگ، حاال

 .برد باال را شیصدا تیعصبان با اسی
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 لیتحم من به رو نظرت یدار شما ستم،ین مخالف من و -

 !یکنیم

 .دیکش صورتش بر یدست ونیمحمدهما

 .ستین طورنیا خانومم نه! االاهللالاله -

 !طورهنیهم قایدق اتفاقاً -

 م؟یکرد ازدواج باهم ما دیرفتیپذ که دیمطمئن شما

 .کرد مکث ونیمحمدهما

 اس؟ی هیچ منظورت -

 .برد فرو شیموها انیم دست

  هست؟ هم من یخونه جانیا دیمطمئن -

 .زد در به آرام گرید یبار

 که معلومه ،ینشد متوجه رستد رو من منظور شما زمیعز -

 .بدونم رو نظرت خواستمیم فقط. خودته یخونه
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 به رو نظرت یخواستیم شما کنمیم تکرار بازهم ،یحاج نه -

 یتد بدون من که یدونستیم وگرنه یکن لیتحم من

 .رمیمیم

 .کرد پاک را مزاحمش یهااشک و دیکش باال را اشینیب

 .رفت کنار در پشت از ونیمحمدهما

 .رونیب ایب یشد ترآروم هروقت نیبش جاهمون باشه -

 .مشترکشان یزندگ روز نیاول در هم آن بود، رنجانده را او

 یمسئله هر سر بر اسی نکند که دیترسیم هم نیا از اما

 .کند برخورد گانهبچه و کند قهر ،یکوچک

 .نبود آرام ذهنش

 .بود تهدوخ ساعت به چشم یکالفگ با و زدیم قدم خانه در

 کرده حبس نورا اتاق در را خودش اسی کهنیا از قهیدق چهل

 .گذشتیم بود
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 و نشسته جاکی او، یگفته از ناراحت هم اسی گر،ید طرف از

 .بود کرده بغ

 .بودشده تمام نیسنگ شیبرا ونیمحمدهما حرف

 که دهد ادامه ییتاجا را ینیسرسنگ و قهر نیا داشت میتصم

 .ندارد یمشکل یتد آمدن با دیبگو ونیمحمدهما خود

 .برداشت اتاق سمت قدم ونیمحمدهما

 .کرد مکث وانیک جانب از یامیپ آمدن با اما

 .بود نوشته شیبرا

 .نشم مزاحم نزدم زنگ دوماد،شاه سالم -

 .تمومه گهید یهفته هی تا استخر یکارها جانیحاج

 رو؟ هیافتتاح اول روز گه،ید روز ده یبرا بدم هیاطالع

 .نوشت شیبرا جوابش در
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 دوش یرو اولش از که پروژه نیا زحمت جان،وانیک سالم -

 .برادر بده انجام یدونیم صالح که یهرکار بود، خودت

 .دیکش نییپا را رهیدستگ و زد در به آرام یتقه چند

 .دید نورا تخت کنار زده چنباتمه و بغل به زانو را اسی

 .رفت جلو و زد لبخند

 .دیدزدیم او از نگاه یرتقس و یتخس با اسی

 .گذاشت اشچانه ریز دست و نشست مقابلش

 .خانوما خانوم نکن غیدر رونگاهت -

 .برگرداند یرو هم باز او، به توجهیب اما اسی

 .کرد نوازشش و دیخند ونیمحمدهما

 .دخترخوب نکن قهر پاشو -

 .نورا دنبال میبر حاضرشو بلندشو

 .بود شده تنگ نورا یبرا دلش
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 .داشت دوست یلیخ را همسرش یترکوچولودخ

 .زد لب ونیمحمدهما به کردن نگاه بدون اما

 نورا؟ دنبال فقط -

 .ستادیا و گذاشت زانو یرو دست

 گفتگو با رو مشکالت زمیعز درضمن حاضرشو، شما حاال -

 .باقهر نه بهتره میکن حل

 

  [4/5/20, 2:35 AM] 

 

 هفت_و_نود_و_صد
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 یکیتراف در را تیموقع ونیمحمدهما ،بودند نشسته نیماش در

 .دید مناسب بودند، کرده ریگ درش که

 و آورد نییپا را شدیم پخش وآوایراد از که یکیموز یصدا  

 بود داشته نگه او مخالف جهت در را صورتش که اسی به رو

 .زد لب

 من یبرا رو خودت دیعقا و لیدال ،یزد حرف شما اس،ی -

 .همحترم نظرت قطعاً که یگفت

 شونیعروس از که یشوهر و زن کی عنوان به نه حاال

 دوتا عنوان به صرفاً بلکه گذره،ینم هم چهارساعت و ستیب

 که خوامیم متفاوت، فکر طرز و دهیعق دوتا با متمدن آدم

 .میکن صحبت باهم

 بخار یشهیش یرو را انگشتش و دوخت جلو به چشم اسی

 .دیکش اشیکنار یگرفته

 .داد تکان را سرش 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1761 

 

 .میبزن حرف باشه -

 تند که یباران ریز یاسفندماه غروب کی در هانیماش

 .رفتندیم جلو آرام د،یباریم

 .کرد باز لب و داد جلو به نگاه او، مانند هم ونیمحمدهما

 یچندجا کهنیا وجود با ،یگفت درست کامال شما زمیعز -

 از نه و نجاستش از نه اما شده برده اسم سگ از قرآن

 که هست نیا لیدل به هم اون و نشده گفته یحرف هارتشط

 .کنهیم اشاره اتیکل به یفقه  احکام و مسائل در قرآن

  یجزائ ،یحقوق ،یمدن نیقوان فروع که یاساس قانون مثل 

 .ستین درش

 به یفقه احکام اتیجزئ یبرا داده دستور  قرآن در وخداوند

 دیکن مراجعه معصوم امامان و امبریپ

 :فرمودند که هیآ نیا مثل

  إِلَیْهِمْ نُزِّلَ مَا ِللنَّاسِ لِتُبَیِّنَ الذِّکْرَ ِإلَیْکَ أَنْزَلَْنا وَ
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 مردم برای تا کردیم نازل تو بر( قرآن)ذکر ما پیامبر ای یعنی

 نمایی تفسیر و تبیین شد نازل ایشان بر را چهآن

  

( ص)پیامبر سخنان از فرموده، قرآن در خداوند گهید یجا ودر 

 :کنیم اطاعت( ع)امامان و

  فَانْتَُهوا عَنْهُ َنهَاکُمْ مَا وَ فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آَتَاکُمُ مَا وَ

 ، داد دستور شما به( ص)اهلل رسول را چه هر مردم ای یعنی

 .ایستید باز کرد نهی را چه هر و کنید اجرا

 نجاست درمورد که یاتیروا به دیبا ما ات،یآ نیا به باتوجه

 .میکن توجه میدار سگ

 نجس ییهاسگ تنها که بشه جادیا برات شبهه نیا ممکنه

 ابونیخ و کوچه یتو و شهینم یدارنگه ازشون که هستن

 رنیم حموم ای زننیم واکسن که یخونگ یهاسگ و هستن

 .ستین طورنیا خانومم اما باشن زیتم شنیم پوشک و
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 یهمه و ستین یفرق چیه هاسگ بودن نجس در چون

 .هستند نجس هااون

 .گله سگ و نگهبان ،یشکار یهاسگ از اعم هاسگ یتمام 

 .رهینم نیب از یدگیرس با کروبیم نیا و

 در نجس یعنی هست نیالع نجس سگ که شده وارد یحت  

 !نجس

 .زمیعز شهینم زیتم هم یکشآب با یحت که یمعن ابن به

 .دارم خبر یتد به اتیوابستگ از من دونم،یم

  و باوفاست دوستته، نیهترب

 فیکث خدارو یباوفا مخلوق نیا شهیم طورچه یبگ دیشا ای و

 .دونست

 نیا اما ستین یشک هست یوفادار وانیح سگ کهنیدرا

 .شهینم طهارتش بر لیدل
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 خطر در کمبودش با انسان اتیح که خون پس هیجورنیا اگر

 نسانا کهنیا یبهانه به یکس باشه، نجس دینبا افتهیم

 کنه؟ انکار رو خونش نجاست تونهیم مخلوقاته اشرف

 .تونهینم نه

 .من لیدال هم نیا خانومم اس،ی خب

ًً 

 

  [4/5/20, 2:36 AM] 

 

 هشت_و_نود_و_صد
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 .بوددهیکش شیایآس یهادندان ریز داخل از لپش گوشت اسی

 .برنداشت مقابلش از چشم و کرد مشت را شیهادست

 .داد رونیب را نفسش سکوت یکم از پس ونیمحمدهما

 اما محترمه من یبرا اتدهیعق که گفتم زمیعز -

 .کرد نگاهش سخت و دیچرخ سمتش اسی

 !عمل در نه کالم، در اما محترمه، -

 .بود شده روان کیتراف

 .راندیم یآرام به ونیمحمدهما

 شد تنگ براش دلت که یهرزمان شما خانومم، من، اسِی -

 یشرمندگ عرض با اما قبل، مثل ک،پار ببرش ،نشیبب برو

 .مخالفم مشترکمون یخونه به یتد آوردن با من که بگم دیبا

 یهادست یرو را یپاک آب و زد تیقاطع با را آخرش حرف او

 .ختیر اسی
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 .نشست شیگلو خیب بغض

 یرو انشانیم از اشک دوقطره بست، را شیهاپلک

 دیغلت شیهاگونه

 .شد فشرده ونیمحمدهما قلب و

 .ردیبگ دست در را او یشده مشت دست تا کرد دراز ستد

 .دیکش عقب را دستش تیعصبان با اسی اما

 خارج خودش کنترل از بود، نشسته وجودش در که یخشم

 .بود

 .دیتوپ ونیمحمدهما به رو

 .امیب کنار دتیعقا لیتحم با بده اجازه نزن، دست بهم لطفاً -

 یکی یدور دیبا که رمیبپذ بتونم تا باشم خودم یتو بده اجازه

 .کنم تحمل رو امیزندگ یموجودها نیزتریعز از
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 رلبیز و آرام د،یکش صورتش بر یدست ونیمحمدهما

 .دینگو یزیچ تا فرستاد چندصلوات

 یصدا شکست،یم را انشانیم سکوت که ییصدا تنها

 یهاشهیش و سقف به که بود باران قطرات و کنپاکبرف

 .کردیم برخورد نیماش

 را شیهاچشم و چسباند سرد یشهیش به را اشقهیشق سای

 .بست

 

 او آغوش در را خودش و شده زدهذوق چنان دنش،ید با نورا

 از اشیدلخور تمام ،یقیدقا یبرا که بود،داده یجا

 فراموش را یتد و پدرش یبرا اشیدلتنگ و ونیمحمدهما

 .کرد

 .دفشر او ینهیس یقفسه یرو را سرش یدلتنگ با نورا

 خونه؟ دیبود نبرده منو چرا جانیاسی -
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 .بودشده تنگ ییبابا و شما یبرا دلم

 .دیبوس را اشیشمیابر یموها یرو

 .خونه میبر باهم که دنبالت میاومد االن من، عشق دیببخش -

 به را او کوچک تن اسی و دیبوس محکم را اسی یگونه

 .فشرد خودش

 .گلخوش یکوچولو یمهربون انقدر بشم فدات -

 یهاصحنه نیباتریز از یکی یتماشا درحال ونیمحمدهما

 .بود اشیزندگ

 .کرد دایپ یتالق گریدکی با نگاهشان و آورد باال سر اسی

 که دانستیم ونیمحمدهما و کرد نازک یچشم پشت اسی

 از و دیایب کوتاه یکم او تا کند یصبور دیبا حاالها حاال قطعاً

 .شود کم اشیناراحت

 زانو یرو دست و برداشت مبل یدسته یرو از را کتش

 .گذاشت
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 م؟یبر ،یاعلی -

 .دندیپرس زمانهم هردو نایش و یمهر

 کجا؟ -

 .دیخند ونیمحمدهما

 .نورا دنبال میبود اومده گه،ید خونه میبر -

 .ستادیا و گذاشت نیزم یرو را نورا هم اسی

 .زد لب یناراحت با نایش

  شام خودم من دیایم دیدار دیگفت دیزد زنگ شما ،گهید دینر -

 .داره دوست هم نورا که کردم درست ایالزان کردم، درست

 :گفت حرفش یادامه در یمهر

 .مییتنها ماهم دیبمون -

 .نشست دوباره و دیخند اسی

 مونمیم که من -
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 او دست از را ونیمحمدهما کت و زد او به یچشمک نایش

 .گرفت

 .عموحاج گهید دینیبش -

 ییچا با ارمیب کردم درست که ییهاقطاب اون از برم بذار

 .دیبخور

 .دنبالش به هم یمهر و رفت آشپزخانه سمت

 :گفت زدهذوق و دیدو نورا

 .ببرم من بده نایش -

 حضور ونیمحمدهما و اسی تنها ییرایپذ سالن در حاال

 .داشتند

 .بود یفرار او از همچنان اسی نگاه

 .رفت سمتش و ستادیا ونیمحمدهما

 .زد لب صورتش یروروبه و دش خم
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 هیبق که نداره یلزوم خودمون، یخونه یبرا بمونه قهرت -

 .افتاده یاتفاق چه ما نیب بفهمن

 ظاهرحفظ خانوم،ستهیشا و نایش و داداشزن یجلو لطفاً پس

 .کن

 را دهانش آب او و خوردیم اسی صورت به شیهانفس یداغ

 .دیبلع

 .رداوین باال را نگاهش و کرد سکوت

 .بودم باشما زم،یعز اسی -

 یدوگو آن از فوراً  دوباره و دوخت او یهاچشم به نگاه اسی

 .کرد فرار یداشتندوست

 .کنمیم ظاهر حفظ باشه -

 .ناراحتم یلیخ که بدون شما اما

 .آورد ترنییپا را شیصدا ونیمحمدهما
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 ؟یبمون ناراحت ذارمیم یکرد فکر ارم،یدرم دلت از -

 .دادیم عذابش داشت ونیمحمدهما با کمش یفاصله نیا

 .نیریش یهاعذاب همان از

 .برداشت مبل یدسته یرو از دست ونیمحمدهما و ستادیا 

 آشپزخانه سمت را رشیمس او، یهاچشم برابر در هم اسی

 .داد رییتغ

 .داد رونیب یکالفگ با را نفسش هم ونیمحمدهما

 از هوش یالحظه یبرا توانست هم اسی یموها عطر یحت

 .بپراند سرش

 روابط زودتر کاش کرد دعا و دیکش صورتش یرو دست

 .ردیبگ خود به یعاد یشکل انشانیم

 

  [4/6/20, 2:48 AM] 
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 نه_و_نود_و_صد

 

 

 

 را داستانش کتاب یصفحه نیآخر و بودنشسته نورا تخت کنار

 .زد ورق

 .انداخت خوابش در غرق صورت به نگاه

 .کرد باز را در یآرام به ونیمحمدهما

 .کرد نورا و اسی به ینگاه

 .بود نورا کوچک دست در اسی دست

 .نشاند او صورت یرو یابوسه و شد خم اسی

 .ستادیا راست و کرد مرتب تنش یرو را پتو
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 .دید را ونیمحمدهما و گرفت باال سر

 .بودنشده کم اشیخوردل از یزیچ

 .رفت رونیب نورا اتاق از و گرفت نگاه پس

 به را او نگاه و شدیم رد ونیمحمدهما کنار از کهیدرحال

 .زد لب سرد کشاند،یم خودش دنبال

 ریخبهشب -

 .رفت مشترکشان اتاق به ونیمحمدهما

 و کرد قالب سر ریز را شیهادست و دیکش دراز تخت یرو

 .ماند سقف به رهیخ

 .شست را صورتش و زد مسواک اسی

 .کرد کرف و ماند خودش به رهیخ نهییآ در یکم

 حس ،یتد آوردن با ونیمحمدهما مخالفت از پس

 .بودشده کیتحر اشیلجباز
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 .رفت رونیب ییشودست از و کرد خشک را صورتش و دست

 .شد اتاق وارد

 .کردیم نگاهش اتاق روشن و کیتار در ونیمحمدهما

 .دیکش رونیب یبالشت و پتو یوارید کمد داخل از اسی

 .خورد گره درهم بعد و رفت االب ابتدا ونیمحمدهما یابروها

 نیا از دست یزمان چه اسی ندیبب تا کرد سکوت حالنیا با

 .داردیبرم کودکانه یباز

 و متعجب نگاه و ونیمحمدهما به نسبت تفاوتیب اسی

 .رفت رونیب اتاق از او، یعصب

 یراحت یکاناپه یرو را بالشت و برگشت ییرایپذ سالن به

 .گذاشت

 .دیکش تنش یرو را پتو و دیکش دراز

 .شد زیخمین تخت یرو ونیمحمدهما
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 .بود گرفته گر تنش تمام

 او از را خوابش یجا بخواهد اسی که کردینم هم را فکرش

 .کند جدا

 .بودگذشته ازدواجشان از شب کی تنها کهیدرحال همآن

 .برگردد اسی دیشا تا کرد صبر یاقهیدق ده

 دلش و عقل یصدا یرو پا تمام، یسرتق با هم اسی اما

 .کند خواب میتسل را مغزش داشت قصد اصرار به و بودگذاشته

 .بودکرده یعصبان را ونیمحمدهما حرکتش

 آرامشش تا فرستاد رلبیز چندصلوات و دیکش قیعم چندنفس

 .اوردیب دست به را

 .رفت ییرایپذ سالن به بعد

 .فشرد یرو را شیهاپلک او، یهاقدم یصدا دنیشن با اسی

 .بودستادهیا سرش یباال درست دنیمحمدهما الحا
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 .زد شیصدا یآرام به

 .اتاق یتو میبر شو بلند اسی -

 .نکرد باز چشم اسی

 تیجد با و زد کنار تنش یرو از را پتو ونیمحمدهما

 .زد شیصدا یترشیب

 .بلندشو بودم، شما با اس،ی -

 .یستین خواب دونمیم که من

 .لرزهیم داره هاتپلک

 .گفتم بهت هم نیماش یتو

 رو تردرست میتصم و میزد حرف یمنطق که میآدم دوتا ما

 .میگرفت

 .ستین درست شما رفتار
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 شما".کرد فکر و گرفت گاز داخل از را لبش یگوشه اسی

 "من نه یگرفت میتصم

 .شد خم بدنش یرو ونیمحمدهما

 .کرد باز چشم تنش یرو او یهیسا حس با اسی

 .ستنش او یجد نگاه در نگاهش

 .داد هشدار داشت چهره بر اخم کهیدرحال ونیمحدهما

 یموظف هم شما و کنمیم گوشزد بهت رو یزیچکی اس،ی -

 .یریبگ اشیجد که

 کرد نگاهش آلوداخم او، یدستور لحن نیا از یعصب هم اسی

 .داد ادامه او و

 چیه تحت ،کنمیم دیتأک ،یطیشرا چیه تحت بعد،مِن -

 .یبکن جدا من از رو خوابت یجا که یندار حق یطیشرا

 .باش ،یقهر
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 .باش ،یدلخور

 .باش ،یناراحت

 یجاچیه تخت اون یرو جز به که یندار رو اجازه نیا اما

 .یبخواب یاگهید

 .زد لب و بکند دفاع خودش از خواست اسی

 خوامیم من -

 .گذاشت او یهالب یرو را اشاشاره انگشت ونیمحمدهما

 .اسی نگو یچیه! شیه -

 .ستمین دادن دستور و تحکم آدمِ ،یشناسیم رو من شما

 .دادم دستور بهت مورد، نیا در اما

 .شو بلند حاالهم

 .ستادیا راست هم خودش
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 رهیخ تنها و دیکش دراز کاناپه یرو هنوز اسی که دید یوقت اما

 .داد تکان را سرش کند،یم نگاه او به

 .برمتیم خودم زمیعز باشه -

 تن ریز دست کند، دایپ اعتراض فرصت اسی کهنیا از از شیپ

 .کندش جا از و انداخت او

 .کرد باز زبان اسی

 .امیم خودم -

 .داد را جوابش کالم تیجد همان با

 .یاومدیم که یایب بود قرار اگر -

 .نشاند تخت یرو را او یآرام به

 به را حرفش که او به یچپ چپ و کرد جمع را شیهالب اسی

 .کرد نگاه ودب نشانده یکرس
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 کش حصار از را او یموها و کرد دراز دست ونیمحمدهما

 .کرد آزاد

 برگرفتند در را کمرش تمام انهیوحش اشیمشک لخت یموها

 تا ستادیا خودش یدرون حس مقابل یسخت به ونیمحمدهما و

 .دشانینبو قیعم و نکند فرو انشانیم سر

 .خانوم ریخبهشب حاال -

 .داد جواب خفه اسی

 .خوشبش -

 .دندیخواب هم به رو و فاصله با هردو قبل، شب مثل

 .بودنشده قفل هم در شانیهادست که تفاوت نیا با

 

  [4/6/20, 2:48 AM] 
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1782 

 

 ستیدو

 

 

  

 یبرا لشیم تمام و داد قرار صورتش ریز را دستش اسی

 یمردانه آغوش انیم در شدن گم دیشا و رفتن ترکینزد

 .گرفت دهیناد را ونیمحمدهما

 که اسی کرد، فکر خودش با و بست چشم هم ونیمحمدهما

 و کشدیم آغوشش به قبل شب مانند درست برود، خواب به

 .خوابدیم آرام

 .گذشتیم ساعت مین دیشا

 بودن خواب به تظاهر اما بودند داریب هردو که یساعتمین

 .کردندیم

 .کرد باز را پلکش کی انیم اسی 
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 .شده خواب در غرق نویمحمدهما که دیرس نظرش به

 ونیمحمدهما یمتریچندسانت در حاال و زد یآرام به یغلت

 .داشت قرار

 .بست را شیهاچشم

 نگاه اسی به نسبت تشیموقع و او به ونیمحمدهما بارنیا

 .کرد

 .نشست شیهالب یرو یلبخند

 دست نکند، داریب را اسی خودش الیخ به که یطور یآرام به

 .برد فرو اسی گردن ریز

 به را تالشش تمام بوده، داریب هم او کهنیا از متعجب اسی

 .ردیبگ اشخنده مبادا نکند باز چشم تا گرفت کار

 .دیچیپ او تن دور هم را گرشید دست ونیمحمدهما
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1784 

 

 به را خودش و رساند صفر به را شانفاصله اندک هم اسی

 جاهمان هم را دستش کف و چسباند او ستبر ینهیس یقفسه

 .چسباند

 یرو لبخند و است داریب او که شد متوجه هم ونیمحمدهما

 .نشست شیهالب

 بازدم و دم و خوردیم اسی یقهیشق به گرمش یهانفس

 .بودگرفته یباز به را او ینهیس یقفسه پوست اس،ی

 .زد لب بسته یهاچشم همان با

 ؟یداریب اسی -

 .کند کنترل را خودش نتوانست اسی

 .ادد جواب و دیخند آرام

 ؟یداریب شما مگه خوابم، من نه -

 .زد لبخند هم ونیمحمدهما
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 خوابم منم -

 و کیتمیر یهانفس یصدا کوتاه یقهیدق چند پس و

 .بودختهیآم هم در آرامشان

**** 

 .شد داریب ونیمحمدهما از زودتر صبح

 .بوددهیچسب جانش به بیعج شبید خواب

 .کرد آماده صبحانه

 .است حمام در ونیمحمدهما که شد متوجه و برگشت اتاق به

 .کرد باز را در کنج ونیمحمدهما و زد در به آرام یچندتقه

 زیسحرخ خانوم سالم -

 .زد لبخند

 نشه؟ سرد زمیبر رو ییچا یایم یک تا سالم، -

 .دیخند ونیمحمدهما
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1786 

 

 .کشهینم طول ترشیب قهیدق دو که ینفر هی حموم بابا، یا -

 دونفره استحمام هی افتخار که کردمیم دعوت ازت االن اگر

 یاقهید ستیب ربع هی دیشا ،یدینم دونمیم که ،یبد رو

 .دیکشیم طول

 ونیمحمدهما و کردیم نگاهش شده گشاد یهاچشم با اسی

 .دیکش آه یشینما حالت به

 که ادینم راه ما دل با خانوم نیا شکر، کرمتو خدا، یه -

 .ادینم

 .دردنکنه تدست اومدم، رو ییچا زیبر برو

 .کرد نگاهش چپ چپ و دیخند اسی

 .آقاحاج یهست یگرسواستفاده آدم که شده ثابت بهم -

 .یخودت منفعت دنبال یطیهرشرا تحت

 .داد تکان سر و دیخند هم ونیمحمدهما
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 ییجا به هم راه مگه یمقاوم انقدر شما یوقت اما هستم، بله -

 برم؟یم

 اسی وجود در یآتش که انگار هم باز ونیمحمدهما یهاحرف

. شد پا بر ییبلوا دلش در و سوزاند را او باشد، کرده ورشعله

 .ببندد را آن کرد یسع و گرفت را در یرهیگدست

 .ینخور سرما داخل ببر رو سرت حاال -

 را دستش و م.فرستاد شیبرا هوا یرو یابوسه ونیمحمدهما

 .دیکش نرم را اسی یگونه و آورد رانیب

 زرگمادرب چشم -

 

  [4/7/20, 4:03 AM] 

 

 

 کی_و_ستیدو
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1788 

 

 

 

 

 یلقمه که او به رو و ختیر یچا در را شکر ونیمحمدهما

 .دیپرس گذاشتیم دهان در یکوچک

 ؟یکنینم داریب رو نورا -

 .شرکت رمیم بعد مهد ذارمشیم راهم سر

 .داد تکان را سرش

 .گهید امخونه من بخوابه، بذار نه -

 .دز یلبخند ونیمحمدهما

 شیپ میبر دنبالت امیم چهار ساعت زم،یعز یمرس -

 .بابات یخونه هم طرفاون از روانشناس،

 .دیخند اسی
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1789 

 

 .سالمپدرزن میبر دیبا آره -

 

 

 هم یلیخ ون،یمحمدهما یساله پنج چهار دختر از ینگهدار

 .نبود سخت

 را کار نیا اسی که بدهد کوچکش دل به دل بود یکاف فقط

 .کرد

 شیپ یعال زیچ همه بود، کنارش در که یروز نیاول یبرا

 .رفت

 تماشا را شدیم پخش ونیتلوز در که ییهاکارتون باهم

 .کردند یزیآمرنگ و ینقاش کردند،

 بود اتاقش کنج که یکوچک یخانه به نورا، خواست به اسی

 نورا با و شده کودک ش،یهایکودک ادی به حاال و رفت

 .کردیم یبازخاله
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 نینگ رفتن از که یمدت آن در که داد وران به را یحس

 ونیمحمدهما یاندازهیب یهامحبت وجود با یحت گذشت،یم

 .بودنکرده اشتجربه نا،یش و یمهر و

 خورد و زد سرچنگالش را موز از یاتکه بود، نشسته کانتر یرو

 لحن با کردیم کنکاش زریفر طبقات در که اسی به رو و

 .دیپرس نشیریش

 م؟یدار یچ ناهار انجیاسی -

 بود، شده شیایفوب که یجنس یرابطه یبرقرار از پس دیشا

 محسوب مشترکش یزندگ یمرحله نیترسخت کردن یآشپز

 .شدیم

 .گذاشت سرش یرو را دستش

 .بگردم کمهی بذار جوجو، دونمینم -

 .دیخند نورا

 ؟یکن درست غذا یستین بلد ییبابا مثل شماهم -
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 .دیرسپ و دیچرخ سمتش اسی

 ست؟ین بلد هم ییبابا مگه -

 .انداخت باال را شیابروها

 .ستبدمزه یلیخ غذاهاش نه -

 .زد پچ خودش با و کرد جمع را شیهالب اسی

 !که میشد بدبخت پس -

 ناگت یبسته به چشمش که ببندد را زریفر در خواستیم

 .افتاد

 یزدگذوق و یحالخوش با باشد، کرده شکار نهنگ که انگار

 .کرد نورا به رو

 میدار ناگت ناهار -

 .دیورچ لب نورا

 نه؟ مگه ،یکن درست غذا یستین بلد جانیاسی -
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 !ستآماده خودش که ناگت آخه

 .کرد کنترل را اشخنده اسی

 .خانوم خوشگل هاینگ یزیپ ییبابا یجلو ،بلدم چرا -

 .کنمیم درست خوشمزه زیچ هی فردا 

 .خوردند خنده و یشوخ انیم را ناهارشان

 .داشت دوست را بود شده بچه نورا با که نیا

 فقط ،یکم شدیم باعث او یهایخوش یهوا و حال کهنیا

 .بود خوب کند، فکر یتد به ترکم یکم

 مهرشان ،دارشانید نیاول و ابتدا همان از کهنیا قطعاً و

 .بود خدا کار هم بود نشسته گریدکی دل بر بیعج

 تنشان یرو را ینازک یپتو و تندگذاش هم کنار بالشت دو

 .دندیکش

 .انداخت ساعت به ینگاه
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 .داشت فرصت ونیمحمدهما آمدن تا مین و ساعت و کی

 .کرد نوازش را شیموها و دیخواب نورا به رو

 را اسی دست کوچکش، دست دو با بسته، یهاچشم با نورا

 .نشاند دستش کف یابوسه و گرفت

 .آورد اسی لب به لبخند

 .یمن شیپ که اومده ذوق عالمه هی دلم تو جانیاسی -

 داد قرار او یشانیپ یرو را شیهالب و دیکش جلوتر را خودش

 .دشیبوس قیعم و

 .کنارتم که حالمخوش منم زم،یعز بشم هاتیمهربون یفدا -

 .بود مهر از پر او کوچک وجود سرتاسر

 .ونیمحمدهما پدرش، مانند درست

 

**** 
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 .شدند یراه خودشان و ردندسپ یمهر به را نورا

 .دیپرس ونیمحمدهما

 د؟یبود طورچه نورا با امروز -

 .زد لبخند

 .بود خوب -

 شدم یبیعج حال هی برده خوابتون هم کنار دمید اومدم -

 .اسی

 .کرد نگاهش

 ؟یحال چه -

 .دیکش یقیعم نفس

 .شد ریسراز دلم به یآرامش هی خداروشکر، -

 .خوبه کنارت نورا حال
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 .بود یروز و حال چه یتو بچه نیا شیپ چندماه یدونینم

 .زد لب و چرخاند مخالف سمت رو

 رو نورا درد هم، خودش که یکس یکنیم فکر چرا دونم،یم -

 فهمه؟ینم یزیچ حالش از دهیکش

 تلخ یروزها او شود باعث خواستینم ونیمحمدهما

 .اوردیب ادی به را اشیکودک

 .داد رییتغ را بحث ریمس

 یتو رو یساعت چند یدار ازین یکرد حس که یزمان هر -

 ببرم رو نورا بعدازظهر تا صبح که بگو بهم یباش تنها خونه

 .مهد

 .داد جواب قاطع

 من و هست وقت یلیخ که دیجد ترم شروع تا ست،ین الزم -

 .باشم نورا کنار دارم دوست ام،خونه یتو
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 او سمت رو بود نشسته کالمش در ناگهان که یحرص با بعد

 .زد طعنه و کرد

 امیروان یتد یدلتنگ بشم، تنها خونه یتو اگر من درضمن -

 .کنهیم

 اکتفا سرش دادن تکان به تنها و کرد سکوت ونیمحمدهما

 .کرد

 بود،کرده دور اشمردعالقه یخانگ وانیح از را اسی کهنیا از

 .نداشت خودش به نسبت یخوب حس

 به را اشخانه در موجود آن از ینگهدار یاجازه اعتقاداتش اما

 .دادینم او

 

  [4/7/20, 4:03 AM] 

 

 دو_و_ستیدو
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1797 

 

 

  

 

 هاآن از هرکدام با تا بودخواسته روانشناس که کرد خداراشکر

 .کند صحبت جدا جدا

 معذبش ونیمحمدهما دربراب مشکلش از زدن حرف حیصر

 .کردیم

 .گرفت قرار مرد یرو شیپ

 یراحت مبل یرو اس،ی مقابل و زد دور را اشیچوب زیم دکتر

 .نشست

 .بود شده اسی اضطراب متوجه

 آرامشش حفظ به دعوت را او یحرف هر از شیپ داشت یسع

 .کند
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 .زد لب

 .میبزن حرف باهم که قراره فقط ما نباش، یزیچچیه نگران -

 خودت ،یدار دوست اگر تا مونمیم منتظر پرسم،ینم من

 باشه؟ ،یکن شروع

 .داد تکان را سرش لبخند با اسی

 یمرس -

 .کرد سکوت یکم

 کار به دمانشیچ در که یگرم یهارنگ و اتاق آرام یفضا

 .کرد کمک او به آرامشش آوردن دست به در بود،رفته

 .دهد سامان مشترکشان یزندگ به که بود نیا قصدش

 .کردیم شروع ییجا از دیبا

 .گذاشت کنار را خجالت پس

 .بود روانشناس دکتر او
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 .بود محرم

 .زد حرف و زدیم حرف دیبا

 ادی به شب آن از که یرنگکم یهاتکه از و گفت شهراد از

 .نبود کابوس جز یزیچ شیبرا و داشت

 .گفت شدن لمس به نسبت ترسش از

 کی خواستار و شده مندعالقه ونیمحمدهما به کهنیا از

 .کندیم خراب را زیچهمه خودش اما است آرام یرابطه

 و شودیم دچارش ناگهان که یکیریستیه حاالت از

 .آوردیم ادی به را سرد نیزم آن زدهوحشت

 .شد تمام شیهاحرف تا گفت و گفت او

 ادی به شبآن یدرباره که یزیهرچ از بود بار نیاول یبرا

 .کرد فیتعر کامل یکس یبرا داشت،

 .کند تجربه را یبالسبک بیعج حس شد باعث نیا و
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1800 

 

 .بودختهیر رونیب را افکارش از یاهیس قسمت که انگار

 .بودبرداشته کمرش یرو از را سنگ تکه چند انگار

 او به رو برلب یلبخند با مقابلش مرد و دیکش یقیعم نفس

 :گفت

 صحبت من با اتفاق اون یدرباره االن شما که نیهم -

 یرو از هم نشیسنگ یهیسا مرور به شهیم باعث د،یکرد

 .بشه برداشته ذهنتون

 .روحه درمان راهه نیاول درموردش، زدن فحر

 .بکنم صحبت هم همسرتون با دیبا من 

 به شما کردن بیترغ یبرا دیبا شونیا که ییراهکارها درواقع

 .مهمه یلیخ بکنن استفاده طنش بدون و آروم یرابطه کی

 .میبکن صحبت باهم مجدد هم گهید یجلسه کی و

 .کرد صحبت اسی با گرید یکم
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 و داد او به اعصابش کنترل و آرامش حفظ یبرا ییهاکیتکن

 .شد خارج اتاق از اسی

 .ستادیا و زد یلبخند دنشید با ونیمحمدهما

 .کرد اشاره اتاق به اسی

 .دارن کار شما با -

 .گذاشت اتاق در پا و شد رد اسی کنار از

 .کرد صحبت به شروع مقدمهیب دکتر

 شروع اجبار کی از ازدواجتون که هیقض نیا ران،یام یآقا -

 .میریگیم دهیناد رو شده

 .دیشوهر و زن دونفر شما که هست االن مهم

 افتاده شونیا یبرا که یاتافق به یآگاه با شما هم قطعاً

 درسته؟ د،یگذاشت شیپاپ

 .طورهنیهم بله -
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 و شدن لمس از همسرتون، کهنیا دم،یم حق بهتون من -

 وحشتناک و تلخ سکابو اون ناگهان شما، توسط شدن دهیبوس

 .سخته براتون مسلماً ،ارهیم ادی به رو تعرض

 کمکش دیتونیم که دیهست یکس تنها شما خودش، از بعد اما

 .دیبکن

 .دیکش صورتش بر یدست ونیمحمدهما

 .دمیم انجام باشه الزم که یهرکار -

 .دینکن مجبورش رابطه یبرقرار به یطیشرا چیه تحت -

 .دیبر جلو ستهآه و آروم یلیخ دیبا شما

 در که هست هم ممکن و بره شیپ هاماه ممکنه پروسه نیا

 .بشه درست زیچهمه یکم زمان مدت

 .هست یخوددار و صبر مستلزم پس

 .دیکن آماده رابطه رشیپذ یبرا رو اون روح دیبا شما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1803 

 

 .دیکن شروع اشییشنوا حس از

 .هاستاون گوش ها،زن قلب به ورود راه که طورهمون

 ،یجنس یرابطه رشیپذ یبرا هم روحشون یسازادهآم راه

 .هست شونییشنوا

 .دیکن انتخاب معاشقه یبرا رو یمتفاوت یفضا دیکن یسع و

 .نندازه اتفاق اون ادی به رو شونیا که ییجا

 شما، نیب یکینزد نیاول از بعد اد،یز یلیخ یلیخ احتمال به

 قول به و رهیم ذهنش ینقطه نیتر یاگوشه به اتفاق اون

 .زهیریم ترسش معروف،

 .بکنه یپاکساز کامالً رو ذهنش بار،نیاول دیکن یسع پس

  [4/9/20, 3:01 AM] 

 

 سه_و_ستیدو



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1804 

 

 

  

 

 .افتادند راه محسن یخانه سمت و رفتند نورا دنبال به

 .بود دکتر یهاحرف ریدرگ ونیمحمدهما فکر مدت تمام

 بتواند تا بسازد او یبرا را یمتفاوت یفضا دیبا طورچه کهنیا

 .کند کمک هردوشان به

 .زدیم حرف و کردیم یزباننیریش ر،یمس طول تمام در نورا

 .بودشده خارج یمنزو و ساکت حالت آن از اس،ی حضور با

 .بود ارزشمند ونیمحمدهما و اسی یبرا او حال نیا و

 

 .رفت فرو محسن آغوش در اسی

 .دیبوس را اشیشانیپ محسن



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1805 

 

 .یاومد خوش بودم، تنگتلد ،بابا عمر -

 .شود جدا پدرش تن از نداشت دوست اسی

 بود،آمده پدرش یخانه به مهمان کی عنوان به حاال کهنیا

 .ندیبنش شیگلو بر یبغض شد باعث

 .شدند خانه وارد نورا و ونیمحمدهما او، از پس

 چهارپا یرو صدا و سر پر کرد،یم پارس کهیدرحال یتد

 .دیدو اسی سمت

 .نشست نیزم یرو و دیکش غیج یجانیه و زدهذوق اسی

 .کرد جا او آغوش در را خودش یتد

 ؟یبود خونه یتو تو خوشگلم، دختر ،یتد من، یخدا یوا -

 از اسی قلب و دییسایم اسی صورت بر را صورتش یتد

 .بود شده قراریب یدلتنگ

 .شد افزوده بغضش حجم بر و کرد نوازش را او یپشمالو تن



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1806 

 

 بلند یتد یبرا اسی یدلتنگ دنید با ونیمحمدهما هادن از آه

 .شد

 .بماند حرفش سر بر خواستیم اما

 آرام بود،نشسته شیهاچشم و صدا در که یشوق با هم نورا

 آغوش در را یتد و نشسته خانه وسطهمان که اسی سمت

 .برداشت قدم بودگرفته

 .دیپرس نورا و زد لبخند اسی

 ؟یگفت که ستپوئهها همون نیا جان،یاسی -

 .داد تکان را سرش اسی

 .مهربونه و ناز قدرچه نیبب آره، -

 .بکشد یتد سر یرو تا آورد جلو را کوچکش دست

 .چرخاند را سرش یتد

 .رفت عقب و دیترس نورا



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1807 

 

 .ترسمیم یوا -

 .بودندشده صحبت مشغول محسن و ونیمحمدهما

 .بود هم هاآن یپ در ونیمحمدهما حواس اما

 .گرفت را نورا تدس اسی

 یکن نازش که کم هی. آرمه یلیخ یتد نیبب زم،یعز نترس -

 .شهیم دوست باهات

 .گذاشت یتد سر یرو را او دست

 .نشست و ختیر نورا ترس کمکم

 .رفت باال نورا یخنده یصدا و دیچرخ او دور شوق با یتد

 .کنه یباز باهام خوادیم جان،یاسی یوا -

 را بود نورا و یتد سمت ینگران با هک ونیمحمدهما نگاه اسی

 .کرد شکار

 .زد طعنه ونیمحمدهما به خطاب درواقع و نورا به رو



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1808 

 

 .دارن دوست رو هابچه هاسگ آره -

 .مراقبشونن کنن،یم یباز باهاشون

 .نعمته هی حضورشون

 .نگفت یزیچ و داد رونیب را نفسش ونیمحمدهما

 .اسی سمت کرد رو محسن

 شیپ ساعت کی بود، یاشتر خانوم شیپ چندروز نیا -

 .بود قراریب خودمون، یخونه آوردمش

 .اومدینم هم رونیب اتاقت یتو بود رفته

 اتاق سمت کهیدرحال و برداشت سرش یرو از را شالش اسی

 ییصدا با و یسخت به کند زانیآو را شالش و مانتو تا رفتیم

 :گفت دیلرزیم که

 یبرا بهتره شه،یم ییهوا ،ییبابا شیآوردینم کاش -

 .کنه عادت یاشتر خانوم به شهیهم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1809 

 

 .برد ماتش یالحظه محسن

 .انداخت نییپا سر هم او که داد ونیمحمدهما به را نگاهش

 .داد رونیب را نفسش و خواند را ماجرا یانتها تا

 دخالت توندونفره یهامیتصم و یزندگ یتو خوامینم -

 .نهینب بیآس بازهم اسی یهیروح که دوارمیام فقط اما بکنم

 ،پاش شدن کوتاه مخصوصاً و ریاخ چندماه نیا یایقضا

 طاقت رو یتد یدور نتونه ممکنه که کرده تشیاذ یقدراون

 .ارهیب

 .دیبلع را دهانش آب ونیمحمدهما

 التونیخ هست، بهش حواسم آقامحسن، هستم کنارش -

 .راحت

 .داد تکان را سرش محسن

 تکان دم او و کردیم پرتاب یتد یبرا را یکوچک توپ نورا

 .رفتیم توپ سمت و دادیم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1810 

 

 یریگشکل درحال دوآن انیم که یتیمیصم از ونیمحمدهما

 .نبود یراض بود،

 .کرد سکوت اما

 .دیلرز که بود ییصدا و اسی شیپ دلش

 .زد لب محسن به رو و ستادیا

 .اتاق یتو بذارم رو کتم برم من اجازه با -

 .باش راحت جانیحاج خودته یهخون کنمیم خواهش -

 .رساند اسی اتاق به را خودش و کرد استفاده نورا غفلت از

 یهاچشم به رهیخ و بود ستادهیا ششیآرا زیم مقابل اسی

 .بود زده زل خودش پرآب

 شد باعث دراتاق، بستن بعد، و ونیمحمدهما یناگهان ورود

 .بچرخاند سر او سمت متعجب

 .بودگرفته سر از ار اشیدلخور یتد دنید با



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1811 

 

 .کرد دراز را دستش و دیکش هم در ابرو

 ؟یبست چرا رو در کنم،یم زونشیآو من به بده رو کتت -

 .رفت جلو و زد او یرو به یلبخند ونیمحمدهما

 قلبم خوشگل، نکن اخم برم، خانومم یهااخم قربون -

 .سادیوا

 .کرد نازک چشم پشت اسی

 دستت از یلیخ یتد یماجرا سر ،یحاج گرفته ازت دلم -

 .دلخورم

 .امیب کنار رششیپذ با بتونم که ممکنه یک دونمینم

 .ستادیا او مقابل ونیمحمدهما

 .دوخت او پرمهر یهاچشم به نگاه و گرفت باال سر اسی

 .خونه مشیببر خودمون با بذار -

 .شده یمیصم نورا با قدرچه قهیدق ده یتو نیبب



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1812 

 

 

  [4/9/20, 3:02 AM] 

 

 چهار_و_ستیدو

 

  

 

 دور را دستش کی باشد، دهینشن را حرفش انگار ونیمحمدهما

 .کرد حلقه او کیبار کمر

 یقفسه به را اشیشانیپ اسی و فشرد خودش به را اسی تن

 .چسباند او ینهیس

 .دیلغز او یموها انیم و رفت باال ونیمحمدهما گرید دست

 .زد پچ اشنهیس یقفسه یرو اسی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1813 

 

 باشم، بغلت یتو دینبا بزنمت، پس دیبا ناال ناراحتم، ازت -

 اما اما،

 .کرد سکوت

 .بست نقش ونیمحمدهما یهالب یرو لبخند

 اسم؟ی یچ اما -

 .کرد بغض

 نیا! دارم دوست رو بغلتم تو االن که نیا چرا دونمینم اما -

 !خوبه یلیخ ه،یجالب طور هی کنهیم ریاس رو مغزم که یحس

 .آمد بند ونیمحمدهما نفس

 .کرد فراموش را دنیتپ بشقل

 .داد رونیب محکم را نفسش بعد یکم

 .گرفت باال را صورتش اسی و برد نییپا را سرش

 .زد پچ



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1814 

 

 اس؟ی یکرد عاشقم که یدونستیم -

 .شد جانیه در غرق اشیخوردل تمام با اسی

 یصدا و تن عطر یبرا قراریب آغوشش در و بود ناراحت او از

 .بود شده قلبش

 آمد، نییپا سانت به سانت ونیمحمدهما سر هک طورهمان

 .ستادیا شیپاها یسرپنجه یرو و بست چشم هم اسی

 .دیکشیم نفس منقطع

 .شد حلقه ونیمحمدهما گردن دور شیهادست

 .بود گریدکی مماس شانیهالب حاال

 .دندیبوس هردو

 .آرام و نرم

 .شد هم ریاس شانیهالب بعد



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1815 

 

 ختهیآم درهم شانیهابقل تپش یصدا و شانیهانفس عطر

 .بود

 .بود پا بر ییبلوا ونیمحمدهما دل در

 .بود حالخوش دهینکش پس پا هنوز اسی کهنیا از

 .بروند شیپ ادیز توانستندینم طیشرا آن در

 رفت داخل او بلوز نییپا از ناخودآگاه، ونیمحمدهما دست اما

 .کرد نوازشش و نشست شکمش پوست یرو و

 .رفت قبع یقدم و دیلرز اسی

 به را او تن دوباره و دیکش پس را دستش فوراً ونیمحمدهما

 .کرد کینزد خودش

 .کردند جدا هم از را شانیسرها

 هم به نگاه خمار ییهاچشم با اسی و ازین پر ونیمحمدهما

 .کردند



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1816 

 

 شیپ مرد به رو دیکشیم نفس یتند به کهیدرحال اسی

 داریب یهاحس تا بست چشم قرار،یب یقلب با که شیرو

 .زد لب کند سرکوب را اششده

  من من -

 .دارد دوستش  هم او که دیبگو خواستیم

 .کند اشیهمراه تا دینچرخ که برزبانش لعنت اما

 یسرخ و دیکش ونیمحمدهما لب کنج را شستش انگشت

 .کرد پاک را بود او یهالب کنار که یرژ

 .دشیبوس و چسباند شیهالب به را او انگشتان ونیمحمدهما

 .زد یلبخند

 .شد پاک اشهمه ؟یآورد خودت همراه رژ نیا از حاال -

 .داد تکان سر و دیخند اسی

 .فمهیک یتو آره -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1817 

 

 .گرفت او از اسی و آورد در تن از را کتش ونیمحمدهما

 .نشاند اسی یموها یرو یابوسه

 خانوما؟ خانوم یاخوشمزه انقدر چرا شما -

 راست و چپ به را سرش نویمحمدهما و دیخند دلبرانه اسی

 .داد تکان

 .برام بخند فقط دلم، جـــــون -

 .کرد نگاهش لبخند با اسی

 کت هی نگفته خودش شیپ آقامحسن تا رونیب میبر ایب -

 .دیکش طول انقدر چرا درآوردن

 .داد ادامه و دیخند

 شدیم که ییهاینامزدباز جبران از کوچولو هی شد هم نیا -

 .مینکرد و میبکن اتاق نیا یتو

 .شد زانیآو او گردن از اسی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1818 

 

 گلو در و زد مردش گردن یشده متورم رگ یرو یابوسه

 .دیخند

 .آقاحاج هاادهیز هاتیطونیش -

 .زد اسی ینیب نوک را اشیبعد یبوسه و شد خم

 که باشه، داشته خوشمزه و جذاب و خوشگل خانوم هی آدم -

 راه دنش،یندخ صداش، رفتارش، نخواد، چه و بخواد چه

 نازه از پر ذاتاً زش،یچ همه خالصه و غذاخوردنش رفتنش،

 بکنه؟ کنترل رو خودش تونهیم

 دهیناد رو هست مغزش و قلب یتو که یحس کشش تونهیم

 ره؟یبگ

 کردم؟ یخوددار هم یادیز یحت من یکنینم فکر اسی

 .کرد فرار او از نگاهش و دیگز لب اسی

 .یدیم فرصت بهم و یکنیم درکم که یمرس -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1819 

 

 دیتجد شیهالب یرو را رژلبش اسی زد، اسی به یچشمک

 .رفتند رونیب اتاق از باهم هردو بعد و کرد

 

 و انداخت محسن به ینگاه اسی که بودندنشسته شام زیم دور

 .کند باز را حرف سر خواست

 ومد؟ین جانیا خاتون امشب چرا ییبابا -

 .داد جواب محسن

 زدلم؟یعز یپرسیم چرا یدونیم که رو یزیچ -

 پدرش درجواب و گذاشت نورا برنج کنار مرغ یاتکه اسی

 .زد لبخند

. یزنیم حرف جونالله با ما یعروس از بعد یگفت شما خب -

 .ینکرد یکارچیه هنوز اما

 .دیپرس یحالخوش با و کنجکاو هم ونیمحمدهما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1820 

 

 ه؟یخبر یسالمت به -

 .دیخند محسن

 ییکارها هی کردن قصد ما دختر و مادر نیا بگم، یچ واال -

 .بکنن

 موافق هیقض نیا با هم پدرش حاال انگار که شد متوجه اسی

 :گفت است،

 خودش فردا گمیم بهش داره، رو جونالله یشماره خاتون -

 .رهیبگ تماس باهاش

 .شد خشک محسن دست در قاشق

 رو گهیدهم ترشیب دیبا ما ه؟یاعجله چه بابا عمر اس،ی -

 .میسبشنا

 تنگ را شیهاچشم و دیکش دندان به را لبش یگوشه اسی

 .کرد



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1821 

 

 میکرد یزندگ خونه نیهم یتو باهاش دوماه کینزد ما -

 .ییبابا

 ؟یکنیم دست دست انقدر چرا شما

 .زد لبخند گریدیبار اسی و کرد سکوت محسن

 .بزنه زنگ گمیم خاتون به پس -

 

  [4/9/20, 3:02 AM] 

 

 پنج_و_ستیدو

 

  

 

 .دیبوس و دیکش آغوش در را یدت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1822 

 

 .کرد یخداحافظ هم پدرش با و دیکش یمانند آه نفس

 تورا و اسی به رو آمده، رونیب یزبان با و دیپر نیزم یرو یتد

 .داد تکان دم

 .کرد محسن به رو نورا

 مونه؟یم شما شیپ یتد عموجون -

 خونمون؟ مشیببر ما شهینم

 ونیمحمدهما و اسی نیب را نگاهش  و نداد یجواب محسن

 .کرد جاجابه

 که کرد ونیمحمدهما به نگاه چشم یگوشه با اسی

 .فشردیم برهم را شیهالب

 مخالفتش به نسبت هم ونیمحمدهما خود دانستینم که او

 .بگذارد شیباورها یرو ما توانستینم اما دارد یبد حس

 .گرفت دست در را نورا دست اسی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1823 

 

 باشه؟ مش،ینیبیم میایم دوباره من، عشق میبر ایب حاال -

 .داد سرتکان یتینارضا با نورا

 .کردند یخداحافظ محسن با

 آسانسور سمت که هاآن به رو و آورد ادی به را یزیچ محسن

 :گفت رفتندیم

 .دیکن صبر لحظه هی -

 زیفر و پخته قبل روز از که ییغذا چندظرف و شد خانه داخل

 .آورد رونیب زریفر از را بود کرده

 .آمد در مقابل و گذاشت یمسافرت بدس در

 .دیپر باال تعجب از اسی و ونیمحمدهما یابروها

 .گرفت ونیمحمدهما سمت را سبد و زد لبخند محسن

 جان؟یحاج یکشیم رو زحمتش -

 .گرفت او دست از را سبد ونیمحمدهما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     
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 .دیپرس اسی

 ؟ییبابا هیچ نیا -

 .دیکش اسی صورت به و برد جلو را دستش

 یتو هارونیا فتهیم راه دستت تا خواستم غذاست، چندتا -

 .دیبر رونیب یغذا سمت ترکم که یباش داشته خونه

 یرو اشک دوقطره یزمان چه که دینفهم هم اسی خود یحت

 .کرده سقوط شیهاگونه

 عقب دست کند فرصت محسن کهنیا از شیپ و رفت جلو

 .دیبوس را او دست بکشد،

 ؟جونممحسن یخوب انقدر چرا -

 .زد شیرو به یلبخند محسن

 .بگردم دورت ریخبهشبت برو -

 .کرد تشکر هم ونیمحمدهما
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 .دردنکنه شما دست آقامحسن، دیدیکش زحمت -

 .گذاشت او یسرشانه دست و دیخند

 پدرزن پختدست زن، پختدست یجابه فعالً جان،نوش -

 .فتهیب راه هم اسی دست تا دیبخور رو

 .کرد اسی یحواله شقع پر ینگاه ونیمحمدهما

 .نمردم که خودم سرش، یفدا فتهین هم راه اگر -

 .دیخند کودکانه و زیر نورا

 .ستبدمزه یلیخ که شما یغذاها ییبابا -

 .انداخت خنده به را شانهمه حرفش

*** 

 

 و گذشتیم بودند محسن یخانه در که یشب از شب چهار

 .بود قبل مثل زیچهمه
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 تالششان تمام هربار و بود فتادهین نانشایم یخاص اتفاق چیه

 خالصه بلند چندان نه یبوسه کی تنها و ابتدا همان در

 .شدیم

 هرروز و رفتینم مهدکودک به هم نورا اس،ی خواست به

 .شدیم ترشیب نشانیب یرابطه تیمیصم

 .بود آغوشش در خواب در غرق اسی

 .بود یفرار ونیمحمدهما یهاچشم از خواب اما

 .کردیم فکر شروع کی از متفاوت ینوع به

 .زد جرقه ذهنش در یفکر ناگهان

 و تخت شکل کردن متفاوت یبرا نینگ که ییهاروش ادی به

 ازدواج سالگرد مثل خاص یهاخیتار در هم آن خوابشان، اتاق

 .افتاد کردیم استفاده ونیمحمدهما تولد ای و

 .دیکش صورتش بر یدست و بست را شیهاچشم

 .بزند پس سرش از را فکر نیا خواست
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 اشیفعل یرابطه در اشیقبل یتجربه از  خواستیم کهنیا

 دایپ خودش به نسبت یبد حس که شد باعث کند، استفاده

 .کند

 .کرد فکر گرید یکم اما

 یخوب یخاطره و داد جواب کار نیا دیشا داره؟ یاشکال چه"

 "ساخت براش

 .گرفت را مشیتصم

 به هم را اسی و ببرد مهدکودک به را رانو فردا یبرا کهنیا

 .بکشد رونیب خانه از یابهانه

 از الشیخ تا سپاردیم احمد به هم را اشیکار یقرارها دیبا

 .شود راحت هم شرکت بابت

 و گذاشت اسی سر کنار را سرش و فشرد برهم را شیهاپلک

 .رفت خواب بر
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 .خورد زنگ اسی یگوش ساعت

 .شدند داریب هرووشان زمانهم

 کرده پف یهاچشم با و داد بدنش به یقوس و کش اسی

 .کرد نگاهش

 .ریخبه صبح سالم -

 او ینیب به را اشینیب سر و دیکش آغوش در را اسی تن

 .دییسا

 .اتنَشُسته ماه یرو به سالم -

 مهد؟ ببرمش یکنیم داریب رو نورا

 گهید نره مدت هی شد قرار بخوابه، بذار نه، -

 .کند جور یابهانه تا کرد فکر یکم

 کنار کم هی بره خونه، یتو رهیم سر اشحوصله خب -

 .باشه هاشدوست



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1829 

 

 .نشست تخت یرو و شد زیخمین اسی

 میبر ناهار امروز گفت داد، امیپ بهم نایش آخرشب شبید -

 .ششونیپ

 .رهینم سر هم اشحوصله جااون میریم

 .زد لبخند ونیمحمدهما

 را اسی بخواهد که نبود الزم گرید و شدیم هم بهتر طورنیا

 .بکشد رونیب خانه از یابهانه به

 برسونتتون؟ که بفرستم نیماش دیخوایم پس، باشه -

 .زد کنار تنش یرو از را پتو و دیکش یاازهیخم اسی

 .میریم آژانس با نه -

 اس؟ی ادیم خوابت -

 .داد ماساژ انگشتانش با را شیهاچشم

 .کنمیم آماده رو ونهصبح رمیم االن نه -
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 .کرد وارد اسی یشانه به یآرام فشار و نشست

 .رمیم و خورمیم یزیچ هی من زمیعز بخواب -

 .کرد نگاهش اسی

 ؟یمطمئن بخوابم؟ واقعاً -

 .زمیعز گهید بخواب -

 رم؟ینگ وجدانعذاب -

 .دیخند

 .کن استراحت خانومم رینگ نه -

 .دیکش دراز اسی

 و دیکش باال گردنش تا لذت با را وپت و بست را شیهاچشم

 چه دنیمحمدهما دینفهم که رفت خواب به زود دوباره قدرآن

 .شد خارج خانه از یزمان
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  [4/9/20, 3:03 AM] 

 

 شش_و_ستیدو

 

  

 

 .نداشت خوردن به یلیم خودش

 .نشست کنارش و کرد آماده را نورا یصبحانه حوصله با اما

 م؟یریم یک پس جان،یاسی شدم ریس -

 .کرد جمع را زیم اسی

 .میبر میبش حاضر پاشو -

 .زد داد و دیدو اتاقش سمت نورا

 ارم؟یب تبلتمم جانیاسی -
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 .اریب باشه -

 ؟یچ یمدادرنگ و یدفترنقاش -

 زمیعز اریب -

 ارم؟یب عروسک چندتا -

 .دیخند

 .یدار دوست هرچندتا -

 ؟یخریم برام ای ارمیب پازلم -

 ؟بخرم برات یدار دوست -

 .بلدم گهید کردم درست یلیخ نارویا آره -

 .خرمیم برات بعداً ار،ین عشقم باشه -

 .شد هاآن اتاق وارد و دیدو رونیب خودش اتاق از

 :گفت بستیم را نشیج شلوار یدکمه که اسی به رو

 .دارم ییشودست من نشو حاضر جانیاسی -
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 .جوجه که یرفت االن -

 .دینال

 .دارم یپیپ االن کردم شیج موقع اون -

 .نکن هم عجله برو، باشه -

 .ستادیا نهییآ مقابل و کرد استفاده فرصت از

 .دیبخش صورتش به رنگ یکم

 .گرفت تماس آژانس با و شدند حاضر هردو

 که، بود شده ییبایز و یرنگ یهاحس تمام از سرشار نورا دل

 .بودنکرده شانتجربه بود هاماه

 .بود نیریش شیبرا اسی با اشیهمراه

 .بود سربرافراشته اشکودکانه غرور حس

 هم او که شدیم معنا طورنیا ذهنش در بودن، اسی کنار

 .دارد مادر دوستانش یهیبق مانند
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 جادیا روحش در نینگ نبودن که یخألا و کمبود درواقع

 احساسات نیا اسی و شدیم رنگکم اسی بودن با بود،کرده

 .دادیم دلش به دل که دیفهمیم خوب را او

 نیماش که داد خبر آژانس رزروشن و خورد زنگ خانه تلفن

 .زدند رونیب خانه از نورا و اسی و دهیرس ساختمان مقابل

 

 

 گه؟ید باشه راحت المیخ احمدجان پس -

 یهاپارچه فقط ما شرکت یبرا که بگو هم یفاضل یآقا به

 .ستین مهم پولش بفرسته، رو کشی درجه

 داخل دیتول ترشیب و میکن وارد ترکم شده ارقر که حاال بگو

 به میبتون که من برادر باال ببر رو تیفیک حداقل م،یباش داشته

 .میبد ضمانت یمشتر

 .داد جواب خط یسو آن از
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 .بهشون گمیم چشمم رو آقاحاج چشم -

  بگو سرپرست به ،یریم که هم کارخونه فقط ،ینیبب ریخ -

 و پاداش گهید دوروز تا تاًیانه باشه راحت هابچه الیخ

 .میکنیم زیوار دخدایام به انشااهلل رو شونیدیع

 .شدم شونشرمنده منتظرن، خداهم بندگان اون رشدید

 .باشه شرمنده دشمنتون آقا،حاج چشمم به نمیا -

 بگو هم گالبمون و گل دارحساب به احمدجان، یمرس -

 .کنه یبندجمع زودتر رو سال آخر یهاحساب

 .مونده لَنگ کارهامون نصف واقعاً و میاسفند خرآ

 .تمومه امروز عصر تا گفت -

 شده؟ حاضر اخوان یآقا یگالر یهاسفارش الحمدهلل، خب -

 میفرستیم میزنیم هاونیکام بار ظهر تا هم اون آقاحاج بله -

 .همدان بره
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 .دیکش یراحت نفس

 باشه حترا المیخ ام،ینم رو امروز من پس بده، عوضت خدا -

 گه؟ید

 فقط هست، یچهمه به حواسم تخت التونیخ آقاحاج بله -

 .کرد مکث یکم

 بگو احمد؟ یچ فقط -

 .کرد من و من یکم

  بعد یبرا باشه آقاحاج یچیه -

 .بگو هیضرور اگر -

 .داد جواب شده هول

 .مناسب فرصت هی تو شاالیا نه -

 نیاول مقابل و کردند قطع را تماس یخداحافظ از بعد

 .کرد توقف بود راهش سر که یایفروشگل
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 .آورد جا ترشیب را حالش هاگل خنک یحهیرا و شد داخل

 .آمد سمتش فروشنده مرد

 بکنم؟ کمکتون تونمیم سالم، -

 خواستمیم قرمز رز گل دسته چندتا ر،یخبه وقتتون سالم، -

 تاج ای یآبشار ای گرد کنم؟ نشیتزئ براتون یطورچه. حتماً -

 ؟گل

 .کرد هاگل به یااشاره

  هم هایکی نیا و هست یهلند رز

 .زد لب حرفش انیم

 رو هاشبرگگل که خوامیم رز دسته چندتا خوام،یم عذر -

 .کنم پر پر

 .زد یلبخند مرد

 .دیخوایم نیتزئ یبرا احتماالً شدم متوجه آهان، -
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 .کنهیم کمکتون ترشیب مونده برامون روزید از که ییهاگل

 قرمز یرزها از بزرگ یدسته سه کهیدرحال بعد یقهیدق ندچ

 و یاسکه شمع بسته چند با بود، نشیماش یپشت یصندل یرو

 و دیسف یهابادکنک و روبان و یااستوانه بزرگ شمع چند

 .شد خارج تولد یهاتم فروش مخصوص فروشگاه از قرمز،

 در او که شد راحت الشیخ یوقت و گرفت اسی با یتماس

 .راند خودشان یخانه سمت ست،یمهر یخانه به رفتن ریمس

 

  [4/10/20, 2:47 AM] 

 

 هفت_و_ستیدو
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 به بود دهیبر مترسه طول به را هرکدام که ینازک یهاروبان

 .بست شده باد یهابادکنک

 شانیباال از انیدرم یکی قرمز، و دیسف صورت به را هابادکنک

 .چسباند بود تخت ردو تا دور که ییجا سقف، به

 .بودندشده زانیآو نیزم یرو تا و تخت تشک دور هاروبان

 .رفت هاگل سراغ به ونیمحمدهما

 قلب به هیشب یطرح هاآن از که کرد یسع و کرد پرپرشان

 .کند درست یروتخت یپارچه یرو

 .کرد نگاه اشجهینت به و رفت عقب شد تمام که کارش

 طرح آن دنید با  خودش و دیکش گردنش پشت یدست

 به بود رهیدا هم دیشا و یضیب کی به هیشب شتریب که نامنظم

 .افتاد خنده
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 درست را شکلش که کرد تالش و رفت تخت یرو زانو با

 .کند

 .بودمانده یباق شیبرا رزها از گرید بزرگ یدسته دو حاال

 .رفت سراغشان به و دیکش یپوف

 کنار یمواز و کیبار فیدورد صورت به ،یورود در مقابل از

 .دیرس خوابشان اتاق در مقابل تا ختشانیر هم

 .کرد نگاه کارش یجهینت به تیرضا و لبخند با و دیچرخ

 هاگلبرگ کنار نیزم یرو فاصله با هم را یاسکه یهاشمع

 .دیچ

 .گذاشت شیآرا زیم و هایپاتخت یرو را یااستوانه یهاشمع

 .شد تمام کارش

 .انداخت ساعت به ینگاه

 .بود ظهر کینزد
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 ردیبگ تماس اسی با یزمان تا کند استراحت یکم داد حیترج

 .برود دنبالش یابهانه به بعد و خورده ناهار باشد مطمئن که

* 

 تنش تمام اما کرد،یم کمک خانمستهیشا به زیم دنیچ در

 کهنیا بدون و بود شده ییشنوا احساسش تمام و گوش

 .دادیم گوش یمهر یمکالمه به بخواهد

 حضور هاآن یخانه در او که یزمان قبل، یدفعه مانند درست

 .بودگرفته تماس شهراد داشت

 .فرستاد شانسش به یلعنت

 یفدا شهرادجان" گفت زدهذوق یمهر دیشن کهنیا محض به

 .نواخت امانیب قلبش "بشم صدات

 .بودشده عرق از سیخ شیهادست کف

 :دیگویم یمهر که دیشنیم
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 یکِ بگو حداقل ام،یم یگیم فقط هربار ؟یایم یک خب -

 .رهیبگ آروم من دل بذار شهراد،

 .کرد سقوط اسی قلب

 "بمون یهست ییهرجا ا،ین توروخدا ا،ین"

 .دیخند و اسی به کرد رو و آورد را برنج سید نایش

 ره؟یم لوسش پسر یصدقه قربون یطورچه ینیبیم -

 .زد جانیب یخندلب و کرد هالل یسخت به را شیهالب

 یحالچه اسی بداند کهنیا بدون و گذاشت زیم یرو را سید

 :گفت برادرش یبرا یزدگذوق باهمان دارد،

 بهش مامان شماهم یعروس یبرا شده، تنگ براش دلمون -

 ادیب بهونه نیا به بلکه کنهیم ازدواج داره عموحاج گفت گفت،

 اما

 یرو یبد یصدا با و شد رها دستش از یترش یکاسه

 .افتاد زیم یشهیش
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 .رفتیم یاهیس شیهاچشم و دیلرزیم شیهادست

 او یعروس مراسم در خواستیم شهراد اگر کهنیا تصور یحت

 .نشاند جانش بر لرز کند، شرکت ونیمحمدهما و

 .دیگز لب

 .دیببخش یوایا -

 .دیخند نایش

 .که نشد یزیچ بابا سرت یفدا -

 سرکه یبو و بودند شده پخش زیم یرو هاکلمگل و سرکه

 .برود جیگ سرش شد باعث

 .زد دور را زیم خانمستهیشا

 .خانومیاسی نداره یبیع کنمیم پاکش ارمیم دستمال االن -

 و آمد جلو ینگران با نایش که بود دهیپر رخش از رنگ یقدرآن

 .دیکش رونیب را یصندل
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 .جونیاسی نیبش -

 ؟یخوب د،یپر رنگت چرا

 .داد تکان را سرش و گذاشت سردش یشانیپ یرو دست

 .خوبم آره -

 .داد دستش به و ختیر آب وانیل کی

 ؟یدار ضعف گرسنته؟ کم،هی بخور -

 .زد اشینگران به یلبخند

 .ستین یزیچ خوبم نه -

 .کرد باز را اشیگوش یصفحه نایش

 .نیبب رو شهراد عکس بدم، نشون بهت رونیا خواستمیم -

 .کنم فکر بودم نداده نشونت

 .آقاتونه هیشب قدرچه داداشم نیبب
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 اما هیمشک عموحاج یابرو و چشم که تفاوت نیا با فقط

 بورهگ کمهی داداش

 نایش یگوش یصفحه به ینگاه و دیبلع را دهانش آب اسی

 .انداخت

 .کرد خراب سرش بر را ایدن انگار دنشید

 اسی یبرا را شیهاچشم یدگیدر هم عکس در یحت نگاهش

 .شد دآورای

 راهنیپ باز یدکمه دو و گردنش بر ریزنج آن یاهیثان در

 اسی چشم شیپ از اش،مردانه شلوار کوتاه یهاپاچه و جذبش

 .گذشت  ذهنش از و گذشت

 تو به که بودم خر انقدر چرا کجا؟ ونیمحمدهما و کجا تو"

 "بستم؟ دل

 .ستادیا و گذاشت زیم یرو را دستش
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 لب بردارد شهراد درمورد زدن حرف از دست نایش کهنیا یبرا

 .زد

 .کنه خداحفظش هه،یشب یلیخ آره -

 .زیم سر ادیب بشوره رو هاشدست نورا بگم برم من

 دیجد همسر درمورد یمهر که کرد دعا دلش در و

 .باشد نکرده فیتعر شهراد یبرا یزیچ شانیعموحاج

 

  [4/10/20, 2:48 AM] 

 

 هشت_و_ستیدو
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 .زدندیم حرف یزیچ از هرکدام و ندبودنشسته هم دور

 از خانمستهیشا گفت،یم یمحمدعل با خاطراتش از یمهر

 ینمونه نایش کرد،یم یسرکش که بزرگش پسر با  مشکالتش

 انشانیم یهابحث و دادیم نشان اسی به را شیهایطراح

 .بودانداخته گل

 را دستش اسی و گذاشت اسی یپا کنار را بالشتش نورا

 .گرفت

 .رفت خواب به آرام آرام

 لب کردیم صحبت که یمهر به رو و خورد زنگ اشیگوش

 .زد

 .بدم جواب لحظه هی خانوم،یمهر دیببخش -

 .بودبسته نقش صفحه یرو ونیمحمدهما نام

 .ستادیا و کرد رها را نورا دست آهسته

 .رفت خانه گرید سمت
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 .کرد لمس را سبز کونیآ و زد یلبخند

 سالم -

 ؟یخوب انومخ سالم -

 ؟یخوب شما ،ینباش خسته ،یمرس -

 نفسم شما یهایپرس احوال از الحمدهلل، -

 .دیخند گلو در

 .نزدم زنگ میشد مشغول گهید دیببخش -

 کنه؟ینم که تتیاذ خوبه؟ نورا بگردم، دورت -

 .دهیخواب ،یتیاذ چه نه -

 .زد لبخند و انداخت خوابشان تخت به ینگاه ونیمحمدهما

 .دنبالت امیب خوامیم زمیعز شو مادهآ اس،ی -

 .دهیخواب تازه نورا آخه م؟یبر قراره ییجا -

 .امیم شما دنبال زم،یعز نه نوارا -
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 .شو آماده خودت دنبالش، رمیم شب بمونه جااون نورا بذار

 .کرد مکث یکم

 کجا ؟یایم یدار االن چرا یبگ یخواینم حاال باشه -

 م؟یبر میخوایم

 .یبفهم دیبا خودت گم،ینم نه دنبالت، امیب بذار حاال -

 .بزن زنگ یبود کینزد باشه -

 .وستیپ هیبق جمع به دادند، خاتمه که را تماسشان

 .رفت رونیب در از شده حاضر ونیمحمدهما

** 

 .کرد باز اسی یبرا را در خودش و شد ادهیپ شه،یهم مثل

 .افتاد راه ونیمحمدهما و گرفتند یجا هم کنار و شد سوار

 متعجب و سمتش کرد رو اسی رفتند، را ریمس از که یکم

 :دیپرس
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 خونه؟ میریم میدار آقاحاج -

 و انداخت اسی صورت به ینگاه سؤالش، به پاسخ یجابه

 .دیخند

 خوشگل یکن صدا یحاج و آقاحاج رو من قراره یکِ تا -

 خانوم؟

 ؟یستین مگه خب -

 .گذاشت اسی ران یرو و برد جلو را دستش

 .خورد یتکان هاگرفته برق مانند اسی

 .آورد شیپا به یفشار لبخند با ونیمحمدهما

 .یکن صدام گهید طورهی شما باشمداشته دوست دیشا -

 اسی یپا به هم نشیج شلوار یرو از او دست یگرما

 .سوزاندیم را او داشت و بوددهیرس

 .نگفت یزیچ و دیخند آرام اسی
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 .دیکش پس را دستش ونیمحمدهما

  خونه؟ میریم میدار حاال -

 نورا با گهید دوساعت یکی گه،ید بودم جااون من خب

 دنبالم؟ یاومد شما االن چرا م،یاومدیم

 باال را شیابرو یتاکی و کرد نگاه اسی به چشم یگوشه با

 .داد

 تنها بوده الزم که یکار هی گه،ید داشتم یکار حتماً خب -

 .نورا با نه م،یباش

 .ختیر نییپا یُهر اسی دل

 .نگفت یزیچ گرید و کرد خی سرانگشتانش

 یهاشمع یادآوری با و کرد پارک نگیپارک در را نیماش

 .کرد اسی به رو خاموش،

 بعد ینیبش نیماش یتو قهیدق پنج چهار شهیم زم،یعز اسی -

 باال؟ یایب
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 .شکست را سکوتش اسی

 .نگران هم شدم کنجکاو هم من -

 .داد لشیتحو نیریش یچشمک

 .امیم االن نباش نگران -

 .رفت آسانسور سمت فوراً

 .گشت فندک دنبال به آشپزخانه در و شد خانه وارد

 .بود شده هول

 روشن به شروع ییرایپذ سالن یابتدا همان از و کرد شیدایپ

 .دیرس اتاق به تا کرد شانیکی یکی کردن

 .شد تمام کارش

 دوست و زدیم قدم نگیپارک در و شده ادهیپ نیماش از اسی

 ییسو از اما است قرار چه از ماجرا بفهمد زودترهرچه داشت

 .بود کرده اشکالفه دلهره گرید
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 .آمد سمتش و شد نگیپارک وارد ونیمحمدهما

 .کرد دراز را دستش لبخند با

 .یموند منتظر دیببخش م،یبر ایب حاال -

 وارد باهم هردو و گذاشت او دست انیم را دستش اسی

 .ندشد آسانسور

 .رفتند رونیب و داد هُل را در ونیمحمدهما

 در را دشیکل ستاده،یا کنارش ونیمحمدهما و در مقابل اسی

 .کرد خم اسی گوش کنار را سرش و چرخاند آپارتمانشان قفل

 ؟یببند رو هاتچشم لطفاً شهیم من، اسِی -

 .دیخند اسی

 بستم باشه -

 باشه؟ هابگم تا ینکن نگاه -

 .دیخند
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 .رانیام نابج چشم -

 .کرد باز را در ونیمحمدهما

 او و درآوردند پا از را شانیهاکفش

 .گرفت را اسی دست

 .گذاشت خانه داخل را اول قدم اسی 

 رتیمس که ییجا تا و کن باز رو هاتچشم آروم حاال -

 .زمیعز برو  رهیم نشونت

 .کرد باز چشم اسی

 خاموش هایمهتاب و لوسترها یهاالمپ و شده دهیکش هاپرده

 .بود

 که یروشن یهاشمع به توجهش و بود کیتارمهین شانخانه

 .شد جلب بود شدهدهیچ هم سر پشت و فیرد

 .زد پلک چندبار
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 فیرد دو انیم ش،یرو شیپ یصحنه از شده شوکه

 .زد لب و رفت راه رز یهاگلبرگ

 ؟یحاج یکرد کاریچ من، یخدا ،یوا -

 پشت و گذاشته یجاکفش در را شانیهاکفش ونیمحمدهما

 .آمد اسی سر

 .زد پچ گوشش کنار

 .نداره رو نگاهت قابل -

 .اتاقشان به دیرس تا رفت طورهمان

 .گذاشت دهانش مقابل دست شیرو شیپ یصحنه دنید با

 شلوارش یهابیج در را شیهادست او، کنار ونیمحمدهما

 نشسته اسی یهاچشم در که یبرق به پرعشق و بودبرده فرو

 .کردیم نگاه ودب

 

  [4/12/20, 2:55 AM] 
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 نه_و_ستیدو

 

  

 

 :گفت پرشور اسی

 جانیا قدرچه بگم، دیبا یچ دونمینم من آخه یوا یوا -

 .شده قشنگ

 !ایبود بلد کمیرمانت یکارها نیا از شهینم باورم

 .بود ارزشمند شیبرا یادیز ونیمحمدهما کار نیا

 گوش به یحت شیصدا که دیتپیم بلند قدرآن قلبش

 .دیرسیم هم ونیمحمدهما

 .کند بوسه در غرق را مردش جذاب صورت داشت دوست
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 به را بسازد شیبرا متفاوت ییفضا خواستهیم او کهنیا اسی

 .کرد درک یخوب

 نگاه ونیمحمدهما یهاچشم در رهیخ و رفت جلو قدممین

 .کرد

 .ستادیا پنجه یرو و گرفت باال را سرش

 ونیمحمدهما و کاشت ونیمحمدهما یگلو ریز یابوسه

 .زد لبخند و گذاشت هم یرو را شیهاچشم

 انشانیم یباز حاال و دیکش باالتر را شیهالب یآرام به اسی

 .شد شروع

 گریدکی یآرام به و کرد شکار را نشیریز لب ونیمحمدهما

 .کردند یهمراه را

 یرو از را اسی شال شدنشان، جدا بدون و حال همان در

 .رداشتب سرش
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 کنار جاهمان و کرد بازش و رساند شیموها کش به دست

 .انداختش نیزم یرو شانیپاها

 چشم پرشورشان یبوسه و شیموها نوازش از شده مسخ اسی

 را ونیمحمدهما یهاشیر ته اسی دست هردو و بود بسته

 .کردیم نوازش

 و نشست اسی یپالتو یهادکمه یرو ونیمحمدهما دست

 .کرد خارج تنش از را ونیهمامحمد کت هم اسی

 شانیپاها کنار جاهمان اس،ی یمو کش مانند هم کت و پالتو

 .کرد سقوط

 .گرفتند فاصله

 .شود مطمئن او تیرضا از تا کرد نگاهش ونیمحمدهما

 دوخت، او یهالب به را شیهالب اسی هم باز یوقت

 از را او حرکت کی با و گرفت یترشیب جرأت ونیمحمدهما

 .کند نیزم یرو
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 .زد گوشش یالله به یمرطوب یبوسه و دیکش آغوشش در

 شکستن از ترس انگار که گذاشتش تخت یرو آرام یطور

 .داشت یمتیق ءیش کی

 .نشست و شد زیخمین اسی

 ترنییپا گوشش یالله از ونیمحمدهما یهابوسه حاال

 .دیرسیم گردنش یرو و آمدیم

 .بود آمده بند اسی نفس

 کرد خارج تنش از را ونیمحمدهما یِطوس یِاسک قهی و ستادیا

 .بود یرکاب کی اشباالتنه پوشش و

 .بودگرفته آتش پوستش و نشسته عرق به ونیمحمدهما تن

 را اسی نام خواسته از پر و داد تکان راست و چپ به را سرش

 .کرد زمزمه

 .نشست کنارش دوباره اسی
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 یآرام به و داد هیتک او یشانیپ به را اشیشانیپ ونیمحمدهما

 و پهلو بعد و شکم پوست یرو اسی بلوز ریز از را دستش

 .درآورد حرکت به کمرش

 .افتاد لرز به اسی

 طیمح آن تمام ش،یهانوازش ون،یمحمدهما یهابوسه

 .بود کرده داریب را اشزنانه یهاهورمون یداشتندوست

 .دیلرز اما

 را زندب باالتر را بلوزش داشت قصد که ونیمحمدهما دست

 .خورد برهم شیهادندان و زد پس

 .دیدیم را ونیمحمدهما نه و بود اتاق آن در نه گرید

 .بست چشم و گرفت محکم را ونیمحمدهما دست هردو

 .کرد نگاهش زدهوحشت ونیمحمدهما

 .زد شیصدا و ستدیبا حرکت از قلبش که بود نمانده یزیچ
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 .خوامیم معذرت من باش، آروم باش، آروم اسی -

 .دینشن اسی اما

 با و دهیبوس ونیمحمدهما که را تنش از ینقاط تمام حاال

 .سوختیم فقط و فقط بود کرده نوازش سرانگشتانش

 .است فیکث تنش که کردیم حس و سوختیم

 یرو انشیعر تن که دیدیم را یکیتار اتاق و سوختیم

 .گرفته درد و زده خی سردش یهاکیسرام

 مشامش در الکل و هوس گند یبو و کردیم گزگز شیهالب

 .دیچیپیم

 .کرد رها را ونیمحمدها یهادست

 .خوردیم برهم محکم شیهادندان

 .ستادیا زدهوحشت ونیمحمدهما
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 و بلند یصدا جز به دیشنینم یزیچ او و زدیم شیصدا

 .آهنگ یکرکننده

 .دیکش غیج و گذاشت شیهاگوش یرو دست

 .اوردیب آب شیبرا تا دیدو آشپزخانه سمت ونیمحمدهما

 .دیکش غیج اسی

 متنفرم ازت دروغگو، متنفرم ازت ،یعوض متنفرم ازت -

 .شهراد

 با و خورد سر ونیمحمدهما دست از آب وانیل و گفت را نیا

 .بست چشم شکستنش یصدا

 .رفت آشپزخانه طرفکی به اشهرتکه

 دست و گذاشت بود انفجار درحال که قلبش یرو دست کی

 .شود سقوطش مانع تا داد قرار کانتر یرو را گرشید

 .دیکشیم غیج همچنان اسی
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 وانیل یتکه نیبزرگتر و نشست زانو دو یرو ونیمحمدهما

 .کند جمعشان تا برداشت نیزم یرو از را شکسته

 .زد داد اسی

 .یکرد بدبختم پست، شهراد ادیم بدم ازت -

 ست،ین یخوش حال در او که دانستیم را نیا ونیمحمدهما

 و است ناخواسته دیگویم که را یجمالت و کلمات دانستیم

 .بسته نقش شیهاچشم شیپ صحنه آن بازهم

 مشترکش یزندگ یبرا را او و دانستیم را اسی مشکل

 .بودکرده انتخاب

 .گرفت درد رتشیغ اما

 .دیکش ریت گردنش یهارگ

 یزمان چه دینفهم و زده خی تنش تمام در خون کرد حس

 .فشرد دست در قدرآن را شهیش یتکهآن
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 کردیم چکه پارکت یرو انگشتانش انیم از که یخون به نگاه

 .بست چشم و انداخت

 .کرد زمزمه

 .کن تمومش دختر، نگو اس،ی نگو -

 .دیکش داد و دیکوب اشیشانیبرپ محکم گرید دست با

 نگو قسم خداتوروبه اس،ی نگو -

 .شد جمع خودش در دهیترس اسی

 آشپزخانه یکشو از یاپارچه و کرد دراز ستد ونیمحمدهما

 .برداشت

 .ستادیا  و دیچیپ دستش دور را دستمال

 ییظرفشو نکیس در را خون به آغشته یشهیش پرحرص

 .کرد پرش آب از برداشت یوانیل دوباره و انداخت
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  [4/12/20, 2:56 AM] 

 

 ده_و_ستیدو

 

  

 

 .کرد تند اتاق سمت پا دستش، کف سوزش به توجهیب

 را دستش دو که اسی دنید با

 سرمازده گنجشک کی مانند و بود گذاشته دهانش مقابل

 را دنیتپ اششده فلج قلب زد،یم هق و دیلرزی درخودش

 .کرد فراموش

 .گرفت مقابلش را وانیل و رفت جلو

 .بخور آب ایب -
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 یرو آب از یمین که  لرزدیم قدرآن فشیظر یهادست

 .ختیر لباسش

 .دینال و کرد نگاه ونیمحدهما به دهیترس

 .رونیب برو یدار دوستش که یهرک جون -

 .داد تکان را سرش ونیمحمدهما

 .باش آروم شما فقط رم،یم زمیعز باشه -

 .ختیر اشک و گرفت را دستش مچ اسی اما برود که دیچرخ

 من من، کن، باور من، دیببخش د،یببخش نرو، نرو، نه -

 .نشست کنارش هفاصل با تخت یرو ونیمحمدهما

 .گذاشت برهم را شیهاپلک

 کش را صورتش عضالت که بودنیهم شیبرا کار نیترسخت

 .ندیبنش شیهالب یرو یلبخند طرح تا اوردیب

 .زد یمصنوع یلبخند اما
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 .خوامیم معذرت ازت من فتادهین یاتفاق خانومم، باش آروم -

 سرش و کرد جمع شکمش در را شیزانوها یچارگیب با اسی

 .زد ضجه و گذاشت هاآن یرو ار

 خدا یا -

 .دینال دلش در و دیکش شیموها نیب پنجه ونیمحمدهما

 شیبرا بود،دهینرس سرانجام به شانرابطه کهنیا

 .بود لحظه آن یمسئله نیترتیاهمیب

 و یشرع همسر اس،ی شان،یبازعشق انیم درست کهنیا اما

 نام و کرده تصور شهراد یهادست انیم را خودش او، یقانون

 .انداخت کار از را منطقش بود،رانده زبان به را او یبرادرزاده

 که ،یباش مرد که است سخت و کردیم اشخفه داشت رتیغ

 تا یکن یخال را اتمردانه بغض طورچه یندان و یباش کوه

 .نلرزد کرده هیتک تو به که یکس

 .شدیم سخت یادیز شیبرا بودن محکم یگاه
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* 

 .شد جمع درد از اشچهره و ختیر نیبتاد تشدس یرو

 شیرو و دیچیپ دورش را باند و گذاشت دستش کف را گاز

 .زد چسب

 را شده خشک یهاگل و دهیترک یهابادکنک بعد و شد حاضر

 .ختیر زباله سهیک در

 .رفت مشترکشان اتاق سمت

 یرو و دهیخز تخت یگوشه هالباس همان با که اسی به

 .شد رهیخ نداشت را شیهاچشم در کردن نگاه

 .کند نوازشش و برود جلو داشت دوست

 .شود حمله دچار او لمس با هم باز دیترسیم اما

 :گفت ستادهیا اتاق در کنار همان 
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 بعدش ،یایب باهام یخوایم نورا، دنبال رمیم من اسی -

 بشه؟ عوض هوات و حال کمهی میبخور رونیب هم شام میبر

 .دیکش سرش یرو را پتو و دیلرز اشچانه

 .زد لب ونیمحمدهما سؤال به پاسخ یجا به

 .یحاج ینبود خوب انقدر کاش -

 .داد جواب ونیمحمدهما

 عجله من بودم، من مقصر برم، قربونت رونیب اریب رو سرت -

 .کردم

 .نباشه وقتش هنوز دیشا که کردمیم درک دیبا

 .بود ندهپوشا شیهادست با را صورتش هم پتو ریز همان اسی

 ؟یببخش رو من شهیم -

 یهمه یتو م،یباش هم کنار بود قرار ه،یحرف چه نیا اسی -

 .مشکالت و هایسخت
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 .میکنیم حلش هم کنار کنارتم، من حاال و

 .مونهینم یزدگخجالت و یناراحت یبرا ییجا پس

 .کرد نگاهش و زد کنار صورتش یرو از را پتو یآرام به اسی

 تخت کینزد و گذاشت نیزم یرو ار سهیک ونیمحمدهما

 .آمد

 یجورنیا بلندشو بلندشو، بشم، خوشگلت یهاچشم یفدا -

 .دیپوک دلم نخواب یحوصلگیب و یحالیب با

 .نشست کرده بغض اسی

 ؟یبخون قرآن برام شهیم -

 .نشست کنارش و داد سرتکان ونیمحمدهما

 .گذاشت او ینهیس یرو را سرش اسی

 و دیبوس و آورد باال را ونیمحمدهما یشده یچیباندپ دست

 .زد پچ
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 .برات رمیبم -

 .دیچیپ تنش دور دست یآرام به ونیمحمدهما 

 .دلم جان خدانکنه -

 .کرد زمزمه آرام بعد

 میالرج طانیالش من اعوذباهلل -

 میالرحالرحمناهللبس

 رجت اذا الرافعه، حافظه کاذبه، لوقعتها سیل الواقعه، وقعت اذا

 کنتم و منبسا، هبائاً فکانت بسا، الجبال بست و رجا، االرض

 ....ازواجاً 

 .گفت را میالعظیالعاهللصدق و هیآ نیآخر به دیرس تا خواند

 سرش یرو یابوسه ونیمحمدهما و دیکش قیعم ینفس اسی

 .زد

 .زد لب تش،یموقع در یرییتغ جادیا و خوردن تکان بدون
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 کنم؟ ارکچه بگو بهم شما آشوبه، دلم ناآرومم، -

 .داد جواب گوشش کنار ونیمحمدهما

 .خونمیم نماز ها،وقت طورنیا من -

 .داد جواب و کرد سیخ را او راهنیپ اسی اشک

 .بخونم خوامیم منم -

 .زد لبخند ونیمحمدهما

 .خانوم باشه قبول شیشاپیپ پس -

 .داد گوش او قلب کوبش یصدا به و بست چشم اسی

 شما -

 .کرد مکث

 :دیپرس ونیمحمدهما

 ؟یچ من -

 ونیمحمدهماحاج یخوب یلیخ -
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  [4/13/20, 2:58 AM] 

 

 ازدهی_و_ستیدو

 

  

 

 ببندد قامت تا کرد هرچه اما کرد، سر به چادر گرفت، وضو

 .نتوانست

 .نشست ونیمحمدهما یسجاده سر بر جاهمان

 .کرد نجوا به شروع

 کج پا کردم، خطا کردم، اشتباه ببخش، رو من ایخدا -

 .شتمگذا
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 .کردم انتیخ امییبابا اعتماد به

 .رفتم شیپ دینبا که ییجا تا شهراد با

 .دادم تاوان من ا،یخدا

 با شدنم، حامله با بکارتم، دست از با دادم، تاوان شدنم رسوا با

 .دادم تاوان پام شدن کوتاه

 .دیلرز شیصدا

 یگذاشت رو ونیمحمدهما حاج که یداشت دوستم ایخدا -

 دیشا ،یبود برنگردونده رو ازم ،یبود نکرده شمفرامو سرراهم،

 .شدینم بهتر حالم نبود، اون اگر

 کن کمکم حاال حاال اما

 .شد روان اشکش و شکست هم در بغضش

 .برگردون بهم رو روحم آرامش ایخدا -

 .بکنم فراموش که کن کمکم کن، کمکم
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 بتونم کردم، شروع رو مشترک یزندگ نیا که حاال کن کمکم

 باشم، نداشته دوستش فقط که کن کمکم نم،ک حفظش

 .بشم عاشقش

 .دیلرز شیهاشانه و کرد سجده

 اما خوامیم رو ونیمحمدهما من که یدونیم تو فقط ایخدا -

 .رسمیم جنون به لمسش هر با

 .باش داشته رو امیزندگ یهوا

** 

 :گفت و دیکش سرخش یهاچشم یرو دست وانیک

 .یاومد خوش ،یحاج نیبش -

 .دیپرس و رفت آشپزخانه سمت

 قهوه؟ ای ییچا

 .داشت سردرد هم ونیمحمدهما
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 .یمرس جانوانیک قهوه -

 .شدم مزاحمت ؟یبود خواب

 .برسد ونیمحمدهما گوش به تا برد باال را شیصدا

 دمیرس بود صبح یهاکینزد بودم، مارستانیب شبید نه، -

 .نبرده خوابم کردم یهرکار هم االن تا صبح از خونه،

 .شد کنجکاو ونیمدهمامح

  شده؟ یزیچ -

 مشغول اشخانه بزرگ یآشپزخانه در که طورهمان وانیک

 .داد جواب بود

 باشه؟ شده یزیچ دیبا چرا نه، -

 .ستادیا و درآورد تن از را کتش ونیمحمدهما

 .رفت آشپزخانه سمت

 .داد هیتک آن به و گذاشت کانتر یرو را شیهاآرنج
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 ،یشیم خوابیب یطورنیا یقتو گه،ید شناسمتیم من -

 یزیچ از یعنی ،یستین یشگیهم شوخ وانیک اون یوقت

 .یناراحت

 .نکند نگاه ونیمحمدهما یهاچشم در تا دینچرخ

 .کرد کنجکاو را ونیمحمدهما ترشیب نیا و کرد سکوت یکم

 .ختیر هافنجان در را قهوه

 .نشده یچیه راحت التیخ بابا نه -

 با ونیمحمدهما و گرفت دست هب را وهیم ظرف و ینیس

 .کرد نگاهش شده تنگ یهاچشم

 .دیخند وانیک

 .بکنه شک همخودش به آدم یکنیم نگاه یطورهی یحاج -

  خبر؟چه خودت

 .ستادیا جاهمان نهیسبهدست و گرفت ینفس
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 سفارشات م،یسال آخر یروزها یکارها ریدرگ ست،ین یخبر -

 .بشه کم فشار نیا از کمهی بشه نیفرورد زودتر منتظرم اده،یز

 .خورد اشقهوه از یاجرعه

  ؟یحاج رهیم شیپ طورچه دیجد یمتأهل یزندگ -

 .داد ادامه و دیخند

 خوبه؟ ادیز یسن اختالف -

 یرو یلبخند شانرابطه یمعمول وضع و اسی یادآوری با

 .نشست شیهالب

 .بشه هم بهتر انشااهلل خوبه، الحمدهلل -

 .داد تکان را سرش

 .دیآروم نورا و خودت که خداروشکر -

 قصد هم باز که خواند ونیمحمدهما یموشکافانه نگاه از

 .دارد را اشیحوصلگیب علت پرسش
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 .زد لب فکرش کردن منحرف یبرا

 .یِآب پارک یهیافتتاح گهید روز چهار یحاج -

 .تمومه فردا تا کارهاش

 .مونده یکار خورده کمهی فقط یعنی

 یدید که هم هاشلهیوس یطراح. کی هدرج شده، یعال

 .رینظیب ،یبود

 .کنهیم غوغا بخواد خدا

 .زد لبخند ونیمحمدهما

 .بود کارهاش تمام به حواست بده، رتیخداخ -

 ؟یکرد کاریچ غاتیتبل یبرا

 یونیزیتلو یآگه یبرا م،یزد لبوردیب چندتا که شهر سطح در -

 .سپردم یغاتیتبل یهاشرکت از یکی به هم

 .حله گهید بشه یاک همناو
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 درصد ستیب هم نوروز امیا یبرا جذب، خاطربه کهنیا فقط

 .میگذاشت فیتخف

 را سشیخودنو و چکدسته و برداشت را کتش ونیمحمدهما

 .آورد رونیب اشیداخل بیج از

 شده؟ قدرچه االن تا غاتیتبل ینهیهز خب -

 .دیکش یاازهیخم و داد بدنش به یقوس و کش وانیک

 .مین و کی فعالً -

 نوشت چک در را ونیلییم پنجاه و هفتصد مبلغ ونیمحمدهما

 .کرد امضا و

 .کرد دراز وانیک سمت دست و کند را برگه

 .نصف نصف بگو شد یهرچ هم اشهیبق -

 .کرد رد را او دست و زد یلبخند وانیک
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 تو نقد پول و دهیع شب دونمیم که من کنار، بذار یحاج -

 .میکنیم کم سودش از بعد باشه بذار ه،کم بالت و دست

 او سمت دستش با و گذاشت زیم یرو را چک ونیمحمدهما

 .داد هول

 .بزرگه خدا گه،ید میکیشر رش،یبگ -

 .دیپرس و کرد مزه مزه را اشقهوه

 شده؟ یچ یبگ یخواینم حاال -

 .دیخند و انداخت باال را شیابروها وانیک

 خودت اوقات که یندون تا نپرس شماهم بگم، خوامینم نه -

 .نشه تلخ یدیع شب اتبچه و زن و
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 دوازده_و_ستیدو

 

 

 

 .بود اسی دست در دستش

 .زد نق و گرفت باال را سرش و برداشت قدم آهسته

 .خونه میبر ،گهید شدم خسته جانیاسی -

 .بود گرفته درد هم اسی یپا

 کیبوت به یااشاره و بود گرشید دست در دیخر یهاپاکت

 .کرد کشانینزد

 یزیچ هی م،یبخر جااون از هم ست لباس چندتا میبر -

 من؟ عشق باشه خونه میبر و میبخور

 .داد تکان را سرش
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 .باشه -

 .داد نشانشان را یشبندیپ یکیمکان نیج یهاست فروشنده

 .هیدختر و مادر ست م،یدار نیا از -

 .زد لب و داد حرکت نیتریو پشت را نگاهش اسی

 از داره، هم مردونه راهنیپ که د،یدار دارنیچ راهنیپ جااون -

 .خواستمیم هم اون

 .میدار بله -

 .کرد اشیکنار یهاقفسه به یااشاره

 .هاشهیرنگبند هم نیا -

 .داد نشانش انگشت با و گرفت نشانه را ییمویل رنگ چشمش

 دارن، یدرشت اماند من همسر کهنیا فقط خوام،یم اون از -

 گه؟ید داره یبند زیسا اشمردونه راهنیپ
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 یباال و قد یبرا دلش دور کی گفت، را نیا یوقت

 .رفت ضعف ونیمحمدهما

 و دهیخر نورا و خودش یبرا که یهم هیشب لباس چند با حاال

 از بود، ست نفرشان هرسه یبرا که لباس دست کی آن

 .آمد رونیب کیبوت

 .دیکش را دستش نورا

 .میبخور تزایپ میبر جانیاسی -

 .افتاد نقره یانگشترها به اسی یهاچشم اما

 مغازه وارد بخرد، یدیع دنیمحمدهما یبرا دیبا کهنیا فکر با

 .شد

 .نداشت یگرید انگشتر قش،یعق انگشتر و اشحلقه جز به

 :گفت پسرجوان به رو

 .خوامیم رو زرده نینگ اون -
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 .الشمسهشرف -

 .لطفاً دیاریب رو همون بله -

 و انداخت فشیک در و گذاشت یکوچک یجعبه در را انگشتر

 :گفت نورا به خطاب

 م،یکن رشیغافلگ بذار ها،ینگ ییبابا به یزیچ نیا مورد در -

 باشه؟

 .زد برق نورا یهاچشم

 .قول قولِ گم،ینم یچیه باشه -

 .دیبوس را اشگونه و زد نمکش با صورت به یچشمک اسی

 .ناهار میبر حاال -

*** 

 فر در را کیک ظرف شده، هول و انداخت ساعت به ینگاه

 .گذاشت
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 :دیپرس و کرد نگاهش کانتر یرو نشسته نورا

 جان؟یاسی یکن درست یبود بلد مگه -

 .دیخند اسی

 .بود راحت کردنش درست بود آماده کیک پودر گهید نیا -

 .آمد باال برنج بخار و برداشت را قابلمه در

 .دینال و رفت وا اشچهره

 .شد شفته باز که برنجه نیا بابا، یا -

 .دیچش آن از یکم و زد برهم هم را مهیق خورشت

 .شد جمع اشچهره

 .هیجور هی -

 .کرد فوت و کرد پر اشیمحتو از یقاشق

 .برد نورا دهان کینزد

 ه؟یامزه چه نیبب بخور نیا از کمهی جوجو -
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 .انداخت اشینیب به ینیچ و خورد نورا

 !تلخه -

 .بلند نهادش از آه و شد زانیآو شیهالب

 .کرد زمزمه خودش با

 .باشم کدبانو خواستم مثالً بارهی -

 دهیپوش نورا با را ستشان نِ یج یبندشیپ یهالباس همان

 .بودند

 .بود بسته یخرگوش را هردوشان یموها

 .بودنشانده صورتش یرو هم ییبایز شیآرا

 .دیپرس نورا

 اد؟ینم ییاباب چرا پس -

 را بود دهیخر داروخانه از راهشان سر که یسرالک یقوط اسی

 .گرفت دست در
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 .ادیم هم ییبابا میبخور هاخوشمزه نیا از کم هی تا -

 یرو نورا کنار هم خودش و کرد درست سرالک کاسه دو

 .نشست کانتر

 .کردند خوردن به شروع یشوخ و ولع با هردو

 و باز یصدا متوجه که بودرفته باال قدرآن شانیهاخنده یصدا

 .نشدند هم در شدن بسته

 خودشان، یخانه تا وان،یک یخانه از رشیمس طول تمام در

 .بود او ریدرگ فکرش

 هرچه کردیم فکر که ییماجرا و وانیک یگرفته حال ریدرگ

 یلیدل چه وگرنه. دارد ربط خودش به هم سرش کی باشد،

 بود؟ کردنش یمخف یبرا

 قفل در را دیکل مشغول، یفکر با و یکار شارف از خسته

 .چرخاند
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 اس،ی و نورا یهاخنده یصدا دنیشن با در، پشت همان از اما

 وارد و زد یلبخند شیجابه و گذاشت در پشت را اشیخستگ

 .شد خانه

 .رفت آشپزخانه تا و گذاشت در کنار را فشیک

 هدیپوش هم به هیشب یهالباس که دخترش، و همسر دنید با

 نشسته کانتر یرو هردو و بسته هم به هیشب را شانیموها و

 یخانه در ایدن یخوشبخت تمام کرد حس لحظه کی بودند،

 .کرده النه هاآن

 .کردند سالم باهم هردو   شد جلب او به نورا و اسی توجه

 .ینباش خسته ،یحاج سالم -

 باباجونم سالم -

 .رفت جلو

 یخوشگال برم قربونتون خونه، یاهال سالم، کیعل به به -

 .خودم
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1890 

 

 .برود نییپا خواست اسی

 .شد مانعش ونیمحمدهما

 .خانومم نیبش -

 .دیبوس را اسی یشانیپ بعد و زد نورا یگونه یرو یابوسه

 را تنش عطر و ببرد فرو اشقهی بر سر داشت دوست اسی

 .دیببو قیعم

 .کرد تیرعا نورا مقابل اما

 .کرد مقابلشان یهاظرف به یااشاره ونیمحمدهما

 د؟یخوریم هیچ نیا -

 .داد جواب نورا

 ؟یخوریم شماهم ،ییبابا سرالکه -

 .کرد جمع را اشچهره

 .جان نوش دیبخور شما نه -
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1891 

 

 یزغذاخوریم یرو رخشکیش و سرالک یدوقوط دنید با

 .دیخند

 رخشک؟یش -

 

  [4/13/20, 3:00 AM] 

 

 زدهیس_و_ستیدو

 

  

 

 .داد جواب و دیخند اسی 
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1892 

 

 اگر که، انخوشمزه قدرچه یدونینم ،یحاج عاشقشم من -

 مونهیپ هی و یکن باز رو یقوط در دمیم اجازه بهت یبخوا

 .یبخور

 .کرد اسی مقابل ظرف به یااشاره چشم با ونیمحمدهما

 که هیامزه چه نمیبب بده سرالکت اون از قاشق هی حاال -

 .یکنیم فیتعر ازش تاب و آب با طورنیا

 .داد جواب طنتیش با اسی

 .هیدهن قاشقم -

 نداره، یبیع. کرد نگاهش لبخند با و یپرمعن ونیمحمدهما

 بده

 .زد پچ گوشش کنار نشنود نورا که یطور و آرام

 .عسلم داره خوردن شما یدهن اتفاقاً -

 .دیگز لب و شد داغ اسی
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1893 

 

 یچهره از را یتینارضا و گذاشت او دهان در را قاشق 

 .خواند ونیمحمدهما

 .دیکش بو و انداخت اطرافش به ینگاه ونیمحمدهما

 .زد لب متعجب

 غذاهم یبو اد؟یم یسوختگ یبو یکنینم حس اس،ی -

 .ستین

 .انداخت گازاجاق یهاشعله به ینگاه هم اسی

 .کمه که غذا ریز نه -

 .دیکش بو هم خودش

 .دیکش غیج باًیتقر و دیکوب صورتش بر ناگهان

 کیک عالم، خاک یوایا -

 .دیورچ لب هم وران

 جان؟یاسی سوخت کیک -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1894 

 

 .کرد باز را فر در و دیپر نییپا کانتر یرو از اسی

 .سوخت عشقم، آره -

 .زد لبخند و ستادیا کنارش ونیمحمدهما

 ییچا با رونیب بذار سالمه که روش سرت، یفدا -

 .مشیخوریم

 .زد لب یناراحت با و ستادیا راست اسی

 .رفت آبروم -

 .نشاند شیابروها انیم نیریش یاخم ونیمحمدهما

 .دیبوس را پشتش و گرفت را اسی دست

 .دیکش عقب را دستش زده خجالت اسی

 :گفت محبت پر ونیمحمدهما اما

 بشم هاتدست یفدا من خوشگلم، یبانو هیحرف چه نیا -

 .دنیکش زحمت انقدر که
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1895 

 

 .کرد گاز یرو یدوقابلمه به یااشاره

 .یکرد درست کیک و غذا -

 .نداره یرادیا که یسوختگ کم هی الحا

 قیعم یلبخند بود، گرفته او حرف از که یخوب حس با اسی

 .زد

 خورد یچا با را او یسوخته مهین کیک ونیمحمدهما شب آن

 تاب و آب با اششده تلخ خورشت و شفته برنج از یطور و

 از یکی نکند کرد فکر خودش با اسی که کرد، تشکر و فیتعر

 .ندارد خبر خودش و استیدن یزهاسرآشپ نیبهتر

 که شد باعث نیا و بود شیهامحبت قدردان ونیمحمدهما

 .کند دایپ خودش به نسبت یاالعادهفوق حس اس،ی

 .ادیز نفس به اعتماد و بودن ارزشمند خوب حس

 .چشاند او به را بودن زن خوبِ حس اش،العادهفوق مرد
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1896 

 

  [4/14/20, 2:33 AM] 

 

 چهارده_و_ستیدو

 

 

 

 

 که یکار کرد فکر خودش با او و بود خواب آغوشش در اسی

 .نه ای کند یعمل داده را انجامش قصد بعل روز یبرا

 .نبود مهم شیبرا شدیم ختم یزیچ چه به شیانتها که نیا 

 .شود زده پس بازهم دیشا که کرد آماده را خودش

 اسی ذهن در یخوب یخاطره بتواند که نیهم داشت، دیام اما

 .بود یکاف شیبرا اندبنش
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1897 

 

 و کرد دراز یپاتخت سمت بود اسی تن یرو که را دستش

 .کرد پیتا وانیک یبرا و برداشت را اشیگوش

 شده تموم پارک یکارها یهمه امروز یگفت جانوانیک -

 گه؟ید

 .دارم کار پنج و چهار ساعت تا جا،اون نره کسچیه فردا بسپر

 .کرد ارسال را امیپ

 زنگ یصدا که شدیم خواب گرم داشت شیهاچشم

 .کرد باز را وانیک از یافتیدر امیپ و شد بلند اسشاماس

 .بگذره خوش. راحت التیخ ،یحاج حله -

 .بود گذاشته خنده یموجیا چند هم امشیپ یانتها

 .شد معذب یکم او و بودخوانده را ونیمحمدهما فکر

 را صبح و بخوابد او تا کرد قطع را اسی یگوش هشدار زنگ

 .نشود داریب صبحانه کردن آماده یبرا
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1898 

 

 روشن و کیتار در و داشت نگه اسی کینزد را صورتش یکم

 .شد خوابش در غرق یچهره یرهیخ اتاق

 را دستش کی و دیکشیم نفس باز مهین یدهان با و یآرام به

  اشچهره که بود گذاشته اشگونه ریز

 .دادیم نشان ترنینمک را

 افتاده یمو تار چند و دیکش او یگونه یرو ینرم به را دستش

 .زد کنار را صورتش یرو

 .رفت خواب به او کنار و دیبوس نرم را اشیشانیپ

* 

 که برد رونیب اتاق از یآرام به هم را شیهالباس و شد داریب

 .نکند بدخواب را اسی

 .رفت نورا اتاق به

 .زد شیصدا و کرد نوازشش
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1899 

 

 :گفت خوابالود و کرد اخم نورا

 .ییبابا ادیم خوابم -

 .زد پچ آرام

 .بلندشو بابا، عمر مهدکودک میبر میخوایم -

 نشده؟ تنگ هاتدوست یبرا دلت

 .کرد باز را شیهاپلک انیم

 .شده تنگ چرا -

 .انداخت تنش ریز دست

 .نفسم پاشو پس -

 .آورد رونیب تختش از و دیکش آغوش به را نورا

 .زد لب و دیکش ازهیخم نورا

 اد؟یم انمج یاسی -

 .زد لبخند و کرد نگاه دخترش صورت به عشق با
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1900 

 

 .ریخبه شماهم صبح خانوم نورا سالم کیعل -

 باشه؟ نشه، داریب میریم باهم آروم خوابه، جانیاسی نه

 .کرد موافقت اما بود یناراض

 .کرد آماده هم را نورا و شد حاضر ونیمحمدهما

 .شدند خوردن لمشغو نورا با و کرد آماده یاصبحانه فوراً

 .نوشت یکوچک یبرگه یرو آن از بعد

 .زمیعز اسی ریخبه صبحت -

 .بزن زنگ بهم یشد داریب هروقت مهدکودک بردم رو نورا

 .بوسمتیم

 .رفت رونیب اتاق از و گذاشت او یگوش کنار را برگه

 از باهم و داد قرار کوچکش یپشت کوله در را نورا روز یهیتغذ

 .شدند خارج خانه

 .شد شرکت یراه سپرد، اشیمرب به که را ترشدخ
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 .ماند اسی تماس منتظر و داد انجام را شیکارها از یکم

*** 

 :کرد زمزمه گوشش کنار شهراد

 .یدیشن خودت ام،یم که بودم گفته -

 .زدلمیعز یموندیم منتظرم دیبا پس

 .عمومزن یشد تو اما اومدم

 .عموم حاج زن

 .شرفیب ونیمحمدهما اون زن

 .بکش آب جانماز خورِحروم مال اون زن

 با که رو امونبچه اومد دلت یطورچه ،یبود حامله من از

 ؟یکن سقط مشیبود آورده وجود به عشق

 .بده جواب خوشگله یاسی هوم؟
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 کالبدش از داشت روح و شده کرخت و خشک اسی بدن تمام

 .رفتیم رونیب

 ردنخو تکان جرأت و خورده گوشش به او یهانفس یگرما

 .نداشت

 اشحنجره و شدیم نییپا و باال یتند به اشنهیس یقفسه

 .کردینم اشیاری دنیکش غیج یبرا

 .نداشت حس شیپاها اما کند فرار و شود بلند کرد یسع

 .دیشنیم را شهراد دارکش یهانفس یصدا فقط حاال

 .جنباند زبان دوباره

 .ستین تونیحاج که حاال -

 عمو؟زن میکن یطونیش گهید باهم کمهی شهیم

 .دیکش یبلند غیج زدهوحشت و کرد جمع داشت توان هرچه

 .کرد باز را شیهاچشم ناگهان و زد غلت
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 .چرخاند اتاق اطراف را نگاهش مهیسراس

 .نبود کسچیه

 .ندارد مرگ تا یافاصله کرد حس و بود دهید خواب

 عجم خودش در دهیترس او و کند آرامش تا نبود ونیمحمدهما

 .زد هیگر ریز ناگهان و شد

 .زد حرف خودش با

 گهید نیا کردم، سکته یوا دم،ید خواب که شکرت ایخدا -

 .بود یکابوس چه

 آن از یکم و برداشت را آب یبطر و کرد پاک را شیهااشک

 .خورد

 .آمد جا نفس

 عرق یشانیپ یرو را دستش مشت و دیکش قیعم چندنفس

 .دیکش اشکرده
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1904 

 

 

  [4/14/20, 2:35 AM] 

 

 پانزده_و_ستیدو

 

 

 

 .خواند برداشت را ونیمحمدهما ادداشتی

 .گرفت را اششماره فوراً

 .کند آرامش توانستیم او با زدن حرف فقط

  گوشش در همسرش یداشتندوست یصدا که خورد دوم بوق

 .دیچیپ

 .ریخبه صبحت یزندگ سالم -
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 که کرد خداراشکر دلش در بازهم و بست را شیهاچشم

 .بوده خواب کی زیچهمه

 .زد لب

  ؟یخوب ،یحاج سالم -

 .دیپرس نگران ونیمحمدهما

 گرفته؟ صدات چرا شم، فدات خوبم -

 . دیلرز شیصدا و دیچک اشکش بود، دهید که یخواب تجسم از

 دم،یترس ،یستین دمید شدم داریب ؟یرفت و ینکرد دارمیب چرا -

 .دمید بد خواب

 .دیکش یآسودگ از ینفس ونیمحمدهما

 یزیچ بذار صدقه پاشو شدم، نگران زم،یعز باشه ریخ -

 .ستین

 .ینش بدخواب که نکردم دارتیب من د،یببخش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1906 

 

 .گرفت سرانگشتش با را اشکش

 مهد؟ یبرد چرا رو نورا ،یمرس -

 .زد یلبخند

 فتمیم راه االن من شو حاضر زمیعز ،ییجا میبر باهم قراره -

 .دنبالت امیب

 .دیپرس متعجب اسی

 م؟یبر کجا -

 .داد جواب و کرد مکث یکم

 .یآب پارک یهیافتتاح -

 .زد لب و دیپر باال شیابروها

 .بود فردا که هیافتتاح ون،یمحمدهماحاج -

 خانوم یمهر با هستن هاخانوم که اول سانس بود قرار بعدهم

 .میبر نورا و نایش و
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1907 

 

 .داد را جوابش و دیخند ونیمحمدهما

 .فرداست یعموم یهیافتتاح -

 باشه؟ ،یخصوص یهیافتتاح میبر وزامر

 .دیکوب جانیپره قلبش و ختیر نییپا یهر اسی دل

 !ونیمحمدهما و او تنها یعنی یخصوص یهیافتتاح

 .دیکش دندان به را لبش

 .شمیم حاضر باشه -

 .باش خودت مراقب فتم،یم راه االن -

** 

 یزیچ به لیم گرید و خورد تلخ شکالت یاتکه و قهوه

 .نداشت

 .بود ونیمحمدهما منتظر و شده دهآما
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 ونیمحمدهما قول به ن،یهم به رفتن از داشت دلشوره

 .یخصوص یهییافتتحا

 .شد داخل او و دیچرخ قفل در دیکل

 ریز و دیکش آغوش در را کشیبار کمر و آمد اسی سمت

 .دیبوس را گوشش

 و کاشت ونیمحمدهما یگونه یرو یابوسه هم اسی

 .کرد نگاهش

 در که یتیامن از و گذاشت او ینهیس یقفسه یرو را سرش

 .شد آرامش از پر گرفتیم آغوشش

 خانه از باهم هردو و کرد جدا او از را تنش گذشت، که یکم

 .شدند خارج

 نیماش سوار هم کنار هربار که مدت نیا تمام مانند دستشان

 .بود دنده یرو و هم در شده چفت شدند،یم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1909 

 

 به لبخند با ونیمحمدهما و شد پخش ویراد از آهنگ یصدا

 .شد نوا هم خواننده با و کرد نگاه اسی رخمین

 افتاد خطر در شدنم یبهشت تو با من -

 بکشانم دوزخ به و جان نیا بزن آتش

 ییآشنا دوروز نیا تمومه نگو یه

 ییجدا یلحظه ایخدا دهیرس نگو یه

 جانم یپرستیم که ییخدا اون به قسم

 جانم یهست تو فقط جانم، یهست تو فقط دل، نیا ندار و دار

 .بردیم را اسی دل از یاتکه هربار حرکتش، و رفتار هر

 .زد لبخند اسی

 .هاقشنگه صدات -

 .دیخند مردانه
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1910 

 

 که شما یمخمل یصدا یپا به خوشگل، یدار لطف شما -

 .رسهینم

 .پیخوشت یآقاحاج جذابه یلیخ صدات گفتم، یجد -

 چشمش یگوشه با و داد باال را شیابرو کی ونیمحمدهما

 .کرد نگاهش

 .زدلیعز مییشما مخلص ما -

 .کرد نگیپارک وارد را نیماش

 .انداخت اطراف به ینگاه اسی

 .بود خودشان نیماش فقط جا،آن نیماش تنها

 اسی یبرا را در و زد دور را نیماش شد، ادهیپ ونیمحمدهما

 .آمد نییپا هم او و کرد باز

 و کرد باز را داشبور در گرفت، صلهفا نیماش از یکم که اسی

 در را بود دهیخر راهش سر که را یازنانه و مردانه یویما دو

 .گذاشت کتش بیج
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1911 

 

 .کرد نگاهش کنجکاو اسی

 بود؟ یچ -

 .زد لب جواب یجا به و گذاشت او کمر پشت دست

 خانوم میبر -

 .نشسته نگاهش در ترس و دهیپر اسی رنگ کرد حس

 .ستادیا مقابلش

 .دیبلع را دهانش آب اسی

 .آورد باال را سرش و گذاشت اشرچانهیز دست ونیمحمدهما

 .زد لب و گرفت را شیبازوها ینرم به دست هردو با بعد

 .کن نگاه من به زم،یعز اس،ی -

 .زد لب شد قفل هم در که نگاهشان

 از پس م،یکن حیتفر و میباش هم کنار که میاومد فقط ما -

 .نترس یزیچ
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1912 

 

 را شیبازوها ونیمحمدهما شد، قراریب که سای یهامردمک 

 .داد تکان آرام

 !شوهرتم من ؟یترسیم ییتنها من با جانیا کهنیا از اس،ی -

 تا گذاشت آن یرو را سرش و برد پناه اشنهیس به اسی

 .کند آرامش قلبش ضربان یصدا

 .زد لب و دیکش ستبرش ینهیس یرو دست

  یلعنت اضطراب نیا فقط ،یحاج ترسمینم که معلومه -

 .زد پچ

 .عشقم باش نداشته اضطزاب هستم من تا -

 یکم و ندهد ادامه اسی تا دوخت، او یهالب به را شیهالب

 .کردند حرکت نگیپارک یخروج سمت هردو بعد

 

  [4/15/20, 4:47 AM] 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1913 

 

 

 شانزده_و_ستیدو

 

  

 

 .ستادندیا پارک یورود مقابل

 .کرد باز داشت ستد در که یموتیر با را در ونیمحمدهما

 را پنجم یطبقه یباال چرخان یتابلو و گرفت باال سر اسی

 .کرد نگاه

 .بود شده نوشته ocean گرید سمت و اوشن سمت کی

 .بودند مشخص هم جاهمان از یچیمارپ یهاسرسره

 .ستادیا کنار ونیمحمدهما

 .زدلمیعز دییبفرما -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1914 

 

 .شد داخل و زد یلبخند اسی

 .ندچرخا اطراف را نگاهش

 .سنگ یهاتکه به هیشب ییهایصندل با یبزرگ سالن

 .بود پوشانده ایدر از یبعدسه یرهایتصو را وارهاید

 .بود یعال اشیطراح

 .داشتند قرار سالن یانتها بوفه دو

 آن مسئول گاهیجا مقابل طیبل یهیته یبرا مانند ال فیرد دو

 .بود قسمت

 هیتعب وارید در انگار که یایجاکفش داخل از ونیمحمدهما

 .گذاشت نیزم یرو یکیپالست ییدمپا جفت دو بود،شده

 .زد لب اسی

 ممنونم -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1915 

 

 را هاآن ونیمحمدهما و کرد خارج شیپاها از را شیهاکفش

 .گذاشت یکنار

 .دندیرس یگرید سالن به کردند، رد که را بزرگ سالن

 و ویما فروش یغرفه هم کنارش و بود یدارکفش شیابتدا

 .بازوبند و قهیجل

 .بودند سالن اطراف لرهایاسپ

 .کرد نگاه را جا همه و چرخاند را سرش اسی

 که ییهاکمد آن از بعد و ها سشوار و نهییآ و زیم فیرد کی

 .داشتند قرار فیرد چند در

 .بود لباس ضیتعو یبرا اتاقک چند هم تر طرفآن یکم

 .کرد روشن را لرهایاسپ ونیمحمدهما

 .زد لب اسی به خطاب

 .امیم االن کنم باز رو آب رمیم -
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1916 

 

 .بود شده آب از پر استخر گذشته شب

 .کرد باز را گرید یهاقسمت یاصل یفلکه

 .آمد رونیب موتورخانه از و آورد در تنش از را کتش

 .بود ستادهیا جاهمان طورهمان اسی

 او مقابل خودش و گذاشت یکمد در را وهایما ونیمحمدهما

 .آمد

 نوازش را اشگونه دست پشت با و زد شصورت به یلبخند

 .کرد

 ؟یکن عوض رو هاتلباس یخواینم -

 جانیا یبرا ویما جز به یلباس چه لباس؟ " کرد فکر اسی

 "! نه ،یوایا! مناسبه؟

 لب و کرد نگاه بود برده ماتش که او به رهیخ ونیمحمدهما

 .زد
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1917 

 

 .ارمیب در رو هاملباس رمیم من -

 .داد یجا یکمد در را کتش

 .کرد باز را کمربندشلوارش و راهنیپ یهادکمه

 تنش، پوشش تنها حاال و داد قرار کمد در را شیهالباس

 .بود کنارش کینا مارک با یمشک یویما همان

 .برداشت قدم

 یفرض یهاطرح هاکیسرام یرو ییدمپا سر با اسی

 .دیکشیم

 ساق یرو از را شیهاچشم ون،یمحمدهما شدن کینزد با

 .دیرس اشبرهنه یباالتنه به و داد حرکت اشمردانه یپاها

 زبانش ریز درست قلبش که کرد حس و دیبلع را دهانش آب

 .تپدیم

 مقابل کوچک پوشش کی با تنها را او که بود بار نیاول

 .دیدیم خودش
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1918 

 

 هاشب یحت خودشان، یخانه در هم مدت نیا تمام 

 .بود دهیخواب کنارش یرکاب با ونیمحمدهما

 یهامردمک و گرفت اشمردانه ینهیس ستبر یقفسه از چشم

 .زد لبخند که کرد او نگاه بند را زنش دودو

 ویما برات سه، و ستیب یشماره کمد یتو ،زمیعز اسی -

 .گذاشتم

 .بپوش برو

 .زد لب و کرد باز را اششده خشک دهان اسی

 !سرده جانیا آخه -

 .کرد نگاهش متعجب ونیمحمدهما

 .هاکردم روشن رو یشیگرما ستمیس کل زمیعز -

 .بود بهانه دنبال به اسی
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1919 

 

 نانیاطم یبرا و گرفت را دستش فیظر مچ ونیمحمدهما

 .فشرد هم یرو را شیهاپلک او خاطر

 از قبل خواستم م،یباش هم کنار کم هی میخوایم فقط -

 امتحان هارویباز لهیوس نیا دونفر خودمون یاگهید هرکس

 .میگذرونب خوش و میکن

 .اسی نیهم

 .داد تکان را سرش و کرد تر زبان با را شیهالب اسی

 .رفت هاکمد سمت و داد حرکت را شیپاها

 .خواند را کمدها یرو یشماره

 .بود باز سه و ستیب کمد در

 .برداشت داخلش از را یلونینا

 غیج بود مانده کم ،یصورت یتکه دو یویما آوردن رونیب با

 .بکشد
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1920 

 

 هم یرو محکم را شیهاچشم و گذاشت هانشد یرو دست

 .فشرد

 و ترس نیا جا هی از دیبا اس،ی شوهرته " کرد فکر بعد یکم

 " نه؟ ای زهیبر مسخره خجالت

 .کرد باز را شیهادکمه و دیلرز تنش اما نبود سرد

 تن از را شیهالباس کی به کی و خورد برهم شیهادندان

 .دیپوش را دوتکه یویما آن و آورد رونیب

 جا رشیز را شیموها تمام و گذاشت سرش یرو هم را کاله

 .داد

 بود قرار کهنیا تصور از و انداخت شیپا سرتا به ینگاه

 .رفت نفسش شود، ظاهر ونیمحمدهما مقابل نیچننیا

 .زد شیصدا ونیمحمدهما

 اسی -

 .جنباند زبان یسخت به و شد هول
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1921 

 

 .یحاج امیم االن -

 ش،یپا هر به کردیم حس و بود انداخته نییپا را سرش

 .اندکرده زانیآو ییلویک ده یاوزنه

 .بود او مقابل د،یلرزیم رونیب و درون از که یتن با حاال

 .دوخت اسی به چشم ونیمحمدهما

 یبلور پوست یجا یجا و آمد ترنییپا او صورت از نگاهش

 .گرفت نشانه را تنش

 مکث بود، اشنهیس یقفسه و کتف انیم که ییتتو یرو

 .کرد یترشیب

 است ممکن هرآن که کرد حس اسی و دیبلع را دهانش آب

 .کند خاکستر را جانش تمام او، نگاه آتش

 رینظیب اندام و صاف پوست تمام داشت دوست ونیمحمدهما

 بود، که یکندن هرجان به اما کند فتح شیهابوسه با را او
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1922 

 

 ییصدا با و دوخت اسی ملتهب صورت به و کند را نگاهش

 :گفت آمدیم در چاه قعر از انگار که

 زم؟یعز میبر کجا اول -

 

  [4/15/20, 4:47 AM] 

 

 هفده_و_ستیدو

 

  

 

 .نداره یفرق دونمینم -

 .شد قدمهم او با اسی
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1923 

 

 یگاه هم هنوز اما بود،رفتهیپذ را شیپا نقص مشکل کهنیا با

 .شدیم یعصب زدن لنگ نیا از

 .رفت استخر سمت ونیمحمدهما

 .میکن شنا کمهی سپ -

 .داد تکان موافقت ینشانه به را سرش اسی

 .زدند کلر در را شانیپا بعد و شستند را شانیهاتن دوش ریز

 یهاپله یرو گذاشتن پا یجا به ونیمحمدهما و ستادیا او

 .ستادیا و شد عمق کم قسمت وارد میمستق ،یفلز

 .زد لب اسی به رو

 .گرمه آب زم،یعز ایب -

 .ستادیا جاهمان حرکت بدون اسی

 واکنش و انجامش از د،یرس ونیمحمدهما ذهن به یفکر

 .نبود مطمئن اسی
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1924 

 

 .کرد استفاده اسی غلفت از و رفت جلوتر اما

 در افتادنش با اسی غیج یصدا د،یکش را دستش ناگهان

 .شد زمانهم استخر

 قلبش که ییاو و گرفت بر در را فشیظر تن ونیمحمدهما

 .فشرد خودش به آغوشش، در را زدیم تند

 .جاامنیا من زم،یعز جونم -

 .دیایدرب اشکش بود مانده کم

 هم آن و،یما تکه دو با حد، از شیب یکینزد نیا از خجالتش

 بدون شانیهاتن که بار نیاول یبرا ونیمحمدهما برابر در

 .کردیم آبش داشت بود، گریدکی مماس لباس

 .شتک را اسی دل و دیخند مردانه درگلو،

 زبون؟ بلبل خانوم شده یگلگل لپات چرا -

 .گرفت دندان به محکم را نشیریز لب
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1925 

 

 یدیکش رو من یجورنیا چرا ون،یمحمدهماحاج یوا -

 !گهید اومدمیم خودم خب ،کردم سکته ن؟ییپا

 پشت را گرشید دست و برداشت در را کمرش دست کی با

 .برد او گردن

 .دلبر ینبود بغلم یتو االن یاومدیم خودت اگر -

 .بود طاقتیب

 .کردیم غیدر را خودش و بود حقش بود، زنش او

 .بود قفل هم در نگاهشان

 .کرد نگاهش ملتمسانه

 .قشنگم کنم لمست بذار -

 .زد پچ. کشاندیم جنون به را اسی دارشخس یصدا

 یحاج -

 .بود آب در مهین تا تنشان
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1926 

 

 و داد کتحر او یتتو یرو را، شستش انگشت ونیمحمدهما

 .زد لب

 دلم؟ جون -

 .فشرد برهم را شیهالب و نداد یجواب اسی

 یچیه -

 :گفت او یتتو به رهیخ و گرفت ینفس محمد. 

 .مینداشت ینسبت هم با یزد رو نیا یوقت خداروشکر -

 .داد ادامه خودش و کرد نگاهش پرتعجب اسی

 تن نیا به بخوره یاحد دست که بدم اجازه بود محال چون -

 .دنب و

 .شد بسته اسی یهاچشم

 کهیدرحال او و داد هیتک ونیمحمدهما ینهیس به را سرش

 .کرد حرکت ترشیب عمق سمت به داشتش، درآغوش
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1927 

 

 :گفت و آورد ادی به را یزیچ اسی

 !که میاوردین ریگدماغ و نکیع ،یحاج نرو -

 .کرد یمکث ونیمحدهما

 و غیج یصدا و انداخت اششانه سر را او حرکت کی در

 .شد بلند اسی یخنده

 منو؟ یبریم کجا یدار ،یحاج نکن نکن، عه -

 .داد جواب دیخندیم کهیحال در هم ونیمحمدهما

 .گرفتمت خوشگله، نزن غیج -

 میایم میاریم هم نکیع و ریگدماغ بعد سالن، یکی اون میبر

 .شنا

 داشت او، یسرشانه با شکمش تماس و بود یقلقلک اسی

 .دیبریم را نفسش

 :گفت دهیبر دهیبر و زد او کمر به آرام یمشت
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1928 

 

 .امیم خودم بده، اجازه پس، باشه، باشه، -

 باال را خودش اسی و گذاشت نیزم یرو را او ونیمحمدهما

 .رفت رونیب آب از و دیکش

 .نشاند او یسرشانه یابوسه ونیمحمدهما

 نیبزرگتر از یکی جانیا  یدهیسرپوش یسرسره یدونیم -

 ست؟انهیخاورم یهاهسرسر

 .دیپرس متعجب اسی

 جداً؟ -

 .داد تکان را سرش

 ؟یکن امتحانش و ینیبب میبر یخوایم -

 .زد لب زده جانیه اسی

 .ترسمیم من اما میبر آره -

 :گفت وارزمزمه و کرد خم نوشش کنار سر ونیمحمدهما
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1929 

 

 هوم؟ توش، میبر ییدوتا که کرد اشیکار هی بشه دیشا -

 س؟ای هیچ نظرت

 شیهادست او و گرفت یباز به را اسی پوست نفسش یداغ

 .نشود مشخص شانیجانیه لرزش تا کرد، مشت را

 

  [4/16/20, 4:47 AM] 

 

 هجده_و_ستیدو

 

  

 

 حرکت چهارم یطبقه سمت به او، از جلوتر پله دو اسی

 یپست و اندام از چشم توانستیم مگر ونیمحمدهما و کردیم

 رد؟یگب بشیدلفر یهایبلند
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1930 

 

 یترشیب لرز رفتند،یم باالتر هرچه و بود سیخ هردوشان تن

 .نشستیم اسی تن بر

 :گفت ونیمحمدهما به رو و دیچرخ

 .میبرگرد ایب شدم، مونیپش اصالً سرده، باال زدم خی -

 .کرد سد را راهش و دیخند ونیمحمدهما

 .نییپا میرسیم زود برو ست،سرسره از ترس خوشگلم، برو -

 .هیثان بر متر پونزده تسرع با

 .که میبمون باال نیا ستین قرار

 .رفت باال هم را گرید یطبقه کی ناچار

 یادهیسرپوش یسرسره پنج به رهیخ اسی و ستادندیا هم کنار

 .دیبلع را دهانش آب بود، طبقه آن در که

 .دیتپیم پرصدا قلبش جانیه شدت از

 .زد بل و کرد اشاره یوسط یسرسره به ونیمحمدهما
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1931 

 

 .ترهمیمال کم هی بشیش نیا زم،یعز نیبب -

 کهنیا فکر و کرد نگاه گرید یهاسرسره تند بیش به اسی

 را ترس است، آزاد سقوط به هیشب یزیچ هاآن از خوردن سر

 .کرد قیتزر وجودش به

 .رفت یوسط یسرسره همان سمت

 .برو شما اول پس باشه -

 .زد لب و کرد پر را نشانیب یفاصله ونیمحمدهما

 م؟یبر باهم -

 نداره؟ خطر ؟یدونفر باهم؟ -

 و گرفت شیهادست در را او سرد یهادست ونیمحمدهما

 .بست را شیهاپلک

 ینیبش من، به پشت هم شما و نمیبش من اگر اما داره، خطر -

 .نه بهم، یبچسب سفت و بغلم یتو
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1932 

 

 شیصدا در که یلبخند با و کرد تنگ را شیهاچشم اسی

 .دیپرس دبو نشسته

 در من، جانیه و ترس از سواستفاده شما اناًیاح آقا،حاج -

 ؟یکنینم یفعل تیموقع

 او تن یرو طنتیش با را نگاهش دور کی ونیمحمدهما

 به ش،یپاها یخورده یمشک الک سرانگشتان از باز و کشاند

 .داد جواب و دیرس شیهاچشم

 کنهیم یسع فقط ،کنهینم سواستفاده همسرش از که آدم -

 .ببره رو لذت تینها ،یطیشرا نیچن از

 و ییباال یتکه نیب نگاهش ،یطیشرا نیچن از گفت که یوقت

 .شد جاجابه اسی یویما ینییپا

 گرفت دندان به را لبش کنج که آمدینم بدش انگار هم اسی

 .نشست آن یلبه و رفت سرسره سمت و

 .ردنخو سر تا داشت نگه دوطرف به محکم را شیهادست
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1933 

 

 لب بود اشرهیخ که ونیمحمدهما به رو و چرخاند را سرش

 .زد

 .ترسمیم ییتنها من ،یحاج کن بغلم محکم پشت از ایب -

 .گرفت قرار سرشپشت ونیمحمدهما

 .بود او تن به داده هیتک اسی حاال و نشست

 .کرد دراز اسی تن دوطرف را شیپاها

 چفت اتنهیس یقفسه یرو یدرضرب رو هاتدست اسی -

 .کن

 .داد انجام بود گفته او که را یکار اسی

 .کرد قفل خودش یپاها نیب را او یپاها ونیمحمدهما

 .دیچیپ او تن دور محکم هم را شیهادست

 .من تن یرو بخواب کامالً حاال -

 .انداخت او بدن یرو را خودش و بست چشم اسی
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1934 

 

 بدون یهاتن تماس جانیه سقوط، جانیه از ترشیب

 را ونیمحمدهما و بودکرده وانهید را اسی که ودب پوششان

 .تروانهید

 .شمرد ونیمحمدهما

 .سه دو ک،ی -

 .کرد رها را تنش و گفت را سه

 غیج با شد زمانهم یچیمارپ یسرسره آن در سقوطشان

 .اسی بیمه

 .آمدند فرود شدت با یعمقکم آب در ناگهان

 باز را چشمش انددهیرس اول یطبقه به کهنیا الیخ به اسی

 .کرد

 .دوخت دوم قسمت به چشم و دیکوب صورتش بر

 .نشد تموم چرا برسرم خاک یوا -
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1935 

 

 .برگردم خوامیم من

 کیتار قسمت به را خودشان یآرام به و دیخند ونیمحمدهما

 .بود یترشیب شدت با بارشان،نیا سقوط و کشاند

 یزدهوحشت و بلند غیج یصدا و بود ادیز چیپ نیآخر بیش

 .دیچیپ فضا در ون،یمحمدهما یخنده بلند یصدا و اسی

 .آوردند رونیب آن از سر دهیبر نفس هردو و رفتند فرو آب در

 او به نگاه چپ چپ و گذاشت قلبش یرو دست لرزان اسی

 .کرد

 .دمیترس یلیخ -

 .زد یچشمک ونیمحمدهما

 .بود خوب یول -

 .دیپرس ونیمحمدهما و رفتند رونیب

 م؟یکن امتحان هم اهیکی اون میبر -
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1936 

 

 .دیکش را او دست و دیخند اسی

 .سهیمیوا داره قلبم ،یحاج بکنم غلط من نه -

 :گفت ونیمحمدهما که کرد پاتند

 .یفتیم نکرده ییخدا بگردم، دورت ندو -

 .زد داد خنده با و رفت یبهداشت سیسرو سمت

 شد، وارد بهم که یجانیه از بدبختم یمثانه خت،یر خت،یر -

 .کنهیم انفغ داره

 .رهیم آبروم ندوام

 .شد یگرید یبهداشت سیسرو وارد هم ونیمحمدهما

 :گفت شستیم را شیهادست که یدرحال و آمد رونیب اسی

 .سونا میبر کاش ها،کردم خی واقعاً من -

 .دیپرس ونیمحمدهما
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1937 

 

 ای موج، یاچهیدر و استخر قسمت اون میبر یخواینم -

 و چاله اهیس رودخروشان،

 :گفت لبخند با و کرد کج را گردنش و دیبر را حرفش اسی

 .گهید سونا میبر اول -

 .رفتند رونیب

 .کرد ضعف او شیآرا بدون صورت یبرا دلش

 .یبگ شما یهرچ چشم -

 

  [4/16/20, 4:47 AM] 

 

 نوزده_و_ستیدو
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1938 

 

 

 .سپرد بخار سونا یگرما به را تنش و نشست سکو یرو

 یشانه دور را دستش و تگرف قرار کنارش هم ونیمحمدهما

 .کرد حلقه اسی

 شُل عضالتش کی به کی بعد یکم و خورد یزیر تکان اسی

 .داد قرار ونیمحمدهما پهن یشانه یرو را سرش و شدند

 یرو یابوسه و برداشت او سر یرو از را کاله ونیمحمدهما

 .نشاند سشیخ یموها

 را، ونیمحمدهما داریب یهاحس هم، کنار در بودنشان طورنیا

 .بود کرده هم دارتریب

 همسرش او که یوقت ندارد یرادیا که طنتیش یکم کرد، فکر

 .است

 یتند واکنش ،شانیپوست تماس به نسبت اسی که حاال

 .داد جرأت خودش به بود نداده نسان
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1939 

 

 .بزند پس را لبخندش کرد یسع

 :گفت یایساختگ حالت با

 .گرفت درد گردنم قدرچه آخ آخ -

 .دینال درهم یاچهره با و کرد باز اسی تن دور زا را دستش

 یآ یآ -

 .شد او به رهیخ و نشست راست دهیترس اسی

 هو؟ی شد یچ یوا -

 نگاهش شده درهم صورت و چهره همان با ونیمحمدهما

 .کرد

 ؟یبد ماساژش یتونیم گرفت، گردنم -

 .ستادیا و داد تکان را سرش اسی

 .دمیم ماساژش من بردار رو دستت آره -

 .کرد شروع و گذاشت او گردن یرو را شیهادست
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1940 

 

 :گفت و دینال دردش دادن جلوه یعیطب یبرا ونیمحمدهما

 .رفت پوستم شه،ینم یطورنیا -

 .هست روغن ماساژ سالن میبر

 برد فرو دهانش در را شیهالب او و کرد نگاهش نگران اسی

 .نشود مشخص لبخندش تا

 .رفت در سمت اسی

 افتاده بالشت یرو از سرت شبید حتماً م،یرب پاشو باشه -

 .بود

 به و ماساژ یهاتخت از یکی یرو نشست ونیمحمدهما

 .کرد اشاره شده دهیچ یهاروغن یقفسه

 ماساژ بعد زیبر چندقطره اریب اشویکی زم،یعز دستت قربون -

 .بده

 .گرفت درد انقدر ییهوهی چرا دونمینم
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1941 

 

 .خواند را یاشهیش یرو اسی

 "بابونه روغن"

 ونیمحمدهما داد، مالش را روغنش به آغشته گردن که یکم

 .کرد نگاهش و تنگ چشم

 ؟یستین بلد اسی -

 .داد جواب دهیورچ لب هم اسی

 ماساژورم؟ من مگه خب -

 .دیپرس طنتیش با و کرد یمکث ونیمحمدهما

 ؟یستین بلد هم یلندیتا ماساژ -

 .کرد نگاهش یچپ چپ اسی

 .جناب ریخ -

 همان با و کند کنترل را لبخندش نتوانست ونیمحمدهما

 .داد باال را شیابرو یتا کی شده باز شین
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1942 

 

 بدم؟ ادتی یخوایم -

 .کرد فکر اسی

 نبود؟ شانییزناشو یزندگ اوضاع بهبود طالب هم خودش مگر

 یحرارت و آمده کش یمردانه لبخند آن و ونیمحمدهما لحن

 .گرفت یباز به ار شیهاهورمون ،زدیم رونیب تنش از که

 .بود یفرار و یعاص نگاهش

 .دیپرس گرید بارکی ونیمحمدهما

 بدم؟ ادتی -

 .داد جواب گرفته و خفه اسی

 آره -

 .کردیم نگاهش تشنه حاال ونیمحمدهما

 :گفت اسی به و ستادیا

 .بخواب بدم، ادتی یعمل دیبا خب -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1943 

 

 کی دارد انگار که دانستندیم هردوشان ،دانستندیم

 .آوردندینم خودشان یرو به اما و افتدیم ییهااتفاق

 یرو و درآورد پا از را یکیپالست یالانگشت یهاییدمپا اسی

 .دیکش دراز تخت

 .زد پچ و دیکاو را او صانهیحر ونیمحمدهما

 .بخواب شکم به -

 .زد یچرخ و داد رونیب تکه تکه را بازدمش اسی

 .گرفت دست در را روغن ونیمحمدهما

 را تنش تمام اسی که دیفهم و ستادیا تخت به دهیچسب

 .کرده منقبض

 همان فقط و فقط اس،ی فکر در ،لحظه آن که بود بیعج

 .ستادهیا کنارش که بود یمرد و ماساژ سالن

 .نبود آهنگ یصدا و شهراد از یخبر سرش در گرید
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1944 

 

 .بودند گرفته نبض پارچهکی تنش یهاسلول تمام

 را بود کمرش یرو که را بند کی همان اشمردانه دست

 .شد باز اشگره و دیکش

 چنان ونیمحمدهما قلب و بست چشم و دیگز لب اسی

 شکافتیم را اشنهیس یقفسه هرلحظه انگار که دیتپ امانیب

 .افتادیم رونیب و

 .کرد روغن به آغشته را سرانگشتانش یکم تنها

 تا دیکش گردنش یباال از مورچه، رفتن راه به هیشب و یآرام به

 .دیرس شیپا ساق به

 .دیرس گردنش به تا کرد شروع آرام شیپا ساق از دوباره

 یهادست و بود کرده حبس اشنهیس در را نفسش اسی

 .افتاد لرز به ونیمحمدهما

 و شدند شل اسی عضالت کی به کی که کرد تکرار قدرآن

 .آمدند در انبساط حالت به



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1945 

 

 یباز به را روانش و بکشاند جنون به را اسی که شد موفق او

 .ردیبگ

 انداخته نیطن گریدکی گوش در لرزانشان یهانفس یصدا

 .بود

 .آورد باال دست یآرام به اسی

 دهیبر و گرفت را بود نشسته کمرش یر هم باز که را او دست

 .زد پچ دهیبر

 من من، -

 .دیکش دندان به را لبش و بست چشم ونیمحمدهما

 .رسندب چیه به بازهم کهنیا از دیترس

 .داد جواب دار خس

 ؟یمطمئن -

 .داد جواب او یهاچشم در رهیخ و سرچرخاند عجز با اسی
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1946 

 

 .خوامیم تورو من ون،یمحمدهما -

 و پسوند چیه بدون بار، نیاول یبرا بود، گفته را نامش

 .یشوندیپ

 .زد لبخند ونیمحمدهما

 .کنارش در هم او و نشست تخت یرو اسی

 .دندیبوس

 .پرحرارت و پرشور

 تا گوش یالله از ونیمحمدهما مرطوب و زیر یهابوسه

 .آمدیم نییپا را اشنهیس یقفسه

 .کردند نوازش عطش با و پروایب اشمردانه یهادست

 یداشتندوست یباز نیا در را او یطنش چیه بدون اسی

 .کردیم یهمراه
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1947 

 

 مدت نیا تمام از پس ده،یرس آب به یتشنه دو مانند هردو

 .داشتند جانیه گذشتند،یم تشانیمحرم از که

 و دندیچیپ هم در و شدند یکی که بودند شانیهاتن بعد یکم

 .زدند رقم را نشانیاول

 

  [4/18/20, 12:43 PM] 

 

 ستیب_و_ستیدو
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1948 

 

 ینجواها به نوبت حاال گرفت، فاصله هم از که شانیهاتن

 .بوددهیرس گوشش کنار ونیمحمدهما یعاشقانه

 زدهخجالت و کرد پنهان او ینهیس یقفسه در را سرش اسی

 .دیخند

 :گفت و دهیبوس را اشیشانیپ ونیمحمدهما

 گه؟ید هیچ خجالت دلبر، دلم جون -

 .خانومم ازت ممنونم

 چیه یب حاال و زده کنار را شیهاکابوس هامدت از پس اسی

 شهراد که نبود قرار گرید و بود همسرش کنار یاآشفته فکر

 .کند دایپ حضور ونیمحمدهما و او لحظات در

* 

 به یزیچ ،یبدبخت قعر تا هایخوش اوج یفاصله یگاه

 .است کیبار یمو تار کی یاندازه

 .ساعت چند تنها مثالً
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1949 

 

 نیبهتر از یکی اسی کنار ونیمحمدهما که یساعت چند همان

 ...حاال و کرده تجربه را اشیزندگ یهازمان

 از ساعت و زده رونیب انهخ از شب مهین که بود شده چه حاال

 را شانخانه از باالتر ابانیخ نیپنجم او، و گذشتیم شب کی

 گذراند؟یم هم

 .رفتیم فقط هدفیب رفت،یم راه

 .کجاست مقصدش بداند کهنیا بدون

 .شود کم وجودش آتش از یزیچ دیشا تا رفتیم فقط

 .زد دارکش یبوق ش،یپاها مقابل ینیماش

 سال، آخر یروزها کیتراف از خسته و یعصب یتاکس یراننده

 .داد تکان را دستش و برد رونیب شهیش از را سرش

 !نیماش ریز یرفتیم که  بودم نکرده ترمز عمو؟ ییکجا -

 .زند یم زنگ گوشش در او یصدا کرد حس
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1950 

 

 .شد جمع قلبش درد از اشچهره و برد باال را دستس

 .داد جواب

 .امشرمنده -

 .رفت کنار ابانیخ وسط از

 .رساند گرید سمت آن بوستان به را خودش

 .داد ماساژ را اشنهیس یقفسه و نشست یمکتین یرو

 .کرد مرور را اشیلعنت قبل مین و ساعت کی و بست چشم

 .بود فرستاده امیپ کی شیبرا وانیک

 یهست خودت ام،یب هیافتتاح یبرا تونمینم فردا من یحاج -

 .ریخبه شبت گه،ید

 .زد زنگ او به امش،یپ از متعجب

 هر با و زد زنگ بارده از ترشیب دیشا دوبار، و بار کی نه

 .شدیم ترشیب اشینگران پاسخ،یب تماس
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1951 

 

 و نورا غفلت از گفت، الو و دیچیپ یگوش در که وانیک یصدا

 زدن، مسواک یمسابقه سر بر بودنشان سرگرم و اسی

 .رفت مطالعه اتاق به و کرده استفاده

 .بود داشته نگه ممکن حد نیترنییپا در را شیصدا

 .ینگران از مردم ؟یدینم جواب رو یگوش چرا پسر سالم، -

 .کرد سکوت وانیک

 وان؟یک الو، -

 .بود حوصلهیب و یعصب دیشا و گرفته شیصدا

 .یحاج هستم جونم؟ -

 .بود شده کالفه آرام، شهیهم ونِیمحمدهما

 ؟ینباش که شهیم مگه اصالً ؟یستین فردا چرا شده؟ یچ -

 ؟یچ یعنی ؟یاین حاال زحمت چندماه بعد

 .کردیم یعصب را ونیمحمدهما داشت سکوتش
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1952 

 

 من؟ برادر نه ای شده یچ یگیم -

 .داد جواب و گرفت نیسنگ ینفس

 و رفع زود کنمیم یسع که هیگرفتار هی ال،یخیب ،یحاج نه -

 .کنم رجوعش

 .دیکش صورتش بر دست

 خب جانوانیک االاهلل،الاله -

 در حرف و آمد بند زبانش یازنانه یآشنا یصدا دنیشن با اما

 .دیماس دهانش

 .بهم بده رو یگوش لطفاً ونِیهما اگر -

 .امدین رونیب اشحنجره از ییصدا اما داد تکان را شیهالب

 کرد؟یم خطابش ونیهما او جز یکس چه

 ن؟؟ینگ جز یکس چه

 .زد شیصدا نگران که بود  وانیک حاال
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1953 

 

 الو محمد، ؟یخوب یحاج -

 .بود افتضاح نبود، خوب

 .داد جواب خفه

 !حاال؟ اونم برگشته؟ یچ یبرا -

 چون امینم هم فردا بره، فرستمشیم -

 .دیبر را او حرف

 زه،یعز برات که خودش جان فقط بکن، یخوایم یهرکار -

 .وانیک شده خوب تازه من یبچه نورا، سمت ادیب نذار

 جاهمان را یگوش. گفت چه وانیک که دینشن گرید د،ینشن

 .گذاشت زیم یرو

 .زدیم رونیب حرارت شیهاگوش از

 .بودشده داغ سرش

 .کند رانیو و بزند ادیفر بکشد، داد داشت دوست
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1954 

 

 .هاحرفنیا از دارترشتنیخو و بود ونیمحمدهما او اما

 .نفهمد اشیآشفتگ از یزیچ اسی تا زدیم رونیب خانه از دیبا

 .دیپوش یرکاب یرو را راهنشیپ و کرد عوض ار شوارش

 نورا دست در ریش یوانیل که اسی یزدهبهت یهاچشم مقابل

 :دیپرس و دادیم

  ؟یریم یدار کجا یحاج -

 .داد جواب کردنش نگاه بدون

 .بخواب شما زم،یعز امیم زود -

 حاال که کرد فکر و رفت راه قدرآن و آمد رونیب خانه از

 .بود جارانف درحال مغزش

 .رفت راه اسفند سرد یهوا در کاپشن ای و کت بدون

 .بودنشسته جانش بر لرز
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1955 

 

 انیم را سرش و برداشت اشنهیس یقفسه یرو از را دستش

 .گرفت دستش دو

 .دینال خودش با

 کنار نورا نیا حال که االن ؟یاومد االن چرا ؟یاومد چرا -

 بشه؟ ییهوا دنتید با ممکنه و خوبه اسی

 .اسی اس،ی اس،ی

 بکنه؟ نامربوط یفکرها خودش با و بفهمه مبادا

 او قطعاً آمدنش، رونیب نیا با که آورد ادی به نامش، آوردن با

 .کرده نگران را

 .بودگذاشته جا خانه در را لشیموبا یگوش

 و ینگراندل دیشا کرد فکر و گشتیبرم خانه به دیبا

 زود گفت وانیک که طورهمان دیشا باشد، موردیب تشیعصبان

 .برگردد

 .نکند سکته تا زدیم گول را خودش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1956 

 

 .شود آرام اسی کنار تا گشتیبرم دیبا

 .کرد زمزمه و دیکش شیهایجوگندم انیم پنجه

 و نبود درست رفتنت هم که ن،ینگ کنه کارتیچ بگم خدا -

 .برگشتنت هم

 

  [4/18/20, 12:44 PM] 

 

 کی_و_ستیب_و_ستیدو

 

  

 

 .دیپرسیم که نورا یتکرار سؤال به بار نیچندم یبرا

 ومده؟ین هنوز چرا رفت، کجا ییبابا جانیاسی -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1957 

 

 .دوخت ساعت به چشم نگران یدل با و داد جواب

 .بخواب شما داشت، کار بشم، فدات ادیم -

 .گرفت را اشیگوش یشماره خانه تلفن با

 .بود دهیبر را امانش آشوبهدل

 .ستین راه در یخوب یخبرها که بود دهیفهم هم او انگار

 سماجت با اما بود خواب در غرق شیهاچشم که نورا به رو

 .کرد بودمانده داریب

 .بخورم آب برم من رونیب این تختت، یتو بخواب جوجو -

 .چسباند گوشش به را تلفن و گرفت را شماره گریدیبار

 .شد واردش مطالعه، اتاق از یگوش یبرهیو یصدا دنیشن با

 .دیعبل را بغضش

 !ون؟یمحمدهما ینبرد چرا رو اتیگوش -

 .بکشد شهیر از را شیموها داشت دوست



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1958 

 

 کی با ،یعصب و برافروخته ساعت، نیا در بود، رفته کجا

 سرد؟ شب نیا در هم آن راهن،یپ

 .دیکش سر آب یوانیل

 .دیچرخیم خودش دور کالفه

 .پراندش جا از ناگهان نورا، یصدا

 .زد لب و داشت آغوش در را عروسکش

 .تشنمه منم -

 .نوراجان دمیترس -

 .داد دستش به آب یوانیل

 .ادیم دبگه االن هم ییبابا زم،یعز الال میبر بخور -

 شد باعث در، قفل در دیکل چرخش یصدا که بود موقع همان

 .کنند تند پا سمتش به هردو

 .کرد حلقه شیپاها دور دست نورا و شد داخل ونیمحمدهما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1959 

 

 .ستادیا راست و کرد لبغ را او و شد خم

 دخترم؟ یدینخواب چرا -

 .کرد نگاهش یدلخور با اسی

 .رونیب اومد حلقم از دلم ؟یبودرفته کجا -

 .یبردیم رو اتیگوش حداقل

 .زد جوانش همسر یرو به خسته یلبخند

 .زمیعز دیببخش -

 بخوابه؟ خوادینم خوشگلم نورا

 .گذاشت او یشانه یرو را سرش

 شما؟ اتاق یتو امیب شهیم بم،بخوا خوامیم -

 به ابرو و چشم با ونیمحمدهما اما کند موافقت خواست اسی

 .داد جواب بعد و کرد اشاره و مایا او

 .یبخواب خودت اتاق یتو دیبا شما زمیعز نه -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1960 

 

 .رفت ییشودست سمت خودش و سپرد اسی به را نورا

 مشچش کرد، جدا تن از را راهنشیپ و شد اتاقشان وارد یوقت

 تخت یرو که افتاد اسی یهاخوابلباس از یکی به

 .بودشگذاشته

 .کرد زمزمه خودش با

 .کوچولوم خانوم کردم خراب رو اتبرنامه که دیببخش -

 .دیکش دراز برهنه یاباالتنه با و دیپوش یشلوارک

 .کرد ترک را نورا اتاق نیپاورچ اسی

 .چرخاند چشم او و رفت ونیمحمدهما سمت

 .کرد باز او یبرا را شیهادست

 .یزندگ بغلم ایب -

 یقفسه یرو را سرانگشتانش و دیخز آغوشش در اسی

 .دیکش او ینهیس



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1961 

 

 ؟یناراحت چرا یبگ بهم یخواینم -

 دفعه؟هی شدیچ

 .دیبوس را شیموها یرو

 از خاطرم و یباش کنارم که شما کنم،یم درستش خودم -

 .شهیم حل هم گهید مسائل باشه، جمع بودنت

 .دوخت او یهالب به را شیهالب و گرفت باال سر اسی

 هم لحظه کی ونیمحمدهما یآشفته فکر اما دندیبوس پرشور

 .شدینم متمرکز

 .زد لبخند و گرفت فاصله

 خوشمزه؟ یفرنگ توت میبخواب -

 .داد جواب بعد و کرد جمع را شیهالب اسی

 .ریخبهشب باشه -

 .رفت خواب به ونیمحمدهما یهادست نوازش ریز او



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1962 

 

 اکو سرش در جمله کی تنها و نگذاشت برهم پلک خودش اما

 .شد

 !؟یبرگشت چرا نینگ -

 .ستادیا نماز به و گرفت وضو رفت، رونیب اتاق از یآرام به

 .بودنشسته سجاده سر دست به حیتسب

 .کردیم زمزمه رلبیز آرامشش حفظ یبرا را قرآن کوتاه اتیآ

 .دادیم نشان شخود از یمنطق یواکنش دیبا

 .شدینم درست یزیچ تیعصبان و یکالفگ با

 هم اگر برگرده، که بگم و بزنم حرف باهاش دیبا خودم "

 که نورا یحت نشه، رد هم امخانواده یچندفرسخ از گرده،یبرنم

 "دخترشه

 

  [4/19/20, 3:32 AM] 
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1963 

 

 

 دو_و_ستیب_و_ستیدو

 

 

 

 جانیپره ننازخاتو و داشت نگه گوشش و شانه نیب را یگوش

 .کرد فیتعر شیبرا

 که چندوقت نیا بعد خالصه مادر، که بگه برات جونم گهید -

 .اشخونه میبر امشب گفت زدمیم زنگ بهش هرروز هرروز

 یهاناخن یرو را ییطال یانهییآ الک که یدرحال و زد لبخند

 .دیپرس زدیم شیپاها

 خاتون؟ یگفت بابا به -

 .گفتم زمیعز آره -
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1964 

 

 فت؟گ یچ خب -

 بخواد، هم دلش یلیخ. بگه یزیچ کرده خودیب گفت؟ یچ -

 .بذاره باال طاقچه که نبود قرار

 .میبر دنبالم ادیب گفتم

 .زمیعز ایب دخترش و شوهرت با توام

 .دیخند اسی

 پدرزنش؟ یخواستگار ادیب داماد -

 سر بذار احترام و عزت داره؟ یبیع چه اد،یب جانیاسی آره -

 .شوهرت

 ادیب زودتر گمیم بهش زنمیم زنگ خاتون، چشم باشه -

 .خونه

 .میایم خودمون ماهم رمیگیم رو جونالله یخونه آدرس

 .فرستاد امیپ پدرش یبرا کرد قطع که را تماس



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1965 

 

 .یبش دوماد قراره که ییبابا برم قربونت -

 .کرد دراز را دستش و نشست مقابلش نورا

 .جانیاسی من یبرا الک حاال -

 .زد لبخند

 .بزنم ییبابا به زنگ هی اول بذار کوچولو، یجوجو چشم -

 .ماند پاسخیب تماسش و زد زنگ

 و شد رد تماسش و کرد لمس را نامش چهارم یدفعه یبرا

 .آمد اشیگوش یصفحه یرو ونیمحمدهما جانب از یامیپ

 تماس شما با یزود به کنم، صحبت توانمینم اکنون -

 .رمیگیم

 

**** 
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1966 

 

 نیب که پستال کارت یهاپاکت و ستادهیا انهکارخ در مقابل

 کارگرها دست به را، بودگذاشته یتوجه قابل مبلغ هرکدامشان

 .گفتیم کیتبر را نو سال شیشاپیپ و دادیم

 .رفتیم راه کارخانه در تنها او و بودندرفته همه حاال

 .بودرفته کلنجار خوش با را دوروز نیا تمام

 .گرفت را وانیک یمارهش و داشت دست در را یگوش

 .زد لب و کردند یکوتاه یپرساحوال

 .میبزن حرف باهم دیبا نمشیبب خوامیم جان،وانیک -

 :گفت بعد و کرد سکوت یلخت وانیک

 ؟یمطمئن -

 .دیکش صورتش بر یدست

 کجاست؟ برادر، آره -
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1967 

 

 زنمیم زنگ بهش االن یبخوا اگر اما مامان، یخونه -

 .جانیا ادیب گمیم

 .ادیب شیپ مادر یبرا یناراحت خوامینم ممنونم، آره -

 .فتهیب راه گمیم بهش االن ا،یب داداش حله -

 

*** 

 

 یروز که یزن دست از کرد،ینم هم را فکرش وقتچیه

 نیا تا دارشید یبرا و باشد یحرص داشت، دوستش عاشقانه

 .یعصبان و کالفه خد

 دست در را او یحلقه هنوز که قبل چندماه نیهم تا اگر دیشا

 .شدیم شیرایپذ دل و جان با آمد،یم داشت،

 .نه حاال اما
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1968 

 

 .درآورد صدا به را وانیک واحد زنگ

 .کرد باز را در دست به کاپشن وانیک

 .دادند دست و کردند سالم گریدکی به

 .دیکش هم در ابرو ونیمحمدهما

  ؟یریم کجا -

 .رفت رونیب در از

 .دیبزن رو هاتونحرف ماش ام،محوطه یتو جانیهم -

 .کرد اشاره سر با

 .تو برو ،یاومد خوش -

 .بست را در وانیک و شد داخل او

 به یدست و گذاشت نیزم یرو در کنار جاهمان را فشیک

 .دیکش گردنش

 .نبود تنفس یبرا هوا انگار



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1969 

 

 .چرخاند خانه در را نگاهش

 .نبود نینگ

 .ودنب خودش دست بود، پوشانده را صورتش که یاخم

 .برداشت سالن سمت قدم چند

 یالحظه یبرا را سرش کفش، یهاپاشنه تق تق یصدا با

 .گرفت باال

 .بکاود را او دور کی نگاهش تا بود یکاف لحظه کی همان

 .رفت جلوتر و گرفت اششده تیالیها کوتاه یموها از چشم

 خنده با و گذاشت دهانش مقابل دست و ستادیا جاهمان نینگ

 .زد شیصدا

 !بودشده تنگ برات دلم قدرچه ون،یهما یوا -

 کفش به خورد گره ناخواسته شیهاچشم و شد ترظیغل اخمش

 .قرمزش جلوباز بلند پاشنه
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1970 

 

 حاال که ییاو به نگاهش بازهم مبادا که کرد استغفار دل در

 .فتدیب بود نشیتر نامحرم

 "هیالواتوبیرباستغفراهلل"

 .زد لب دار خس و گرفته ییصدا با

 .سالم -

 .کرد پاتند سمتش نینگ

 جانیا امیب گفت وانیک خوبه؟ حالت جان،ونیهما سالم -

 .دادن بهم رو ایدن انگار ،یایم یدار

 تنش کنار را دستش کی و دیبلع را دهانش آب ونیمحمدهما

 .کرد مشت

 از جلوتر که گرفت او مقابل ستیا یمعنا به را گرشید دست

 .دیاین نیا

 .زد یلبخند نینگ



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1971 

 

 .بودکرده آماده هانیا از بدتر یبرا را خودش

 .ردیبگ پس را شیهاداشته تا بود آمده خودش الیخ به

 .یاومد خوش ن،یبش ایب -

 ؟یاوردین رو نورا چرا

 .بود سکوت تنها ونیمحمدهما پاسخ

 

  [4/19/20, 3:32 AM] 

 

 

 سه_و_ستیب_و_ستیدو

 

  

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1972 

 

 .زد بودانداخته نییپا سر که او یبرافروخته صورت به یلبخند

 نیچند تمام بود رفته ادشی انگار که کرده، صلح قصد یطور

 زهر شانهرسه به طورچه را مشترکشان یزندگ آخر ماه

 .بودکرده

 .زد شیصدا و رفت آشپزخانه سمت

 ؟ییچا ای یخوریم قهوه جان،ونیهما -

 .دهد جان او یهاقهوه یبرا بود حاضر یزمان

 نیزم از نگاهش کردن جدا بدون و دیبلع را دهانش آب اما

 .داد جواب

 .لطفاً آب وانیل هی -

 .ارمیم االن چشم باشه -

 مدت؟ نیا یکرد کاریچ خبرا؟چه
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1973 

 

 د،یساخت یآب پارک هی وانیک با دمیشن طوره؟چه کار اوضاع

 .گمیم کیتبر

 .بود دنیترک درحال ونیمحمدهما یهاچشم یخون یهارگ

 .آمد او سمت و گذاشته یدستشیپ در را آب وانیل

 یرو که انگار کفشش یهاپاشنه یصدا و قدمش کیهر

 .انداختیم خط ونیمحمدهما روان

 بلوز یقهی که شد خم یطور هم عمداً شد، خم مقابلش

 .شود زانیآو خودش، یطراح دوختخوش

 چشم ونیمحمدهما و شد مشخص اشنهیدوس انیم خط

 .بست

 .ستادیا راست

 ؟یبگ یزیچ یخواینم -

 .دیسرکش الجرعه و گرفت دست به را آب وانیل ونیمحمدهما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1974 

 

 .داد تکان را سرش

 .میزنیم حرف چرا، -

 .نشست ونیمحمدهما مقابل مبل یرو درست

 نگاه شیرو شیپ مرد اگر د،یرسیم شیزانو تا دامنش قد

 پا یرو پا موقع هم را بنفشش ریزلباس رنگ یحت بود،نگرفته

 .دیدیم انداختنش

 اعتماد شهیهم که ینگاه و خاص ژست همان با و داد هیتک

 .دوخت ونیمحمدهما به چشم د،یکشیم داد را نفسشبه

 .زد بایز یلبخند

 که شهینم باورم زم؟یعز یریگیم نگاه چرا جان،ونیهما -

 نامحرم و بهیغر یهازن مثل باهام یدار

 .دیبر را کالمش ونیمحمدهما

 او به را یبد حس داشت شدن خطاب جانونیهما نیا

 .دادیم
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1975 

 

 :دیتوپ نگاه بدون

 ؟ییصفا خانوم هانامحرم مثل -

 م؟یستین نامحرم ما

 او به ناباور و دیکش اشخورده رژ یهالب یرو بر زبان نینگ

 .شد رهیخ بود کرده خطابش اشیلیفام اسم با که

 واروانهید که ستیمرد همان مرد، نیا کهنیا باور

 .شد سخت شیبرا کرد،یم خرجش عاشقانه و خواستشیم

 را اشدوباره ساختن قصد حاال و بود کرده خراب خودش

 .داشت

 یبرا د،یکش صورتش بر را چپش دست که ونیمحمدهما

 یشده شیآرا یهاچشم در نشیپالت یحلقه برق یالحظه

 .رفت فرو نینگ یعسل

 را حلقه کرده، ازدواج ونیمحمدهما که بود نگفته او به یکس

 .کند باور که نخواست هم خوذش و دید
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1976 

 

 ونیمحمدهما که کند باز دهان خواست و زد پلک چندبار

 :گفت

 یگفت ،یبمون که ینخواست و یرفت شما گم،یم هیحاش بدون -

 .شرفتمهیپ مانع بودنم، مادر و تأهل چون برم خوامیم

 .ینکرد توجه هم من یهاالتماس و جز و عز به و یرفت

 کی از یحت اما گذاشتم غامیپ برات و مزد زنگ بهت بار هزار

 .نگرفتم جواب هم اشدونه

 داشته تماس نورا با ینشد حاضر یحت تموم یرحمیب با

 عادت ییصفا خانوم اما کنه، عادت نبودم به بذار یگفت ،یباش

 .نکرد عادت مادر اصطالح به یشما نبودِ به من یبچه نکرد،

 .مارستانیب تخت یرو افتاد شد، ضیمر

 .رنینگ ازش که نبود یشیماآز

 که یکرد یکار شما سرکارخانوم، شما بود، سالم جسمش اما

 .بشه حاد یافسردگ دچار یچهارسالگ سن تو من ینورا



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1977 

 

 .بماند هاشیادرارشب و استفراغ و تشنج و تب

 .بماند هم اشساله پنج چهار دل یهاضجه

 و دیکش دامنش به را اششده عرق از سیخ یهادست نینگ

 .دوخت او یشده کبود صورت به شمچ

 که اومدم حاال اما -

 .کورتر شیابروها یگره و شد مشت دستش

 .گرفت نبض اشچانه یرو و یشانیپ کنار رگ

 ؟یاومد چرا هان؟ بشه؟ یچ که یاومد -

 ؟یعاد حالت به گردهیبرم داره مونیزندگ که حاال

 ره؟یگینم رو اتبهونه گهید و شده بهتر نورا حال که حاال

 .رهید یلیخ

 .برو یاومد که هم یراه نیهم از ،یاومد که یکرد اشتباه



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1978 

 

 یحوال از یحت ذارمینم که خورمیم قسم باالسرم یخدا به

 .یبش رد هم نورا

 .نکن خسته رو خودت پس

 من یبدون که یباشداشته ازم شناخت یقدراون کنم فکر

 .ستین جلودارم کسچیه بشم اگر و شمینم یعصبان

 .امینم کوتاه حرفم از که یدونیم هم رو نیا

 .کند آرامش خواست نینگ

 کارساز او یرو گذشته یهاروش هم هنوز دیشا کرد فکر

 .باشد

 اسی دست به تنها ونیمحمدهما آرامش کهنیا از غافل

 .شدیم محقق

 .نشست ونیمحمدهما یکنار مبل یرو

 را نفسش خواست و فشرد برهم را شیهادندان ونیمحمدهما

 .دینبو را اشیزندگ زن نیتربهیغر عطر تا کند حبس هم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1979 

 

 .زد شیصدا پرعشوه و شد خم سمتش نینگ 

 بده اجازه اما ،یایعصبان دستم از دونمیم جانم، ونیهما -

 .بزنم حرف منم

 دست، پشت با تا بود وجذش در ینامرد یکم کاش کرد آرزو

 .دیکوبیم شیبایز یهالب یرو بر محکم

 

  [4/20/20, 3:58 AM] 

 

 چهار_و_ستیب_و_ستیدو

 

  

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1980 

 

 به شیهادندان شیسا یصدا و فشرد هم بر را شیهالب

 .دیرس نینگ گوش

 .یگفت هارویگفتن ،یزد رو هاتحرف شما -

 .مونهینم یباق یحرف گهید

 برهیو کتش بیج در که بود بارنیچهارم یبرا اشیگوش

 .رفتیم

 دست در را آن که لحظه کی همان و کرد خارجش بارنیا

 یجذاب و بایز دختر ریتصو به نینگ چشم تا بود یکاف گرفت،

 .فتدیب بود،بسته نقش او یگوش یرو که

 .کرد خطر احساس

 را نیا هم تماس آن بلکه دستش در یحلقه فقط نه حاال

 .کرده ازدواج او که اثبات

 و دنیند را خودش داد حیترج و بپرسد او از نخواست نینگ اما

 .بزند دنینشن



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1981 

 

 توانمینم اکنون" امیپ و کرد رد را تماس ونیمحمدهما

 .فرستاد را "رمیگیم تماس شما با یزود به کنم، صحبت

 و شده یخال شیپا ریز نیزم که کردیم حس نینگ

 .رودیم یاهیس شیهاچشم

 در را شیهاپنجه بغض و انداخته چنگ دلش به حسادت حس

 .کردیم فرو شیگلو

 یرو دست و داد سر بشیج در را یشگو ونیمحمدهما

 .گذاشت شیزانو

 تموم زیچهمه که بگم و بکنم حجت اتمام که بودم اومده -

 شما کرد تموم رو زیچهمه که یکس ارمیب ادتی رو نیا و شده،

 .من نه ،یبود

 .نمونده برگشت یبرا یراه

 یاعلی

 .آمد خودش به تازه نینگ رفت، که چندقدم و ستادیا او



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1982 

 

 .زد شیصدا و کرد تند پا او سمت

 .سایوا توروخدا ونیهما -

 .ستدیبا که شد مجبور ونیمحمدهما و بود داده قسم

 به را خودش سرعت با انقدر او یکِ و شد چه دینفهم اما

 .کرد لیتحم او آغوش

 یهامردمک با و ماند باز دوطرف از ونیمحمدهما یهادست

 ینهیس یهقفس به را صورتش که  نینگ به درآمده، حدقه از

 .کرد نگاه زدیم هق و چسبانده او

 .بده بهم گهید فرصتهی کردم، اشتباه جانونیهما -

 .کردم خراب من ،یگیم راست

 .خوردنیم رو حسرتش همه که رو یایزندگ هم اون

 دور از او یهادست و دیکش عقب را خودش ونیمحمدهما

 .شد باز کمرش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1983 

 

 .بودندادهستیا ییرایپذ سالن انیم همان هردو

 و بود قبل یقهیچنددق از تریعصبان یحت حاال ونیمحمدهما

 .ختیریم اشک نینگ

 نگاهش که دوخت یمرد به نگاه و گرفت باال را سرش

 .کردینم

 .مونیزندگ و نورا و تو دلتنگ دلتنگم، من ونیهما -

 بده اجازه

 صورتش رنگ و دیلرزیم وضوح به ونیمحمدهما یهادست

 .زدیم یکبود به

 :گفت و کرد تند پا در سمت

 .برو زودترهرچه لطفاً فقط برو، ره،ید گهید -

 .زد رونیب و برداشت را فشیک

 .دیکش صورتش بر یدست و ستادیا در پشت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1984 

 

 .کرد استغفار بار نیچند لرزان ییصدا با

 دلش در اسی به نسبت انتیخ گند حس اما بود،نکرده انتیخ

 .خوردیم چیپ

 .رفت نییپا هاپله از را طبقه ده آسانسور، یجا به

 .زد شیصدا و دید را او وانیک ،یالب از خروجش محض به

 .سایوا یحاج -

 .دیرس وانیک تا ستادیا ونیمحمدهما

 .دیپرس و کرد او یشدهسرخ یچهره به ینگاه

 ؟یخوب -

 .داد تکان را سرش

 .برس خواهرت به برو -

 کردم؟ ازدواج من یبود یبودنگفته بهش

 .زد پچ و کرد فرو شیموها انیم را اشجهپن



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1985 

 

 !نه -

 .خداحافظ ششیپ برو جان،وانیک برو -

 .زد شیصدا وانیک

 .بخور فشار قرص هی محمد،حاج -

 .یند خودت دست کار باز

 

 .زد زنگ اشیگوش به گریدیبار اسی که بود فرمان پشت

 .گذاشت کریاسپ یرو و کرد وصل را تماس

 کم اشیآشفتگ از یزیچ وانستنت هم اسی یپرانرژ یصدا

 .کند

 ونیآقامحمدهماحاج برکاته و االه رحمت و کمیعل سالم -

 ؟یداد تماس رد چرا آقامون؟ حالک فَیکَ ران،یام

 .زد جانیب یلبخند



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1986 

 

 داشتم کار ییجا شرمنده زم؟یعز یخوب بگردم دورت سالم -

 .بزنم حرف شدینم

 ؟یداشت یکار خانوم؟ جانم

 :گفت ترجانیپره

 .یخواستگار میبر بابا یبرا قراره ایب زود آره آره -

 .داد جواب اما نداشت حوصله

 ؟یندار الزم یزیچ انشااهلل، یسالمت به ام،یم دارم راهم تو -

 :گفت بعد و کرد مکث اسی

 ؟یناراحت شده؟ یزیچ نه، -

 .داد جواب پس بفهمد یزیچ نینگ آمدن از اسی خواستینم

 .دارم سردرد یکم هی فقط من، اسِی نه -

*** 

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1987 

 

  [4/20/20, 3:59 AM] 

 

 پنج_و_ستیب_و_ستیدو

 

 

 

 .رفت اتاقشان سمت

 .بوددهیفهم را اشیحوصلگیب اسی

 .برد باال را شیصدا

 برام ستین یزحمت اگر رم،یبگ دوش هی رمیم من خانومم -

 .بذار حوله

 .زد او به یچشمک و گذاشت مقابلش را نورا یعصرانه ظرف

 .خوشگلم جوجه ایبخور رو تهش تا -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1988 

 

 .شد اتاق وارد خودش

 راهنیپ و کرد باز هم را نشیآست سر یهادکمه ونیمحمدهما

 .کرد خارج تنش از را

 آماده لباس و حوله شیبرا که اسی یرو به خسته یلبخند

 .زد کردیم

 .گذاشت نیزم یرو را راهنشیپ

 سرش، پشت از اسی شود، حمام وارد کهنیا از شیپ

 او تن به را اشگونه و کرد حلقه او تن دور را شیهادست

 .چسباند

 شیهالب به را پشتش و گرفت را دستش ونیمحمدهما

 .دیبوس را آن و چسباند

 .کرد زمزمه اسی

 .ونیمحمدهما دارم دوستت یلیخ -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1989 

 

 صدا را نامش تر.راحت حاال ماساژ، ستلن در روز آن از بعد از

 .گرفتیم یباز به را ونیمحمدهما دل هربار و زدیم

 .فشردش آغوش در و دیچرخ ونیمحمدهما

 .اسی عاشقتم من -

 .کردینم شیرها ناخواسته آغوش آن وجدانعذاب

 .شد حمام وارد و نشاند اسی یهالب یرو یابوسه

 اسی اگر " کرد فکر خودش با و ستادیا ولرم آب دوش ریز

 "! رفتم؟یپذیم رو نینگ نبود، امیزندگ یتو

 به مزخرف فکر نیا از پرحرص و ختیر دستش کف ار شامپو

 .افتاد شیموها جان

 

 ییلباسشو نیماش در تا برداشت را راهنشیپ شد، خم اسی

 .ندازدیب



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1990 

 

 .خورد مشامش به بیغر ییبو اما

 .دیکش بو یترشیب دقت با

 .چسباند اشینیب به را ونیمحمدهما راهنیپ

 .بود بیغر د،بودهیچسب لباسش پود و تار به که یادکلن یبو

 ...و بیغر

 !زنانه و بیغر

 یجلو را قرمز رنگ از یرنگکم رد اش،شده گشاد یهاچشم

 .دید راهنشیپ

 .زد پلک چندبار

 .چسباند اشینیب به را قسمت آن

 !دادیم لب رژ یبو

 .نشد باورش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1991 

 

 در هم را راهنیپ و بگذرد کنارش از توجهیب خواست یالحظه

 یبو " شد اکو سرش در ییصدا اما بچپاند ییلباسشو نیماش

 لیدلیب تونهینم رژلب رد باشه، یاتفاق اگر هم زنونه ادکلن

 "! باشه

 .زد جوانه دلش در شک

 .برگشت را رفته راه و فشرد انگشتانش انیم را راهنیپ

 .بخواهد حیتوض او از و بکوبد حمام در بر تا برد باال را دستش

 .شد مانیپش اما

 یرو را راهنیپ و گرفت پلکش کنج از را اشک سمج یقطره

 .کرد پرت نیزم

 " بفهمم دیبا من "

******* 

 .اسی به کرد رو و برداشت مقابل از نگاه ونیمحمدهما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1992 

 

 ؟یخونیم رو آدرس اس،ی -

 .مینر یاشتباه رو ابونیخ م،یباش کینزد کنم فکر

 .گرفت سمتش را یگوش و کرد باز را پدرش امیپ اسی

 .بخون روش از -

 و دمغ اسی انگار که بوددهیفهم برگشت، حمام از یوقت 

 .است ناراحت

 .بود ساکت هم ریمس طول در

 .گرفت سمتش را یگوش و انداخت آدرس به ینگاه

 ؟یناراحت اس،ی نمتییب زم،یعز بفرما -

 اسی یجابه و آورد جلو هاآن یدوصندل نیب از را سرش نورا

 .داد جواب

 اومد، اشکش دمید خودم تازه ناراحته، جانیاسی ،ییبابا آره -

 .نبود دستش ازیپ اما کنمیم پوست ازیپ دارم گفت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1993 

 

 نیب یساختگ یاخم و کرد او به ینگاه و دیگز لب اسی

 .نشاند شیابروها

 !نورا -

 .دیورچ لب

 .ادیم غصه من دل تو یبکن هیگر شما اگر خب -

 .کرد نگاهش پرمحبت

 .مهربونت دل قربون -

 .دیپرس آرام ونیمحمدهما

 ؟یزندگ یکرد هیگر چرا -

 راهنت،یپ یرو زنانه عطر یبو و لب رژ رد آن بپرسد خواست

 راهنیپ یرو من،یزندگ پاکچشم مرد راهنیپ یرو

 کرد؟یم کار چه شهر، نیا مرد نیترمطمئن

 !دینجنب که دینجنب زبانش کرد، هرچه اما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1994 

 

 

  [4/21/20, 3:30 AM] 

 

 شش_و_ستیب_و_ستیدو

 

  

 

 شانیزیچکی هاآن یهردو که بوددهیفهم هم محسن یحت

 .شده

 بکشد حرف اسی زبان ریز از خواست یچندبار هم نازخاتون

 .نداد یجواب اسی اما است، قرار چه از ماجرا بفهمد بلکه

 .زدند الله با را شانیهاحرف

 .کرد نازخاتون به رو محسن



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1995 

 

 .دییبفرما امر شما یهرچ -

 :گفت الله به و دیخند ینخود

 از که ماهم آقامحسن مثبته، جوابت که هم شما ترم،دخ -

 روزا نیهم گمیم من اش،خونه خانوم یبش شما باشه خداش

 .سقف هی ریز دیبر م،یریبگ یمهمون هی و دیبکن یعقد هی

 .زد پچ اسی گوش کنار خنده با ونیمحمدهما

 زود هازوج همه هست حواسش انقدر که برم خاتون قربون -

 .بشن محرم همبه

 نورا با هم باز و داد تکان را سرش و زد جانیب یلبخند اسی

 .شد مشغول بود آغوشش در که

 او رفتار یحوصلگیب و یسرد از متعجب جداً ونیمحمدهما

 .بودمانده

 :گفت نازخاتون جواب در الله

 .سختمه کمهی من قتشیحق م،یرینگ یمهمون بشه اگر -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1996 

 

 .کرد باز لب محسن

 یدورهم هی هم خاتون منظور د،یراحت شما که هرطور -

 .بود یخونوادگ

 محضر از عقد یبرا وقت هی من انشااهلل د،یباش موافق شما اگر

 .رمیبگ

 به توسل با آقا، پابوس مشهد میبر دونفره سفر هی هم بعدش

 .میکن شروع رو یزندگ خودش

 .زد لبخند و ختیر اشک اسی

 فقط نه که ییهااشک همان و شوق با که بود یکس نیاول

 دلش در که یشک یبرا بلکه پدرش، ازدواج یحالخوش یبرا

 .زد لب بود هم کرده خانه

 .باشه مبارک -

 را زیم یرو ینیریش ظرف و شد کار به دست خودش نازخاتون

 .چرخاند دور



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1997 

 

 دهنتونو د،یبش خوشبخت که شاالیا ،یمبارک و منتیم به -

 .دیکن نیریش

 خودشان یهاخانه یهرا بعد یکم و کردند نیریش را کامشان

 .شدند

** 

 با یآرام به را صورتش و دیکش آغوش در سر پشت از را اسی

 .داد تماس او یسرشانه پوست

 ؟یکرد رو پششت چرا خانومم، -

 .نداد یجواب و فشرد هم بر را شیهاپلک اسی

 .دیبوس را اشسرشانه ونیمحمدهما

 به یرندا عادت اصالً شما ،یداریب دونمیم که من زمیعز -

 یچ از شده؟ یچ یبگ یخواینم ،یبخواب چپ یپهلو

 با رو مشکالتمون بود قرار ما ؟یگینم گلم، اسم،ی ؟یناراحت

 .میکن حل کردن صحبت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1998 

 

 از ییهوی چرا بفهمم من تا یزنینم هم حرف یحت شما حاال

 ؟یشد رو اون به رو نیا

 کاش که کرد فکر و فشرد شیهادست در را پتو ترشیب اسی

 لب یآرام به تنها و نتوانست اما بپرسد و شود باز زبانش قفل

 .زد

 .ادیم خوابم یچیه -

 را او تن و برد جلو را دستش ترطنتیپرش ونیمحمدهما

 .کرد نوازش

 .ادینم خوابم من -

 .دشییبو و کرد فرو اسی یموها انیم را صورتش

 .دادیم کف از عنان داشت اسی

 د،یبوسیم و کردیم وازشن ماهرانه و عشق با یطور مرد نیا

 .شدیم سست بود، هم ناراحت و دلخور اسی یوقت یحت که

 .داشت دوست را اشیزندگ بود،شده مندعالقه او به



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
1999 

 

 یشهیر به شهیت و شود پررنگ ینیبدب نیا خواستینم

 .بزند اعتمادش

 .دیبوسیم گرم و کردیم نوازش ونیمحمدهما

 زد،یم دیبا که یفحر و هابوسه انیم ییجا اسی حواس

 .شدیم جاجابه

 یهاچشم در رهیخ دیلرزیم که ییصدا با و دیچرخ سمتش

 :گفت ونیمحمدهما

 یحاج -

 .دیبوس را لبش ونیمحمدهما

 دلم؟ جون -

 :دیپرس آمد،یم در چاه قعر از انگار شیصدا

 ؟یبود کجا امروز -

 .داد جواب بعد و کرد یمکث ونیمحمدهما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2000 

 

 وان،یک یخونه سر هی هم بعدش رخونه،کا بعد شرکت، رفتم -

 مگه؟ طورچه

 .زد لب شانیچشم ارتباط قطع بدون

 روش رژ رد چرا داد؟یم زنونه عطر یبو راهنتیپ چرا چرا، -

 بود؟

 .زد پلک فقط و برد ماتش یالحظه یبرا ونیمحمدهما

 اسی اشک قطره و گرفت دندان به را نشیریز لب پرحرص

 .شد گم شیموها انیم

 .دیپرس بغض با و داد تکان راست و چپ به را سرش

 .ونیمحمدهما بده رو جوابم -

 .فشرد برهم را شیهاپلک و کرد نگاهش او

 .نکن اشتباه فکر اس،ی -

 .کرد سقوط گرید یاشک قطره و دیجو را لبش کنج اسی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2001 

 

 شه،ینم اما نکنم بد فکر که کنمیم تالش دارم چندساعته -

 شه؟یم بگو خودت

 دیترسیم د،یبگو او به یزیچ نینگ آمدن از ستخواینم

 حاال از ترآشفته گرید د،یفهیم هم اگر اما شود آشفته فکرش

 .شدینم که

  

 

  [4/21/20, 3:31 AM] 

 

 هفت_و_ستیب_و_ستیدو

 

 

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2002 

 

 .زد زل شیهاچشم در نانیاطم با و اسی به کرد رو

 .نبوده گذرهیم ذهنت یتو داره که یاون قسم یعل به -

 ؟یشناخت یطورنیا رو من مروتال

 .کرد یآرام هق هق هم باز اما کرد گرم را اسی دل قسمش

 .رمیبگ آروم که بوده یچ بگو بهم خب -

 صورتش بر یدست و شد زیخمین تخت یرو ونیمحمدهما

 نینگ یحواله یلعنت دل در تا کرد کنترل را خودش و دیکش

 . نکند

 .زد لب که بوددوخته او دهان به چشم اسی

 .بود وانیک یخونه نینگ -

 به زمانهم انهیمور مانند فکر هزار و زد خی اسی تن در خون

 .آوردند ورشی مغزش

 .نشست و شد زیخمین هم او



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2003 

 

 لب ناباور و گذاشت بود گرفته نبض که پلکش یگوشه دست

 .زد

 شیپ رفته رفته، برگشته حتماً حت بود، که بود خب خب، -

 .برادرش

 ؟یکرد بغلش شما وقتاون

 .کرد نگاهش زیت ونیمحمدهما

 ام؟یآدم نیهمچ من اس؟ی خوبه حالت -

 نشه، سرم هم اگر حاال شه؟ینم سرم نامحرم و محرم من

 کنم؟ بغلش برم که مونده یباق هم یحس مگه

 .داد جواب پرحرص اسی

 رژ اون پس -

 .دیبر را حرفش

 !بغلم یتو کرد پرت رو خودش -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2004 

 

 .دیلرز اشچانه و کرد نگاهش چپ چپ اسی

 .کرد غلط -

 یگره کهنیا بدون و کرد باز شیبرا آغوش ونیمحمدهما

 .کرد زمزمه شود باز شیهااخم

 .نکن درموردم کج فکر هم گهید بغلم، ایب حاال -

 چشم و چسباند او یبرهنه ینهیس یقفسه به را خودش اسی

 .دیکش یآرام به ینفس و بست

 .گرفت باال را سرش شده وله ،یزیچ ادآوردنی به با اما

 بفهمه نورا اگر -

 .داد جواب تیجد با

 دوروز که اوردمین راه سر از رو امبچه جون بفهمه، ذارمینم -

 .بشه افسرده و دلتنگ بخواد باز رفتنش بعد و نتشیبب



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2005 

 

 او یشانیپ به را اشیشانیپ و دیکش باالتر را خودش اسی

 .کرد زمزمه شیهالب یرو و چسباند

 .ونیمحمدهما دیبخشب -

 دو را شیهادست بدهد، او به یپاسخ فرصت کهنیا از شیپ و

 یهالب بند را شیهالب و گذاشت او یمردانه صورت طرف

 .کرد او

 و گرفتیم دست بر را شانرابطه کنترل که بود او بارنیا حاال

 بیعج اشینابلد نیهم اما نبود، ماهر هم یلیخ که هرچند

 .بود آمده خوش ونیامحمدهم مذاق به

 بودندستادهیا دوش ریز حمام در هردو که بعد یساعت یحت

 .بودنشده پاک گریدکی تن از شانیهابوسه داغ رد هم،

* 

 دست در دست ن،یماش شگاهینما صاحب ،یدیعب یآقا

 .گذاشت ونیمحمدهما



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2006 

 

 دیاومد خوش یلیخ م،یهست هم رانیآقاامحاج کیکوچ ما -

 .قربان

 .دیفرمود منور

 .گذاشت کمرش پشت دست او و کرد یتشکر ونیمحمدهما

 .کنن ییرایپذ ازتون هابچه بگم باال دیاریب فیتشر -

 .داد جواب ونیمحمدهما

 .میاپرورده نمک ممنون یلیخ د،یدار محبت -

 .خدمتم در آقا،حاج جونم -

 خانومم، یبرا خواستمیم نیماش هی مزاحمت، از غرض -

 خوامیم نه،یپالت هم پاش یتو و ننشسته رل پشت هم یلیخ

 .نشه تیاذ یرانندگ موقع که یطورهی باشه، راحت براش

 .گذاشت چشمش یرو دست

 .خدمتتون گمیم االن چشم، به یا -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2007 

 

 ونیمحمدهما به را بود مدنظرش که ییهانیماش کی به کی

 .گفتیم شیهاآپشن از و دادیم نشان

 مدل دیسف نیماش اس،ی یبرا ونیمحمدهما انتخاب تیدرنها

 .کنند نیتزئ قرمز روبان با را شیرو خواست که بود ییباال

 .گرفت یدیعب یآقا مقابل دستش دو با و کرد امضا را چک

 .دیکن نقدش دیتونیم هم االن نیهم شما، خدمت -

 یحالخوش با است، خبرچه شانخانه در بداند کهنیا از غافل 

 به شیشاپیپ را نو الس یدیع نیاول خواستیم که نیا یبرا

 .افتاد راه بدهد، همسرش

 

  [4/22/20, 4:07 AM] 

 

 هشت_و_ستیب_و_ستیدو

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2008 

 

 

 

  

 ترم شروع تا ماندن، خانه در فرصت نیا از که دادیم حیترج

 .بگذراند نورا با را وقتش ترشیب دش،یجد

 .کردیم هم یآشپز نیتمر یحت

 در را یپزآش یهاجیپ و شده عضو بود یآشپز کانال هرچه در

 .بودکرده فالو نستاگرامیا

 نگاه حسرت با را غذاها دستور و هاعکس از یلیخ اگرچه

 فرستاد،یم لعنت خودش یتنبل و بودنشان سخت به و کردیم

 .کردیم انتخاب را ترآسان یدستورها و کردیم را تالشش اما

 کند درست یاساده کیپنک داشت میتصم که حاال نیهم مثل

 به تا کند نیتزئ یفرنگ توت و شکالت با هم ار شیرو و

 .بخورند نورا با وعدهانیم عنوان



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2009 

 

 .بودندنشسته کانتر یرو هم مقابل هردوشان

 برد فرو آرد در را دستش نورا و زدیم هم بر را مرغتخم اسی

 .دیمال اسی یگونه به را آن خنده با

 را شده نرم یهاشکالت از یکم کارش یتالف به هم اسی

 .دیکش او ینیب نوک

 .بود رفته هوا بر شانیهاقهقهه یآوا و کردندیم یشوخ

 .آمد در صدا به آپارتمان در زنگ

 کاله یجابه نورا، خواست به را یگل گل یدمکن دو هردو

 .بودند گذاشته سر بر یآشپز

 .زد یچشمک اسی

 .بغلم بپر اومده، ییبابا کنم فکر -

 را شیپاها او و دیکش شآغو در را نورا و رفت نییپا خودش

 .کرد حلقه اسی یپهلوها طرف دو



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2010 

 

 یابوسه اسی و بود امدهین بند هنوز نورا یهاخنده یصدا

 .گرفت اشگونه از دارآب

 .خندهخوش بشم فدات -

 دیشا است ممکن کند فکر کهنیا بدون یحت و حواسیب

 .کرد نورا به رو باشد، در پشت ونیمحمدهما جز به یکس

 .کن باز درو ییجوجو -

 .شد زده زنگ گرید یبار

 را رهیدستگ و کرد خم دست اسی آغوش در طورهمان او

 .دیخند اسی و گرفت

 یه که یندار دیکل مگه خونه یآقا یآها -

 .شد قطع اسی کالم و شد باز نورا توسط در

 .ترمات نورا و شد مات او

 .بودش دهیند حالتابه او که بود ستادهیا یزن در یسوآن



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2011 

 

 آغوش در اسی که ییدخترکوچولو با حدشیب شباهت از ماا

 .دیفهم را نشانیب نسبت که شدیم راحت یلیخ داشت،

 .داد فرو یسخت به را دهانش آب اسی

 کردیم اشخفه داشت که یبغض از یاذره داشت یسع نینگ

 .ندهد بروز را

 .زد لب چندبار که بودگرفته لکنت انگار نورا

 یمانما ماما، ما، ما، -

 .کرد باز را شیهادست و بست چشم نینگ

  دخترم جونم -

 بغل در را خود اس،ی آغوش از و دیترک اشکودکانه بغض

 .کرد پرتاب نینگ

 .افتاده رعشه به تنش تمام کرد حس اسی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2012 

 

 در را نورا تن و نشسته دوزانو یرو در یجلو جا،همان نینگ

 .بوددهیکش آغوش

 تن فقط نینگ و دیچیپیم پله راه در نورا بلند یهیگر یصدا

 .دیبوسیم و دییبویم را او

 .گذاشت قلبش یرو دست اسی

 کاله یجابه که یکندم آن و بندشیپ با که نیا لحظه، آن در

 و بود یآرد صورتش تمام احتماالً و گذاشته سرش یرو

 یمسئله نیترتیاهمیب شیبرا داشت، مضحک یظاهر

 .بود ممکن

 و زدیم شور دلش هم و گرفته آتش جگرش هم حاال

 .بوددهیترس

 دیدیم را یاسی بلکه ن،ینگ و نورا نه چون سوختیم جگرش

 و او کنار که کردیم التماسش و زدیم هق فتانه آغوش در که

 درهم جانش تمام و زد شور دلش اما بماند، بابامحسنش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2013 

 

 چه که بوددوخته مقابلش زن یهادست به نگاه و دیچیپ

 .فشردیم خود به را نورا تن محکم

 تا باشد آمده هادست نیا مبادا، نکند، که دیترس د،یترس

 .ردیبگ را زیچهمه

 دنبال و کرده رها یروز که یایزندگ داشت قصد که نکند

 .ردیبگ پس اسی از دندان و چنگ با را رفته شیآرزوها

 !را شینورا و را ونشیمحمدهما را، اشکاشانه

 بود؟ اسی ینورا اس؟ی ینورا

 !نبود اسی ینورا

 .بود روشن و واضح قتیحق

 کرد؟یم دیبا چه

 او از و کند جدا مادرش آغوش از زور به را دخترک توانستیم

 داشته؟ خطر زنگ یصدا آمدنش چون برود که بخواهد



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2014 

 

 .شدیم نابود نورا

 .برداشتش سرش یرو از و گذاشت یکندم یرو دست

 .برسد نیگن گوش به شیصدا که دانستیم دیبع

 .کرد زمزمه رفت،یم کنار در مقابل از که یحال در اما

 تو دییبفرما -

 اعتماد برق اما خصمانه، نه و بود دوستانه نه ن،ینگ نگاه

 تا بود یکاف زد،یم موج اشیعسل یگو دو در  که ینفسبه

 .ببازد را خودش قبل یقهیدق کی از شیب اسی

 شد داخل داشت، آغوش در را انیگر ینوراکه یحال در نینگ

 .درآورد پا از را شیهاکفش و

 .رفت آشپزخانه به اسی

 آب ریش ریز را شیهادست و انداخت یکنار را بندشیپ

 .شست



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2015 

 

 رونیب خچالی از را هاوهیم و کرد روشن را سماور شده هول

 .آورد

 .دیکش ادیفر سرش در و کرد فکر خودش با

 .مونمه هی فقط و فقط مهمونه، هی فقط اون "

 .کنم حفظ رو حرمتش دیبا و زبانمیم من

 .میبکن یکش سیگ و سیگ میبخوا که ستین بوق عهد

 باش، آروم بوده، دلتنگ مادره، ره،یم نهیبب رو اشبچه

 ازم چیه کی اون اما باشه، یااحمقانه فکر دیشا ست،مسخره

 " کسشچیه من و نوراست مادر نینگ جلوتره،

 

  [4/22/20, 4:07 AM] 

 

 نه_و_ستیب_و_ستیود



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2016 

 

 

  

 

 .دهد یدلدار را خودش تا گفتیم

 .بود یشدن آرام متالطم دل آن مگر اما

 نتیکاب از را نمکدان و چاقو و بشقاب لرزان ییهادست با

 .کرد خارج

 قورت بغض و گذاشت کنارش را ظرف در شده دهیچ یهاوهیم

 .داد

 نورا با ار نینگ آرام و زیر ینجواها و رفت رونیب آشپزخانه از

 .دینشن

 .گذاشت مقابلش را وهیم ظرف

 .دییبفرما -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2017 

 

 .داد جواب و زد یلبخند نینگ

 .یمرس -

 .زد لب نینگ که برود آشپزخانه به خواست بازهم اسی

 .نیبش نکش، زحمت -

 لرزش داشت یسع کهیحال در و خورد جا او آرام لحن از یکم

 .داد جواب کند، پنهان او یهاچشم از را شیهادست

 .کنم دم ییچا رمیم ست،ین یزحمت -

 .کند جنگ که بودامدهین هم نینگ

 .کند خرج استیس تا بود آمده

 :گفت هم ترآرام بارنیا

 .زمیعز نیبش ستم،ین خوریچا -

 تمام تا بودشده باعث او، مطمئن یهاچشم شیپ زدنش لنگ

 .بدهد دست از را نفسش به اعتماد



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2018 

 

 .بودگرفته راه بلندش یموها یالالبه عرق

 .زدینم زل شیپاها به میمستق انقدر نینگ کاش

  " نداره عضو نقص و نوراست یواقع مادر اون چ،یه دو "

 .دیکش ریت اشمعده

 دیشا و بودن بازنده مزخرف حس نیا کسچیه مقابل حالتابه

 .بود نکرده تجربه را بودن یاضاف

 زشمغ چرا اما بود ونیمحمدهما انتخاب او نبود، یاضاف

 !زد؟یم حرف زیرکی

 نبود، شهراد اگر گفتیم و کردیم مرور اول از را زیچهمه چرا

 نید یادا حس اگر نبود، تصادف آن و ناخواسته یباردار اگر

 تو اگر نبود، وجدانش عذاب دهمیشا و ونیمحمدهما

 ازدواج اگر شود، راحت جانبت از پدرت الیخ یخواستینم

 که حاال آمد،ینم وجودبه تانیدلبستگ کم کم و دیکردینم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2019 

 

 او شده، که نوراهم خاطربه یحت ونیمحمدهما برگشته، نینگ

 .رفتیپذیم را

 !اسی یارابطه نیا سوم نفر تو

 .کند اشخفه تا بکوبد سرش بر توانستیم کاش

 زن نیا به من مگر که دیبگو و بکشد غیج توانستیم کاش

 و همسرسابق یبرا را شیجا تا ردیبگ طالق بودمکرده التماس

 کنم؟ پر فرزندش

 .برگشته دلتنگ و مانیپش و نادم او که ندارد یربط من به

 .بود یبد کشمکش و جدال در خودش با

 اسی به خطاب کرد،یم نوازش را نورا یموها کهیدرحال نینگ

 :گفت

 .یهست یقشنگ دختر -

 .خورد جا



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2020 

 

 .داد او به و کند اشیروفرش یهاصندل از را نگاهش

 .دیدار لطف ،یمرس -

 .بود زیت نگاهش

 نظر از را اسی یپا انگشتان نوک تا سر یباال از دور کی

 .داد باال را شیابرو کی و گذراند

 .گفتم رو قتیحق جانم، ستین لطف -

 جداً رم،یبگ فاکتور رو پات کی بودن کوتاه بخوام اگر

 .صورتت چه اندامت، چه ،ینقصیب

 .گرفت گر اسی

 .آمد نخواهد باال گرید نفسش کرد حس

 یهادندان انیم داخل از را شیهالپ پوست و گوشت

 .کرد له شیایآس



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2021 

 

 تا بود دهینچسب تنش به سخت و سفت طورآن نورا کاش

 برود رونیب خانه نیا از دیبگو و بکشد ادیفر سرش بر شدیم

 .نکند نگاه هم را سرش پشت گرید و

 به یلبخند بازهم و چرخاند خانه در را شیهاچشم نینگ

 .اسی به کرد رو و زد یقدرشناس ینشانه

 خونه لیوسا از که ممنونم ؟ینداشت هیزیجه زم،یعز یآخ -

 .داد یترشیب عمق لبخندش به ،یکرد یدارنگه خوب

 .ینکرد عوض رو ونیدکوراس هم ادیز و -

 .بود یرارادیغ ماندنش، ساکت

 از ترفیضع و زدیبر اشک و براند دهان بر یکالم دیترسیم

 .شود دهید بود،شده که یزیچ

 :گفت کند جدا تنش از را نورا کهنیا بدون

 !نه؟ ای مونده یشکل همون هم هاموناتاق مینیبب میبر -

 .نکرد سکوت اسی گرید بارنیا و ستادیا



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2022 

 

 .زد لب و ستادیا مقابلش هم او بلکه

 مهمون دیبازد و باشه یشخص میحر اتاق دیکنینم فکر -

 نباشه؟ یدرست کار هم یلیخ ازش،

 چفت او یشانه یرو را سرش نورا و زد لبخند هم باز نینگ

 .گردنش دور هم را شیهادست و کرد

 !یبانمک قدرچه تو زم،یعز -

 .بودگفته اسی جواب در را ریتحق سرتاسر ربطیب یجمله نیا

 ،یورود در شدن باز یصدا اما و برداشت قدم هااتاق سمت

 .داشت اسی یبرا را نجات یفرشته یاهقدم دنیشن حکم

 

  [4/23/20, 4:38 PM] 

 

 یس_و_ستیدو



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2023 

 

 

 

 

 تا بود حالخوش کهیدرحال و کرد باز را در ونیمحمدهما

 .برد باال را شیصدا لبخند با کند، ریغافلگ را اسی زودتر هرچه

 بابا ینورا اسم،ی من، یعشقا -

 .شد کخش جاهمان رفتندیم اتاق سمت که نینگ یهاقدم

 همان که افتاد یکفش جفت کی به ونیمحمدهما یهاچشم

 .بود در یجلو

 :گفت بارنیا

 .ااهللی -

 .گرفت جرأت اسی

 .داد جواب و زد یلبخند نینگ به رو



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2024 

 

 .میدار مهمون زمیعز ایب جان،ونیمحمدهما سالم -

 .دیدو زدهذوق و انداخت نییپا نینگ آغوش از را خودش نورا

 .اومده نینگ مامان نیبب ایب سالم، ییبابا -

 نورا به و کرد شک شیهاگوش به یالحظه ونیمحمدهما

 .شد رهیخ

 .دیکش ترشیب را دستش

 .رو یمامان نیبب ایب ،ییبابا گهید ایب -

 .کرد زمزمه و دیکش صورتش به یدست

 االاهللالاله -

 و اوردیب دست به را آرامشش تا فرستاد یآرام به صلوات چند

 .نکند یتند رفتار

 به نورا با و کرد عوض یروفرش یهاصندل با را شیهاکفش

 .رفت ییرایپذ سالن



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2025 

 

 .بودخورده گره هم در شیابروها

 به که اسی به را نگاهش و ستادهیا جاهمان نینگ

 .دوخت دادیم دست ونیمحمدهما

 حس توانستینم اما بوده مقصر خودش که دانستیم

 .ردیبگ دهیناد را ودبگرفته را جانش تمام که یحسادت

 خودش مخاطب را او کند نگاهش کهنیا بدون ونیمحمدهما

 .داد قرار

 سالم -

 .داد را سالمش جواب ترخفه او

 بر چشم رهیخ نورا دیفهم د،یبگو یزیچ بخواهد کهنیا از شیپ

 .دوخته دهانش

 .کرد نوازش را دخترش یموها

 اتاقت؟ یتو یبر شهیم بابا، عمر -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2026 

 

 .دیورچ لب نورا

 من که روز اون مثل ره،یم نینگ مامان برم، من اگر ییبابا -

 نینگ مامان دمید شدم داریب بعدش بودم، خواب اتاقم یتو

 .ستین

 یخاطره آن بود قرار انگار د،ییسا برهم دندان ونیمحمدهما

 داشته ذهن در اتشیجزئ با عمر آخر تا را مادرش رفتن تلخ

 .باشد

 بغض خاطربه افتاده فرو یسر با و نهیس به دست هم نینگ

 .دیجویم را لبش یگوشه نورا، یصدا

 .اسی به کرد رو و دیلرز ترشیب نورا یچانه

 مامان شیپ بمونم بده اجازه بگو ییبابا به شما جان،یاسی -

 .نینگ

 .زد یلبخند اسی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2027 

 

 ترهابزرگ بده، گوش ییبابا حرف به خوشگل یجوجو - 

 .ایب بعد بکنن صحبت

 .ودب یناراض

 .ختیر شیصدا در را اشکودکانه التماس و رفت نینگ سمت

 ؟یرینم یمامان -

 کردن آرام یبرا و زدیم شین نینگ یهاچشم به اشک

 .داد جواب خاطرش

 .رمینم نه -

 .اسی به کرد رو

 .میبخور ناهار هم دور بره، مامانم نذار جانیاسی -

 !خواست؟یم یکس چه از را یزیچ چه

 بودداشته نگهش آرام که ییصدا با و شستن ونیمحمدهما

 :گفت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2028 

 

 .بودمزده حرف رابطه نیا در شما با کنم فکر ،ییصفا خانم -

 ونیمحمدهما یصدا که برود اتاق به خواست هم اسی

 .شد مانعش

 وجود یایخصوص حرف ،ینباش نداره یلزوم اس،ی نیبش -

 بلند امروز بمونه، یخصوص خواستیم خانوم نیا اگر نداره،

 .جانیا ادیب شدینم

 .میکن حل باهم رو مسئله دیبا پس اومده، که حاال

 و رساند مبل نیاول به را خودش و شد ُشل نینگ یپاها

 .نشست

 ندارد شدن نرم قصد که ونیمحمدهما نیا شدینم باورش

 .باشد قبل مرد همان

 .یکنیم یباز بچه نیا روان با یدار شما خانوم، نیبب -

 .گفتم هم نورا حال از زدم، رو هامرفح و اومدم یوقت

 .شده خوب حالش تازه که گفتم هم نیا



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2029 

 

 .نمتینب اشیحوال که دادم هم ماتومیاولت

 یبرداشت چه جا،نیا یاومد و یشد بلند شما که نیا از حاال

 !بکنم؟ تونمیم

 .داد جواب او به خطاب بعد و انداخت اسی به ینگاه نینگ

 مادرش و پدر که یابچه ،میدار بچه ما جانونیهما -

 .میهست هردومون

 که خوامیم من حاال

 .دیتوپ ونیمحمدهما و رفت جیگ اسی سر

 االن؟ هردومونه؟ یبچه نورا که افتاده ادتی االن شما -

 و رمیگیم رو امهیمهر تمام یگفت که یزمان اون محترم، خانوم

 تمملک نیا که برم تا بده طالقم فقط خودت، با نورا حضانت

 حس ست،ین کردن شرفتیپ و شدن بزرگ و دنیپر یجا

 بود؟ کجا قاًیدق اتمادرانه

 .کنم یحرمتیب مهونم به که ستمین یآدم یدونیم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2030 

 

 .کرد اسی به یااشاره

 .کرده ناراحت رو همسرم شما حضور که دونمیم اما -

 .دیپر او حرف انیم

 .جانونیهما کنهیم ناراحت رو نورا هم رفتنم -

 رونیب حلقش از را زبانش و برود جلو داشت ستدو اسی

 .نکند خطاب جانونیهما را او راحت انقدر تا بکشد

 از و ردیبگ را دستش و بکشد غیج سرش بر داشت دوست

 .ندازدشیب رونیب خانه

 .کند صبر بود مجبور اما

 .رفتیم باالتر ونیمحمدهما یصدا کمکم

 یبکن آشفته رو چهب اون روح شما هربار طورچه میگرفت ادی -

 .مشیبساز نو از ما و

 .بزن حرف باهاش و برو خودت هم االن نیهم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2031 

 

 .یبرگرد دیبا که بده حیتوض بهش و کن قانعش و برو

 .تمام و شینیبب یاومد یبود دلتنگش چون بگو بهش

 .ببافه الیخ خودش یبرا نورا نذار

 .قرمزمه خط نیتربزرگ که یدونیم

 و شأن در که کنم برخورد یاگهید طور نذار لطفاً پس

 .نباشه کدوممونچیه تیشخص

 .کند  پرتاب هم را رشیت نیآخر خواست

 اول از و دوباره میتونیم ما جانونیهما -

 کرد حس ونیمحمدهما و زدیم یدیسف به اسی صورت رنگ

 .کرده دایپ را نینگ کردن خفه لیپتانس که

 

  [4/23/20, 4:38 PM] 

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2032 

 

 کی_و_یس_و_ستیدو

 

  

 

 .یبکن یترشیب دقت هافعل صرف یتو که بهتره -

 !میتونستیم نه، میتونیم

 .شما رفتن قبل

 جوابیب رو هامغامیپ و هاتماس که اگر رفتنت از بعد یحت ای

 .یذاشتینم

 و دیکش اشیروسر از مانده رونیب یموها انیم دست

 .داد تکان را اشدهیخشک یهالب

 .مانعشه خانوم نیا حضور چون میتونینم یگیم -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2033 

 

 سرباال ونیمحمدهما و شد گرد وقاحتش از اسی یهاچشم

 .زد زل نینگ صورت در و گرفت

 طالق از بعد قراره باشم داده امضا ییجا که کنمینم فکر -

 .بمونم شما به متعهد هم

 نفسبه اعتماد شیهاچشم در همچنان و گرفت باال را سرش

 .زدیم موج

 ؟آخرته حرف جانونیهما -

 .کرد هااتاق ریمس به یااشاره ونیمحمدهما

 .یبزن حرف باهاش و یبر بهتره -

 .کرد کنترل را خودش یسخت به اما بود یعصبان هم نینگ

 به رد دست و کند اصرار اسی مقابل نیا از شیب خواستینم

 .بخورد اشنهیس

 .شود دهید کوچک خواستینم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2034 

 

 .رفت نورا اتاق به یگرید حرف چیه بدون و ستادیا

 .چرخاند سمتش سر ونیمحمدهما

 .زدیم رونیب اسی تن از داشت جان

 .رفت کنارش و ستادیا

 .زد پس را بغضش اسی و دیکش آغوش در را سرش و نشست

 .دیبوس را گوشش یالله

 .خانومم دیببخش -

 .دیلرز شیصدا

 .یکنیم یخواهمعذرت که نبود شما ریتقص -

 .کرد نوازش را اسی کمر

 مادر بشه، مونیزندگ مزاحم یاحد دمینم اجازه نم زمیعز -

 .زدم بهش رو هامحرف که یدید باشه، که بچمه

 .زد لب او ینهیس یرو اسی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2035 

 

 .دونمیم -

 .دیبوس هم را اسی یموها یرو

 ؟ینباش ناراحت شهیم ؟یزندگ یباش آروم شهیم -

 :گفت شیجابه و نداد اشخواسته به یجواب اسی

 نورا؟ -

 .داد رونیب نهیس از آه به هیشب را نفسش نویمحمدهما

 .میکن مدارا باهاش دیبا کنه،یم یقراریب مدت هی -

 .دیچک اشکش و زد پلک

 به دارم یحاج شن،یم ترهابزرگ اختالف یقربان هابچه -

 .داره اجیاحت مادر به اون که کنمیم فکر نیا

 .فهممشیم دم،یکش دردشو من

 نبودم من اگر واقعاً دیشا

 .آورد باال را صورتش و گذاشت اسی یچانه ریز دست



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2036 

 

 .داد جواب تیجد با و کرد اخم

 اس؟ی هیحرف چه نیا ؟یچ گهید -

 .داد سُر نییپا را نگاهش

 .داره گناه نورا -

 .دیکش صورتش یرو یدست شده کالفه ونیمحمدهما

 خوب نورا حال تا میکنیم تالش بازهم ما و رهیم نینگ -

 .بشه

 ییرایپذ سالن به نینگ که داشت آغوش در را اسی سر هنوز

 .برگشت

 .دیچرخ سرش دور خانه او، آغوش در اسی دنید با

 .بودشده بلند هم نورا یهیگر یصدا

 .زد لب نینگ و گرفت فاصله ونیمحمدهما از اسی

 .رمیم دارم که گفتم بهش -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2037 

 

 .دیدو رونیب اتاق از و کردیم هیگر نورا

 .شد نینگ تن زانیآو

 .شمونیپ بمون من خاطربه توروخدا، یمامان -

 اسی و دیکش ریت او یهاالتماس دنید با ونیمحمدهما قلب

 .ختیریم اشک بفهمد خودش کهنیا بدون

 .برندارد ترک بغضش تا دیکشیم قیعم یهانفس نینگ

 یسخت به را نینگ یپاها به شده زانیآو ینورا ونیمحمدهما

 .کرد جدا

 .شدینم آرام هم لحظه کی و دیکشیم غیج نورا

 بگو جانیاسی جان،یاسی بره، نینگ مامان نذار ییبابا -

 .بمونه مامانم

 بدون نینگ و ختیریم اشک او کوچک قلب یبرا اسی

 .کرد تند پا در سمت برگردد، کهنیا



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2038 

 

 یهادست با و دیکوبیم ونیمحمدهما شکم بر را شیپاها نورا

 .دزیم مشت او یسرشانه به کوچکش

 .بره مامانم نذار بد یبابا ،ییبابا -

 و زد زانو نیزم یرو اسی آمد، که در دنیکوب هم بر یصدا

 .کرد باز نورا یبرا را دستش

 .بگردم دورت بغلم ایب -

 .دینال و کرد پرواز او سمت و انداخت نیزم را خودش نورا

 .خوامیم مامانمو من مامانم، دنبال میبر پاشو جانیاسی -

 صدایب او یپا به پا. کند اجابت را اشخواسته نستتواینم

 .کرد نوازشش و ختیر اشک

 

  [4/24/20, 4:43 AM] 

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2039 

 

 دو_و_یس_و_ستیدو

 

  

 

 انیم از را سرش ونیمحمدهما و آمد رونیب نورا اتاق از اسی

 .کرد نگاهش و دیکش رونیب شیهادست

 د؟یخواب -

 .آره -

 .دیکش دل ته از یآه ونیمحمدهما

 .نو از یروز و نو از روز وبارهد باز -

 .بکنه کمک بهمون خودش خدا

 .انفجارند حال در شیهاچشم که کردیم حس اسی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2040 

 

 انگار و کرده اشآشفته نورا، دل ته از یهاضجه و هاالتماس

 .فشردیم را شیگلو خیب یکس

 شده دهیپاش یآردها به چشمش و خورد مسکن قرص دو

 گرید یبار و ماند کیپنک یهیما و همزن و کانتر یرو

 .دیچک اشکش

 درکش خوب اسی و شده دارغصه شانخانه یکوچولو دختر

 .کردیم

 ریغافلگ را اسی بود قرار که آورد ادی به تازه ونیمحمدهما

 .کند

 توانستیم دیشا اما نداشت، را دماغش و دل گرید که هرچند

 .کند خارج حال آن از را اسی

 را شیهادست و بست اشیشانیپ به محکم را یشال اسی

 .فشرد شیهاقهیشق یرو



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2041 

 

 لب او به رو کردیم باز را فشیک در کهیدرحال ونیمحمدهما

 .زد

 .شد خوب هم سردردت دیشا بدم نشونت یزیچ هی خوامیم -

 .دوخت او به نگاه یکنجکاو با اسی

 ؟یچ -

 دست به را قرمز ونیپاپ کی با یمشک یمربع کوچک یجعبه

 .نشاند شیهالب یور یلبخند و گرفت

 .کرد حلقه گردنش دور دست و رفت اسی سمت

 .کرد جاجابه او صورت و جعبه نیب متعجب را نگاهش اسی

 ه؟یچ نیا -

 .دشیبوس نرم و نشست اسی یگونه یرو شیهالب

 .بدم بهت شیشاپیپ رو اتیدیع خواستم زم،یعز ناقابله -

 .فتگر او از را جعبه شده شوکه و زد یلبخند هم اسی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2042 

 

 .یحاج یمرس یوا -

 .زد یچمشک

 ؟یکنینم باز رو درش -

 .باشد جواهر تکه کی داخلش زدیم حدس

 .برد ماتش ن،یماش چیسوئ دنید با و کرد بازش

 .زد لب و برداشت را آن

 ؟یکرد کاریچ یوا -

 .دیکش او یموها یرو دست ونیمحمدهما

 در یجلو ش،ینیبب یتونیم آشپزخونه یپنجره پشت از -

 .شده ارکپ

 .دیخند و کرد بغض و گذاشت دهانش مقابل دست اسی

 .بگم یچ دونمینم واقعاً ممنونم، ونیمحمدهما -

 .دیکش کنار را پرده یگوشه و رفت آشپزخانه سمت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2043 

 

 نیتزئ قرمز ونیپاپ با شیرو که ییباال مدل نیماش دنید با

 به سرش که دیچرخ و دیکش دندان به را لبش بود،شده

 .دیچسب او تن به و خورد ونیمدهمامح ینهیس

 .داد تکان سر هم باز

 .ازت ممنونم -

 کیبار کمر دور را اشمردانه دست و فشرد خود به را تنش

 .دیچیپ اسی

 .باشه مبارکت خانومم، نداره رو قابلت که گفتم -

 را شیهادست و دیبوس را ونیمحمدهما ینهیس یقفسه یرو

 .کرد حلقه او گردن دور

 ،یاگهید زیهرچ ای نیماش نیا خاطربه نه دارم، دوستت -

 .یلیخ جونمیحاج یخوب یلیخ چون دارم دوستت

 .آزاد نفسش و شد اسی یموها چفت شیهالب

**** 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2044 

 

 د،یکش غیج

 !ایب بدو ونیمحمدهما! کرده تشنج -

 ندیبشو درش را نورا یپاها خواستندیم که ینمک و آب لگن

 .شد رها نکیس در دستش از یبد یصدا با فتد،یب تبش بلکه

 .دیدو اتاق سمت و گفت نیاحسی

 .زدیم هق و افتاده نورا لرزان تن یرو اسی

 اشییخرما لخت یموها یرو دهانش یگوشه از دیسف کف

 .ختیریم

 .کردیم تکرار هم سر پشت ونیمحمدهما

 رضا اامامی ن،یاحسی ن،یاحسی -

 .دیکش داد

 .رهینگ گاز رو زبونش شهادندون نیب میبذار اریب یزیچ هی -

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2045 

 

 .امدین نییپا تبش اما شد قطع تشنجش

 خانه از طورچه دندینفهم و بودنشدهیچیپ پتو انیم طورهمان

 .زدند رونیب

 در را آتشش یکوره مانند تن اسی و شدند نیماش سوار

 .ختیر اشک صدایب و گرفت آغوش

 اورژانس در و بود ونیمحمدهما یهادست یرو نورا

 .سرشپشت هم اسی و دیدویم انمارستیب

 به پرستارها و دکتر که بودافتاده لرز به بدنش بار نیدوم یبرا

 یرو جانیب اس،ی و ونیمحمدهما حاال و دندیرس دادشان

 .شدند ولو هایصندل

 .دیکوبیم اشیشانیپ بر دست کف با

 .کن کمکم ایخدا ام،بچه ایخدا ام،بچه -

 .تنداش او از یکم دست اسی حال

 .بود خراب هردوشان تیوضع



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2046 

 

 به را شرتشیت که یجلوباز یمانتو و یشلواردامن با اسی

 سرش یرو نامرتب را یشال که یدرحال بود،گذاشته شینما

 با شیپاها انگشتان و بود زده رونیب شیموها تمام و اندخته

 و شده سرخ سرما شدت از ،یروفرش یالانگشت یهاییدمپا آن

 .دیلرزیم جانش تمام و بود دهیپر رخش از رنگ

 یهاصندل و شرتیت و گرمکن شلوار با هم ونیمحمدهما

 .بود آمده اشیروفرش

 و آشفته تیوضع دنید با بود، مادرش همراه که یجوان زن

 .سوخت دلش شان،دهیپر رنگ یهاصورت

 سالن یگوشه سردکنآب از آب مصرف بارکی وانیل دو

 .آمد مقابلشان و ختیر

 درست انشااهلل د،یباش آروم د،یبخور آب قلپ هی د،ییبفرما -

 .شهیم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2047 

 

 باخبر نورا حال از تا اما کردند تشکر و گرفتند دستش از هردو

 نییپا شانیگلو از هم آب جرعه کی همان یحت شدند،ینم

 .رفتینم

 

  [4/24/20, 4:43 AM] 

 

 سه_و_یس_و_ستیدو

 

  

 

 .بودند مانده دکتر دهان به رهیخ

 فرد نکرده ییخدا و باشه خطرناک ممکنه یزمان ره تشنج -

 .بکنه یمغز بیآس دچار رو



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2048 

 

 تحت جانیا رو یدوروز یکی بهتره گذشت، ریخبه که حاال

 و فقط شما اش،یپزشک یپرونده به توجه با اما بمونه نظر

 .دیبکن فراهم براش رو یتنش بدون طیمح دیبا فقط

 د،یدونیم هم ونخودت قطعاً که رو نیا ه،یعصب تب تب نیا

 .دیکن تیتقو رو اشهیروح که دیکن یسع پس

 .کرد زمزمه رلبیز ونیمحمدهما

 .نینگ کنه کارتیچ بگم خدا -

 .رفت بودند، کرده یبستر جاآن را نورا که یاتاق به اسی

 .نشست کنارش

 ینازک یملحفه تنها هم تنش یرو و بودند کرده اشبرهنه

 .بود

 .کردینم رها را اسی تدس و گفتیم انیهذ تب در

 دوستت یلیخ من جانیاسی جا؟نیا ادیب نینگ مامان شهیم -

 .ادیب مامانمم بگو اما دارم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2049 

 

 جان بر یآتش چه کودکانه لحن آن با دانستینم و گفتیم

 .نشاندیم اسی

**** 

 .گذشتیم صشیترخ از روز کی

 بود شده باعث نورا، سکون و سکوت و بود دیع گرید روز دو

 .نکنند حس نو سال قبل یروزها از ییبو چیه

 .کرد کینزد دهانش به را سوپ قاشق اسی

 .عسلم بخور قاشق هی -

 .بودشده کبود و گود شیهاچشم ریز

 .داد تکان را سرش زبانش، یجا به

 یاذره خوراندن یبرا اسی تالش به رهیخ هم ونیمحمدهما

 .بودمانده او به دارو و غذا

 .زد عق و داد دست نورا به تهوع حالت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2050 

 

 را کردنش استفراغ احتمال و آورده قبل از که یدستمال اسی

 .گرفت دهانش ریز دادیم

 .نداشت هیتخل یبرا یزیچ اشیخال یمعده اما

 .دیکش ریت وضع آن در اشدردانه دنید با ونیمحمدهما قلب

 مداد و ینقاش دفتر به ینگاه و گذاشت کنار را سوپ بشقاب

 .انداخت بودمانده کنارش نخوردهدست که شتبلت و هایرنگ

 .کرد نوازش را اششده زرد صورت

 پارک؟ میبر یخوایم نوراجونم، -

 .انداخت باال ابرو و دوخت اسی به را حسشیب یهاچشم

 .زد لب یساختگ یشوق با اسی

 ن،یسهفت یسفره یبرا میبخر یماه رونیب میبر یخوایم -

 ؟ینیبچ رو نیسهفت خودت جانیا میایب بعد

 .داد تکان را سرش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2051 

 

 .بود مانده مستأصل اسی

 کنم؟ دانلود برات دیجد یباز -

 .دیورچ لب

 .دیرس اسی ذهن به یزیچ

 ؟یتد شیپ میبر -

 .داد جواب آرام ییصدا با بعد و کرد مکث یکم نورا

 .میبر آره -

 رونیب یبرا موافقتش و نورا آمدن حرف به از حالخوش

 .کرد آماده هم را نورا و دش حاضر فوراً رفتن،

 :گفت ونیمحمدهما به رو اسی

 یخونه مونیرسونیم لطفاً م،یاآماده ما نورا، ییِبابا -

 بابامحسن؟



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2052 

 

 محسن یخانه سمت نیماش بر سوار هرسه بعد یقهیچنددق

 .رفتندیم

 .داد امیپ پدرش به اسی

 ؟یخواینم مهمون جونم،محسن -

 .داد را جوابش فوراً

 .چشم یرو قدمتون دیایب بابا، عمر میخواینم چرا -

 یاشتر خانوم از هم یتد زحمتیب دوماد، شاه میایم میدار -

 .لپت یرو بوس ،ییبابا ریبگ

 

 ونیمحمدهما به یااشاره ابرو و چشم با اسی به رو محسن

 نبود جاآن انگار و زده گره یقال یهاگل به را شیهاچشم که

 .شود ایجو را اشیناراحت علت تا کرد

 .زد لب اسی
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2053 

 

 نوراست ناراحت -

 یتد و نشسته یاگوشه که داد نورا به را نگاهش بعد

 .آوردیم رونیب زبان و دادیم تکان دم او دنید از حالخوش

 نورا سمت دست کی با را اشعالقه مورد یبوق عروسک

 .دیخند روز چند از پس نورا یهالب و انداخت

 .بود باهوش یتد

 .کردیم درک را یحالوشخ و غم حالت

 را کارش بازهم نورا یهالب یرو گرفته شکل لبخند دنید با

 .کرد تکرار

 تکان نورا کنار از که بود مهربان قدرآن کوچک موجود نیا

 .نخورد

 و دیچرخ نورا و خودش دور و کرد پرتاب را عروسکش بارها

 .ستادیا پا دو یرو



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2054 

 

 آورد در را نورا لندب یخنده یصدا که کرد را تالشش ییجا تا

 .دندیدویم محسن یخانه در هردو حاال و

 

  [4/26/20, 4:28 AM] 

 

 چهار_و_یس_و_ستیدو

 

  

 

 محسن یخانه از بخواهند کهنیا از شیپ و شام خوردن از بعد

 .دیایب اتاق به که بودکرده اشاره ونیمحمدهما به اسی بروند،

 .دیپرس ونیمحمدهما که بودند ستادهیا هم مقابل حاال

 زم؟یعز جانم -
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2055 

 

 :گفت قاطع و کرد نگاه او چشمان در رهیخ اسی

 .میبریم خودمون با هم رو یتد میبر میخوایم که االن -

 .داد تکان را سرش و شد گرد ونیمحمدهما یهاچشم

 .زمیعز نه -

 .نداشت آمدن کوتاه قصد اسی

 نه، ای مشیببر دمینپرس شما از من جان،ونیمحمدهما -

 .مشیبریم گفتم بود، یخبر امجمله

 .شد نهیس بهدست ونیمحمدهما

 یکاف لیدال هم من م،یکرد صحبت مورد نیا در ما زمیعز -

 .گفتم شما به رو

 .کرد اشاره در به انگشتش با و گرفت ینفس اسی

 .نوراست یخنده یصدا ؟یشنویم -
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2056 

 

 اومده در ییصدا نیترکوچک چندروز نیا یتو بچه نیا از

 بود؟

 شدنش سرگرم جز باشه تونهیم یچ اشهیروح برگشت لیدل

 ؟یتد با

 که گفتم من اسمی -

 به احترام یبرا شدم حاضر من ،یگفت یچ شما دونمیم بله -

 دور دارم دوستش جونم یاندازه به که یتد از ات،دهیعق

 مخلوق نیا وجود ینیبیم یدار خودت که االن اما بمونم،

 .هینعمت چه خدا

 .نورا خاطربه گمیم

 هم باز خواست و فشرد برهم را شیهالب ونیمحمدهما

 .زد هیکنا و آورد باال را دستش اسی که دیبگو یزیچ

 هم شما م،یفیکث نورا و من! نجسه سگ باشه ،یحاج یاوک -

 .پات ریز بنداز سجاده یبخون نماز یخواست
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2057 

 

 رو هامدست که هست حواسم من هم کردن درست غذا موقع

 .باشم هم نورا مراقب و بشورم زیتم

 .زد شیصدا یشاک ونیمحمدهما

 اسی -

 .زد یلبخند و کرد نگاهش روزمندانهیپ اما اسی

 خودت ران،یام آقاحاج امیب کوتاه دینبا من که شهیهم -

 .شهیم بهتر یتد با روز به روز نورا حال که دید یخواه

 یزدهبهت نگاه مقابل رفتیم رونیب اتاق از کهیدرحال

 :گفت ونیمدهمامح

 .رمیبگ یاشتر خانوم از رو لشیوسا رمیم -

 .زد لب ناباور

 خانوم؟ یکنیم رو خودت کار یدار -

 .انداخت باال شانه اسی
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2058 

 

 نکنم؟ چرا -

 

 یموردعالقه یهایباز اسباب و هالباس از یبزرگ ساک یوقت

 اتاق از اشیچوب خواب تخت با و گذاشت در کنار را یتد

 او یبرا را خودش که یتد نوازش از دست انور آمد، رونیب

 .دیپرس متعجب و دیکش کردیم لوس

 رون؟یب یآورد چرا رو یتد تخت جانیاسی -

 یاتکه و زد نورا یهاچشم در نشسته برق به یلبخند محسن

 .کرد دراز او سمت را بود کنده پوست که یپرتقال از

 .داد جواب اسی

 .خونه میببر خودمون با رو یتد قراره چون -

 .دیکش غیج و گرفت محسن دست از را پرتقال نورا

 واقعاً؟ ورا،ه -
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2059 

 

 اسی دست از را تخت و رفت جلو یتینارضا با ونیمحمدهما

 .گرفت

 .زد نورا به یچشمک اسی

 .واقعاً خوشگله جوجو آره -

 .مینیچیم باهم رو اتاقش خونه، میریم هم االن

 .بودن بند شیپاها یرو یحالخوش از نورا

 .دیچرخیم او دور دائم هم یتد

 .بودند گرفته انس گریدکی با خوب یکار اول همان از

  

 و ستادیا پنجه یرو اسی و دیبوس را اسی یشانیپ محسن

 .کاشت اشگونه یرو یابوسه

 ؟ییبابا گهید نهیفرورد دوم هم عقد یگفت پس -

 .داد تکان سر
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2060 

 

 آدرس عصر، پنج ساعت دوم، دخدایام به باباجان، آره -

 .براتون فرستمیم هم محضر

 .زد یلبخند ونیمحمدهما

 امسال بشه یسال چه پس الحمدهلل آقامحسن، یسالمت به -

 .راهه یتو خوب یهااتفاق اولش از که

 .شدند آسانسور داخل یتد و نورا و اسی

 .گذاشت او یشانه یرو دست هم محسن

 .محمدجانحاج قربونت -

 .کرد وارد اششانه به یفیخف فشار

 .داد تکان را سرش

 اما سخته، برات رششیپذ که دونمیم هم یتد بردن بابت -

 .میایب کوتاه دیبا هامونبچه خاطربه پدرها ما اوقات یلیخ

 .رینگ موضع یلیخ هیقض نیا دربرابر
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2061 

 

 .داد تکان را سرش و دیکش قیعم ینفس

 چربهیم بهم نورا و اسی زور رمیبگ هم موضع بخوام -

 .هاستنیا دور دور انگار حسن،آقام

 .دادند دست مردانه و دندیخند

***** 

 .دیدو اتاقس سمت و دیکوب برهم را شیهادست نورا

 . بدم نشونت اتاقمو میبر ایب بدو یتد -

 .دیدو دنبالش به و کرد یآرام پارس و درآورده را زبانش یتد

 ونیمحمدهما و شد رشانیمس به رهیخ زدهذوق اسی

 .چرخاند کاسه در کالفه را شیهاچشم

 .تختت یرو بره نذار نوراجان، نه اتاقت یتو -

 هشدارگونه را نامش و کرد نگاهش خصمانه و دیچرخ اسی

 .زد صدا
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2062 

 

 !ونیمحمدهما -

 .داد تکان را سرش یعصب

 ؟یچ بشه ضیمر اگر اس،ی -

 .دییسا هم یرو را شیهادندان اسی

 بشه؟ ضیمر دیبا نورا چرا ه؟یماریب انتقال عامل یتد -

 هم بهتر حالش یحت چندساعت، نیهم عرض در که حاال

 !یحاج شده

 به یااشاره کند، غالف را رشیشمش بود مجبور ونیمحمدهما

 .کرد یتد لیوسا و تخت

 م؟یبذار کجا هارونیا حاال -

 

  [4/26/20, 4:28 AM] 
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 پنج_و_یس_و_ستیدو

 

  

 

 یراهرو به اش،یداشتندوستسگ حضور از حالخوش اسی

 اطیح کی به هیشب که را در نیچهارم و رفت هاخواب اتاق

 .کرد باز را بود یانبار ای و خلوت

 .کوچک ابعاد در بود یاتاق قتیحق در

 .نبود جاآن یادیز زیچ له،یوس تکه چند جز به

 یتو شونیبذار و یبردار رو لیوسا یبکش زحمت شما -

 .میکنیم هآماد رو اتاقش نورا و من نگ،یپارک یِانبار

 .رفت اتاق سمت و کرد باز را اشمردانه راهنیپ یهادکمه
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 ،ینشوند یکرس به رو حرفت که شما خانوما، خانوم باشه -

 .اتاق ایب سرگرمه اتاقش یتو نورا تا حداقل

 از که برد فرو او یپهلو در را اشاشاره انگشت و دیخند اسی

 .پراندش  جا

 .گرسواستفاده یآقاحاج -

 .دیخند گلو در و دیکش را سای دست

 .بست را در و چسباند اتاق وارید به را کمرش

 ونیمحمدهما که کند فرار دستش ریز از خواست خنده با اسی

 .افتاد خنده به و گذاشت او یپهلوها طرف دو را دستش دو

 نبات؟ و قند کجا -

 :گفت دهیبر دهیبر و بودرفته بند خنده از نفسش

 .ادیم قلقلکم ون،یمحمدهما وخداتور بردار، رو دستت -

 .دارم هم شیج
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 .برداشت را شیهادست و دیخند

 .ینکن سیخ ادب،یب -

 .زد قهقهه بازهم و دیکوب اشنهیس یقفسه به یمشت اسی

 را گرشید دست و شیموها به را دستش کی ونیمحمدهما

 .کرد او گردن به بند

 چفت را شیهالب و آورد نییسرپا یالحظه در و یمعطلیب

 .کرد اسی یهالب

 هم یرو اسی یهاچشم که دیبوسیم پرعشق و پرشور چنان

 .کرد اشیهمراه و افتاد

 .زد یلبخند و کرد نوازش را اسی لب کنج و گرفت فاصله

 او یمردانه گردن یرو را انگشتانش و برد باال را دستش اسی

 .دیکش
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 تماس لذت که یلبخند با و بست چشم ونیمحمدهما

 لب بود کرده جادیا پوستش یرو همسرش فیظر انگشتان

 .زد

 .اسی دارم دوستت -

 .کرد نگاه اسی زن دودو یهامردمک به و کرد باز چشم

 دارم دوستت قهرقهرو، لجباز یکوچولو خانوم دارم دوستت -

 .دندههی غدِ

 .دیخند و دیکش دندان به را لبش اسی

 .دجنسب بگو هم اتمیخصوص یهیبق حداقل ، اِاِاِاِاِ -

 شاهرگ یرو مرطوب یابوسه و برد ترنییپا را سرش

 .نشاند گردنش

 .خوشمزه نِیریش -

 .دیخند زیر اسی
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 .کرد تنگ را شیهاچشم ونیمحمدهما

 .نگاهت یکرشمه همه اون قربون به من مهربون، دلبرِ -

 دست ،یداشتندوست یصدا آن و جمالت از شده وانهید اسی

 شیهاران ریز دست ونیمحمدهما و دیچیپ گردنش دور

 .دیکش آغوش در را او حرکت کی در و انداخت

 دور کرده حلقه دوطرف از را شیپاها و او بغل در اسی

 .بود شیپهلوها

 خوب حس و چسباند ونیمحمدهما یشانیپ به را اشیشانیپ

 .زد پچ و دیکش نفس را بودنش

 .رانیام ونیمحمدهماحاج دارم دوستت هم من -

 .زد یچشمک و کرد وارد شیهاران به یارفش ونیمحمدهما

 .میچاکرت ما -

 .دیکش او یهاشیر ته یرو دست و دیخند اسی
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 .خودم فقط و فقط ها،یخودم جنتلمن پیخوشت یِحاج -

 .زد لب و رفت تخت سمت تابیب ونیمحمدهما

 یکار هی یدار و دارهیب نورا اس،ی یکنیم یطونیش یدار -

 که یکنیم

 شیهاکتف به آرام یمشت دست هردو با و زد خنده ریز اسی

 .دیکوب

 بذارم عنصر سست یآقا اتاق یتو یآورد رو من خودت -

 .نمیبچ رو یتد اتاق برم خوامیم ن،ییپا

 باال ابرو و زد مهیخ تنش  یرو و گذاشت تخت یرو را او

 .انداخت

 .فردا یبرا باشه یتد اتاق گه،ید شهینم -

 به تقه چند که کند یروشیپ خواست دستش و رفت ترنییپا

 .زد صدا نورا و خورد اتاق در
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2069 

 

 قصه برام ادیم تونیکی اد،یم خوابم من ،ییبابا جان،یاسی -

 بخونه؟

 دستش ریز از خنده با اسی و دیکش کالفه یپوف ونیمحمدهما

 .داد جواب و کرد فرار

 .زمیعز اومدم -

 .دیکش صورتش بر یدست و دیخند هم ونیمحمدهما

 .ادیب زود نشبخوابو -

 .فشرد برهم را یهاپلک

 .آقامونحاج امر اطاعت -

 

  [4/27/20, 4:18 AM] 

 

 شش_و_یس_و_ستیدو
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2070 

 

 

 

 

 و برادرش یخانه در را دیع شب یماه پلو یسبز قبل شب

 .بودند خورده نایش و یمهر کنار

 اطیح در را یتد بود خواسته که یمهر حرف از اسی اگرچه

 .داشت دوست را کنارشان بودن اما شد، ناراحت بگذارند

 و نازخاتون مثل دارد، یادهیعق یهرکس که دانستیم

 به هانگاه یبعض با که کردیم تالش ،یمهر و ونیمحمدهما

 .دیایب کنار اشیداشتندوست یِتد

 .بود ستادهیا نورا و او یپا کنار یتد

 .زد لب اسی

 نیا ر،دا نگه هم از فاصله با رو هاتانگشت نوراجونم، خب -

 .بکنم ونشیپاپ رو روبان
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 داشته، مشارکت نیسهفت دنیچ در کهنیا از زدهذوق نورا

 .داد انجام بودخواسته او که را یکار

 .بست یماه تنگ و سبزه دور را قرمز یهاروبان اسی

 .برداشت خودش را تنگ و داد نورا دست به را سبزه

 یروروبه ،یراحت یهامبل مقابل زیم یرو را نیسهفت

 .بودند دهیچ ونیزیتلو

 .انداخت زیم به ینگاه

 .بود آماده زیچهمه

 .کرد روشن را نهیآ کنار شمع دو و آورد را آشپزخانه فندک

 .بودشده هاشمع یرهیخ آمده رونیب زبان با یتد

 با و انداخت ونیزیتلو سیرنویز معکوس مریتا به ینگاه اسی

 .برد باال را شیصدا خنده
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2072 

 

 گهید یقهیدق چهار ؟یارینم فیتشر ون،یامحمدهمحاج -

 .لهیتحو سال

 .زمیعز اومدم اومدم -

 .آوردم رو رحل جان،ونیمحمدهما اریب هم. قرآن -

 کنار را، بوددهیخر او یبرا که یانگشتر کوچک یجعبه اسی

 .کرد پنهان سبزه ظرف

 قرآن با داشت، رطوبت هنوز اشیجوگندم یموها که یدرحال

 .شد ییرایپذ سالن وارد دستش در

 و خودش یهالباس ست که را یاییمویل راهنیپ همان اسی

 .بودگذاشته حمام در پشت را، بود نورا

 و نورا بعد و خودش راهنیپ به ینگاه خنده با ونیمحمدهما

 .انداخت اسی

 .کرده چه مونقهیسل خوش خانوم -

 .دیخند هم اسی
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2073 

 

 گهید گهید -

 :گفت و زد خودش دور یچرخ نورا

 .جانِیاسی یبرا شکل قشنگه، قدرچه نیبب ییبابا -

 .دیبوس را دخترش و شد خم

 که ییموها با شکل،کی یهالباس در نورا و اسی دنید با

 بودند، بافته سر یجلو از و شده باز فرق از هم مانند هردو

 .رفت ضعف هردوشان یبرا دلش

 و دیکش اسی یبرهنه یبازو به را دستش و ستادیا راست

 .زد یشمکچ

 .عروسک امخونه چراغ و خانوم یشد که یمرس -

 .اوردین طاقت اسی دل

 که کاشت شیهاشیر ته یرو یابوسه و ستادیا پنجه یرو

 .کرد ترتابیب را ونیمحمدهما قلب
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 .کرد یتد به یااشاره نورا

 .زرده ما مثل هم یتد لباس ،ییبابا تازه -

 در شحضور به نسبت هم هنوز یحت که است درست

 که کرد اعتراف خودش به دل در اما نبود، موافق شانخانه

 کرد،یم تنش بر حوصله با اسی که ییهالباس با سگ، نیا

 .است بانمک

 .نشستند زیم دور هرسه

 .بود نورا کنار هم یتد و نورا و اسی انیم ونیمحمدهما

 .کرد باز و دیبوس را قرآن

 هم ونیزیتلو ارشم هیثان یصدا کرد، تالوت که را صفحه کی

 .شد بلند

 .گذاشت نیسهفت کنار رحل یرو را قرآن

 یخوشبخت یبرا تشان،یموفق و یخوشبخت یبرا کرد، دعا اسی

 .داشت دوستشان که یحسان تمام یبرا و پدرش آرامش و
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 حالنیا با باشد یارمنصفانهیغ یآرزو است ممکن کرد حس

 شانیدگزن در شهراد و نینگ نام گرید وقتچیه که خواست

 .حضورشان به دهیرس چه د،یاین

 .گرفت باال دست و بست چشم ونیمحمدهما

  و شد بلند یکم اشمردانه یصدا و

 دیتقل به کردیم تالش هم نورا و کرد زمزمه او مانند هم اسی

 .بخواند دو آن از

 االبصار و القلوب مقلب ای -

 النهار و لیال مدبر با

 االحوال و الحول محول ای

 الحال احسن یال الناح حول

 

 .شد بلند توپ یصدا
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2076 

 

 یهجر چهار و نود و صدیس و هزار کی سال آغاز -

 .یدیخورش

 .شدیم پخش که بود دهل و ساز یصدا هم آن از بعد

 .سمتشان کرد رو یحال خوش با همه از قبل اسی

 .مبارک نوتون سال -

 .دشیبوس و انداخت ونیمحمدهما آغوش در را خودش نورا

 .رفت اسی سمت وا از بعد

 .گفتند کیتبر هم به را نو سال

 .دیبوس را اسی یگونه ونیمحمدهما

 .زمیعز مبارک دتیع -

 .کرد نگاهش پرمحبت اسی

 .آقا مبارک دشماهمیع -

 .دیچرخیم نورا دور یتد
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 .دیپر نییپا و باال نورا

 یدیع ،یدیع ییبابا -

 از یکی انیم از را یانخورده تا و نو اسکناس ونیمحمدهما

 .داد دستش به و دیکش رونیب قرآن صفحات

 .یدیع هم نیا -

 اسکناس ونیمحمدهما که همزمان و برداشت را انگشتر اسی

 .زد لب گرفت، سمتش و برداشت یگرید

 .خانومم شگونش یبرا ناقابله، -

 یرهیخ و گرفت او مقابل را انگشتر یجعبه هم اسی

 .زد لب شیهاچشم

 یکل با اما کهیکوچ یلیخ شما یهیهد برابر در هم نیا -

 !هادمشیخر عشق

 یلبخند و رفته باال ییابروها با و شده ریغافلگ ونیمحمدهما

 .دیبوس را اشیشانیپ و گرفت را جعبه لب، بر
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 .ارزشه با برام یلیخ بگردم، دورت ممنون -

 در حاال که سرخش قیعق یجا به را الشمس شرف انگشتر

 .کرد تشکر گریدیبار و انداخت نداشت دست

 

 

  [4/27/20, 4:18 AM] 

 

 هفت_و_یس_و_ستیدو

 

  

 

 .بود نازخاتون یخانه شان،یدنید دیع نیاول مقصد
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 و خواهرش معصومه، و محسن و رفتند جاآن به هاآن

 .بودند دهیرس هاآن از شیپ هم اشخانواده

 مرغ یبو هم نازخاتون ییالیو یخانه در مقابل همان از

 خورشت و مخصوصش یهاهیادو همان با کردهسرخ

 .دیرسیم مشام به اش،جاافتاده یسبزقورمه

 نازخاتون اس،ی حال به تا یکودک از یهاسال تمام مثل

 .بود دهیچ اشیمیقد یآب یسفال یهاظرف در را نشیسهفت

 و آب از پر یکاسه در شناور بیس دنید با هم هنوز اسی

 .آمدیم وجد به کنارش یهاشکوفه

 .خوردند هم دور جاهمان را ناهار

 و ونیمحمدهما حضور و بود متأهل که بود یدیع نیاول

 دل یبیعج یطورکی خودش، مختص یهااحترام و محبت

 .کرد یم نوازش را اسی
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 ونیمحمدهما به حسش روز، به روز و لحظه به لحظه 

 .شدیم ترپررنگ

 بچه کی درپ و داشته ناموفق ازدواج کی او کهنیا از فارغ

 انتخاب را او است، انشانیم ساله هجده یسن اختالف و است

 .داشت مانیا انتخابش به حاال و بود کرده

 جا اسی قلب در بیعج زمان، مدت همان در ونیمحمدهما

 .بود شده

 .آرام آرام و نرم نرم

 از شیپ اشیزندگ کردیم فکر خودش با اسی که قدرآن

 بود؟ چگونه ونیمحمدهما

 در محسن و الله عقد مناسبت به فردا جمع همان بود قرار

 .کنند دایپ حضور محضر

 به را یبد و تلخ یروزها یزندگ که گذشته چندماه برخالف

 یرابطه ریدرگ اسی که ییروزها همان بود، چشانده شانهمه
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 شوم اتفاقات هم بعدش و بود شهراد با تهش و سر یب

 همان ش،یپا نشد کوتاه و تصادف و یباردار ش،یانتها

 دیبا دانستینم و مانده معلق ونیمحمدهما که ییروزها

 انیدرم آزاده با طورچه را اشینامزد زدن برهم موضوع

 همان کند، چه نورا یهیروح میوخ تیوضع با و بگذارد

 کنج یکم هم هنوز یحت و کرد سکته محسن که ییروزها

 ،حسیب دستش کی انگشتان سر و بود نییپا به رو لبش

 به را خوشش یرو یزندگ د،یجد سال یروزها نیاول در حاال،

 .دادیم نشان هاآن

 رشانیمس حاال و کرده یط را جاده نیا سخت ییسرباال

 .بودشده هموار

 به هم بعد و رفتند نایش و یمهر دنید به هم جاآن از پس

 .لیفام یترهابزرگ از چندتا دنید به ها،آن همراه

***** 
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 که یاشک عقد، یسفره سر بر الله و محسن دنید با

 به هیشب دیشا یحس ،یگرید حس ای است شوق از دانستینم

 نییپا اشچانه یرو تا و شد ریسراز شیهاچشم از ،یدلتنگ

 .آمد

 شیهاپلک و گرفت دست در را فشیظر دست ونیمحمدهما

 .شد گرم مردش بودن به هم باز اسی دل و فشرد هم بر را

 نیدوم در ازدواج یحلقه سال نیچند از پس و گفتند را بله

 .نشست محسن چپ دست انگشت

 .دیپاش سرشان بر نقل و دیکش کل نازخاتون

 .دیکش آغوش به را الله و رفت جلو اسی

 .کرد نوازش را کمرش و دشیبوس پرمحبت

 .باش امییبابا مراقب جون،الله دیبش خوشبخت -

 .بود کرده راحت را الشیخ الله

 .جمع خاطرت. گلم یاسی چشم -
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 یقفسه به را خودش و رفت فرو محسن آغوش در او از پس

 .چسباند او ینهیس

 .زد لب پربغض

 .برات حالمخوش ییبابا -

 .یباش تنها ستین قرار گهید که حالمخوش

 .باشه خوب هم کنار حالتون که دوارمیام

 .دیبوس قیعم را اشیشانیپ محسن

 .دخترم بگرده دورت بابا -

******* 

 خورده یرستوران در محسن دعوت به را شام کهنیا از پس

 .شدند خانه یراه بودند،

 .کردند یم یباز نیماش یپشت یصندل یرو یتد و نورا

 .گرفت را اسی دست و کرد دراز دست ونیمحمدهما
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 ؟یخانوم ییکجا -

 .نشست راست و کرد جدا شهیش از را سرش اسی

 از گرفت دلم هوی چرا دونمینم مشهد، رنیم نایباباا فردا -

 .شیدور

 .کرد نوازش شست انگشت با را دستش پشت پوست

 ؟یطرف هی میبر فردا و میببند چمدون میبر ماهم یخوایم -

 .کرد رخشمین به نگاه اسی

 م؟یبر کجا -

 .دیخند ونیمحمدهما

 بود شلوغ سرم انقدر زم،یعز شماام یشرمنده که من -

 .یبگ شما هرجا االح عسل، ماه میبر مینتونست

 .داد جواب دیخند هم اسی

 .بگم بعد و بکنم رو فکرهام خونه تا پس -
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 .فرستاد اسی یبرا هوا یرو یابوسه

 خوشگلم باشه -

 

  [4/28/20, 4:33 AM] 

 

 هشت_و_یس_و_ستیدو

 

 

 

 محمدجونم؟حاج -

 دل که بود کرده انیب را نامش چنان و دهیخز آغوشش در

 .ختیر نییپا یهر ونیمحمدهما

 .دیبوس را گردنش و فشرد خودش به ترشیب را اسی تن
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 دلبرم؟ دلم جون -

 .دوخت مردش چشمان به نگاه و گرفت باال را سرش

 .بود بلد خوب را کردن آرام که یمرد

 .زد پچ و دیکش ینفس

 االن، مثل خوبه، هم یلیخ ها،خوبه زیچهمه ها،وقت یبعض -

 روز به روز دارم من هک افتاده، خوب یهااتفاق یکل که

  ترشیب

 .کرد سکوت

 .زد او ینیب سر خنده با ونیمحمدهما

 .بگو رو اشهیبق -

 .زد پچ و کرد پنهان ونیمحمدهما یبرهنه ینهیس در سر

 تموم یدار و یخوب قدرچه که فهممیم ترشیب روز به روز -

 .یحاج یریگیم قلبمو
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 یرو و دیکش یقیعم نفس شیموها انیم ونیمحمدهما

 .دیبوس را سرس

 نیا قلب ییهوی ،یکنیم عالقه ابراز یجورنیا یگینم -

 المروت؟ سهیمیوا رمردیپ

 سر با و دیخند شهیهم مثل درست پرکرشمه و فیظر اسی

 .کرد لمس را او کمر شیهاناخن

 دلم کنج خوب، حال و حس همه نیا ونیم ،یحاج اما -

 .گرفته

 .کرد فرو اشیمشک یموها خرمن انیم دست

 ؟یزندگ بشه باز هم دلت کنج همون که کنم کاریچ -

 دلش یایدر و شدیم آرام نا او که هربار مدت، نیا در

 .کردیم آرام را اسی خواند،یم که قرآن پرتالطم،

 .کرد نگاهش و گرفت باال سر

 ؟یحاج نه مگه ،یحفظ رو قرآن یهمه -
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 .نداد یجواب و دیخند گلو در ونیمحمدهما

 .دیکش شیهاشیر ته یرو دست اسی

 .بخون قرآن برام -

 .دیکش باال را تنش ونیمحمدهما

 .کرد میتنظ شیپا یرو را اسی سر و نشست تخت یرو

 .بست پلک اسی

 یبرا خدا آوررتیح یهانامه از خالصه هی برات خوامیم -

 .بخونم رو هاشبنده

 .کرد زمزمه

 آرام کهیوقت شب، به و ردیگیم نور که یوقت روز، به سوگند

. امکرده یدشمن تو با نه و امکرده رها را تو نه من که رد،یگیم

 .دو و کی یهیآ یضح
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 میبگو تو به تا فرستادم تو یسوبه را هرکس که افسوس

! یگرفت سخرهبه را او بگذارم، تیپا شیپ یراه و دارم دوستت

 (یس یهیآ نیاسی)

 یرو آن از رمگ دینرس تو به میهاامیپ از یامیپ چیه و

 (چهار یهیآ انعام. )یگرداند

. امنداشته یقدرت تو بر هرگز یکرد فکر و یرفت خشم با و

 (هفت و هشتاد یهیآ ایانب)

 یکرد گمان که یشد متوهم وچنان یدیطلب مبارزه به مرا و

 (چهار و ستیب یهیآ ونسی! )ییتوانا زیچ همه بر خودت

 و یتوانستینم هم را یمگس یحت که بود یدرحال نیا و

 یتوانینم ردیبگ یزیچ تو از یمگس اگر و ینیافریب یتوانینم

 (سه و هفتاد یهیآ حج. )یریبگ پس او از

 از تیهاچشم و آمدند نییپا و باال از مشکالت چون پس

 تمام و رفتند فرو وحشت
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 و است راه در میهاکمک گفتم ،!(یلرزش چه)دیلرز وجودت

. یکرد شک من به اما یکنیم باورم که نمیبب دوختم چشم

 (ده یهیآ احزاب!( )ییهاشک چه)

 هم ازخودت یحت پس. آمد تنگ تو بر وسعتش آن با نیزم تا

 ،یندار من جز یپناه چیه که یکرد نیقی و یآمد تنگ به

 ،یبازگرد من یسوبه زین تو تا گشتم باز تو یسوبه من پس

 (هجده و صد یهیآ توبه. )بازگشتن در نمیترمهربان من که

 با برهانم، را تو اگر که یخواند یزار به مرا هایکیتار در یوقت

 در یگرید با مرا باز اما دمیرهان اندوه از را تو ،یمانیم من

 کیشر عشقت

 (چهار و شصت و سه و شصت اتیآ انعام. )یکرد

 من از کردم خوشحالت هرگاه که بوده اتنهیرید عادت نیا

 به یسخت وقت هر و یکرد گرید یسوبه رو و یدیگردان یرو

 (سه و هشتاد یهیآ اسرا. )یشد دیناام من از دیرس تو
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 را؟ پشتت شکست یم که یبار تو دوش از برنداشتم من ایآ

 (سه و دو اتیآ شرح) 

 یهیآ اعراف) است؟ کرده ییخدا تیبرا ییخدا من، از ریغ ایآ

 (نه و پنجاه

 (شش و ستیب یهیآ ریتکو) ؟یرویم کجا پس

 مانیا یخواهیم سخن کدام به گرید سخن، نیا از پس

 (پنجاه یهیآ مرسالت) ؟یاوریب

 را خودت ینیبیم که مرا تا شد باعث امیبخشندگ جز زیچ چه

 (شش یهیآ انفطار) ؟یریبگ

 را ابرها تا فرستمیم را بادها که همانم من ؟یآوریم ادیب مرا

 فشرده هم به را پاره پاره یابرها و کنند پهن آسمان در

 و دیآ رونیب هاآن خالل از باران یاقطره  تا کنمیم

 نیا و ،یبزن لبخند فقط تو تا کند اصابت تو به من خواستبه
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 تو یدیناام باران، قطره آن افتادن فرو از شیپ که بود یدرحال

 .بود پوشانده را

 (هشت و چهل یهیآ روم)

 ییهاحتجرا چه روحت روز در دانمیم که همانم من

 رمیگیم پس باز درخواب را روحت تمام شب، در و! داردیبرم

 بر یزندگ به راآن دوباره بعد روز و دهم آرامش آن به تا

 ادامه نکاریا به ،یبازگرد میسوبه که مرگت تا و خته،یانگ

 (شصت یهیآ انعام. )دهمیم

 شیقر. )دهمیم تیامن تو به ،یترسیم یوقت که همانم من

 (سه یهیآ

 اتیآ فجر. )میباش هم با گرید بارکی تا برگرد، مطمئن برگرد،

 (نه و ستیب و هشت و ستیب

 .میکن تجربه را گریهمد داشتن دوست گرید بارکی تا

 (چهار و پنجاه یهیآ مائده)
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  [4/28/20, 4:33 AM] 

 

 نه_و_یس_و_ستیدو

 

 

 

 شیهاپلک انیم از یآرام به اسی یهااشک و خوانده

 .دیچکیم

 او یموها در پنجه و گرفت ینفس ونیمحمدهما شد، که تمام

 .کرد فرو

 .زد پچ و زد لبخند شیهااشک انیم اسی

 .ونیمحمدهما دارم دوستت -
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*** 

 .بودند رفته خواب به نیماش عقب یصندل یرو نورا، و یتد 

 .داد نییپا را یشهیش اسی

 ازشنم ونیمحمدهما که صبح اذان از بعد و بود هفت ساعت

 .افتادند راه خواند، را

 و دیباریم نم نم که یباران و گذشتندیم پردرخت یجاده از

 .بودش آورده سرحال هوا، رطوبت

 .بمانند رامسر یالیو در را یروز چند که بودشده قرار

 .شدیم تریشرج هوا شدند،یم ترکینزد هرچه

 موتیر با را در و کرد پارک ساحل یروروبه باًیتقر را نیماش

 .کرد باز

 .بودکرده باز چشم ا،یدر یهاموج یصدا دنیشن با هم نورا
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 .زد لب خوابالود و دیکش آغوش در را یتد

 .میدیرس جونم یتد پاشو -

 شهیش یلبه را کوچکش یهادست و ستادیا دوپا یرو یتد

 .شد شیرو شیپ یمنظره یرهیخ لذت با و گذاشت

 یطبقهسه ساختمان به ینگاه نیماش داخل همان از اسی

 .انداخت دشیسف تمام ینما با ال،یو

 و پرتقال یهادرخت را دورش تا دور که داشت یبزرگ اطیح

 .بود پوشانده زهیرسنگ را کَفَش و ینارنگ

 سمتش زده ذوق یتد که بود یاگوشه هم سرسره و تاب

 .دیدو

 بست چشم و برد فرو زردش یهود یهابیج در دست اسی

 .دیکش نفس قیعم و

 یصدا و رامسر نِیفرورد روز نیسوم خنک و یشرج یهوا

 .بود یرینظیب بیترک ایدر یهاموج
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 سمتش را دیکل ونیمحمدهما و شد بسته یآهن یمشک در

 .گرفت

 .ارمیم هاروچمدون من تو دیبر شما خانومم -

 .گرفت را نورا دست و کرد بغل را یتد

 از متعجب انداخت، در به دیکل و رفتند باال یورود تا را هاپله

 .شدند داخل و انداخت باال یاشانه در نبودن قفل

 و دیدویم د،یجد یاخانه به ورود با و کردیم پارس یتد

 .دیکشیم سرک جاهمه

 .بودشده شروع نورا با شانیباز

 .بود گرم الیو داخل

 شیرو دست و رفت اتورهایراد از یکی سمت کنجکاو اسی

 .گذاشت

 !بود روشن
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 یرو که یبزرگ و کوچک دوچمدان و شد داخل ونیمدهمامح

 .گذاشت در کنار جاهمان را، بودندگرفته قرار هم

 .دیپرس متعجب و دیچرخ سمتش اسی

 داره؟ داریسرا جانیا ون،یمحمدهما حاج -

 .داد باال ابرو ونیمحمدهما

 طور؟چه رفته، دارشیسرا که هست یسالکی نه، -

 !روشنه هم اتورهایراد نبود، قفل یورد در آخه -

 .کرد تعجب ترشیب ونیمحمدهما

 شه؟یم مگه -

 !نداره جارونیا دیکل یکس آخه

 یقوط دو و تزایپ یجعبه دنید با و رفت آشپزخانه سمت اسی

 .برد ماتش نوشابه

 باشه؟ اومده دزد نکنه بوده، جانیا یکی یحاج -
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 .رفت سالن کنار یچوب یهاپله سمت ونیمحمدهما

 هم باال یطبقه دو رمیم االن زمیعز نباش اننگر -

 .گردمیم

 .بود نگران هم خودش اما

 اشینیب در ییبو کردیم حس و شده آشوب اسی دل

 .چدیپیم

 .آشنا اما بود بهیغر انگار که ییبو

 

ًَ 

 

  [4/29/20, 4:39 AM] 

 

 چهل_و_ستیدو
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 را نیماش ونیمحمدهما که موقع همان درست قبل، یقیدقا

 یرو یپسر یپا تر،طرفآن یکم برد،یم الیو اطیح لداخ

 .ترخشک نگاهش و شد خشک نیماش ترمز

 کهنیا انتظار آمد،ینم رامسر را نیفرورد معموالً ونیمحمدهما

 .نداشت را باشد جانیا حاال

 .شد ادهیپ نیماش از یزن که بود باز هنوز در

 از نورا با پشمالو یاقهوه سگ کی که بود یزمان بهتش اوج

 .دیپر نییپا نیماش

 !آشنا و بامزه یهالباس با پشمالو یاقهوه سگ کی

 .برد جلوتر را سرش و شد شُل فرمان دور از شیهادست
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 د؟یدیم درست

 .کرد صبر اما شود ادهیپ نیماش از خواست

 .کرد زیر را شیهاچشم

 توانست گرفت، زن سمت را دیکل ونیمحمدهما یوقت

 .ندیبب را رخشمین

 .نشد باورش

 !نداشت امکان

 بود؟ ممکن طورچه

 .کرد زمزمه

 !؟یحاج زن یاسی! یاسی -

 .شده خشک دهانش بزاق کرد حس

 .دادیم خشم به را شیجا یناباور حاال

 .نداشت یایمنطق لیدل که یخشم
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 .زد پوزخند یحرص

 !گرفته منو یخوردهدست یحاج -

 .بودشده یعصبان اسی از

 یلبخندها که حاال اما بود خودش زده زیچهمه ریز که یکس

 و دهید فاصله همان از را ونیمحمدهما یبرا اسی یدلبرانه

 !بدهکارند او به ایدن تمام که کرد حس بود، داده صیتشخ

 .کرد وصل را تماس و زد زنگ اشیگوش به یمان

 بگو -

 یریم یگفت م،ییتو منتظر گهید ایب شهراد؟ پس ییکجا -

 راهه دوقدم داداش ،یبرگرد زود و یاریب تابتو لب

 .کرد یخال او سر بر را تشیعصبان و دیپر حرفش انیم

 شما ام،ینم من شو، ساکت لحظه هی ،یزنیم زر قدرچه -

 .دیکن شروع
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 .برد باال را صداش یمات

  ما خاطربه نایا نکبت -

 از چشم و نشست نیماش در جاهمان و کرد قطع را تماس

 .برنداشت ساختمان

*** 

 .آمد نییپا هاپله از ونیمحمدهما

 .زمیعز نبود یکس گشتم، جارو همه من -

 .کرد تزایپ یجعبه به ینگاه دلشوره با اسی

 ه؟یچ نیا پس -

 .شدم جیگ هم خودم! واال؟ بگم یچ -

 .زد صدا نورا

 .گشنمه من -

 .زد لب ونیمحمدهما به رو و کرد باز را خچالی در اسی
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 !که هیخال -

 .شتبردا را چییسو

 .میکن دیخر میسیوا نبود حواسم ریمس تو ،یوا یا - 

 .میبر دیایب

 یتینارضا با اسی و دندیدو ونیمحمدهما دنبال به یتد و نورا

 .زد لب

 .ادیم خوابم ام،خسته من آخه -

 .کرد در به اشاره ونیمحمدهما

 واقعاً من اما نبود، جاابن یکس درسته زم،یعز میبر ایب -

 .هیچ تزایپ یجعبه اون یهیقض دونمینم

 .نکن نگرانم

 .میبر ایب
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 دیخر هاآن تا ردیبگ دوش و بماند داشت دوست که هرچند

 .نبود ماندن به موافق هم خودش اما برگردند و کنند

 .بود دلش ته یترس

 در یرو شده نصب یهاقفل به ینگاه آخر، یلحظه در

 .زد لب خروج از قبل و انداخت

 خودت شما نبود، یکس که لداخ جان،ونیمحمدهما -

 .یگشت جاروهمه

 . دیبرگرد شما تا کنمیم قفل دررو نیا هم من

 .امخسته یلیخ دمینخواب اصالً رو شبید

 .کرد مخالفت ونیمحمدهما

 .مونمیم نگرونت دل آخه -

 .دیبوس را صورتش و ستادیا پنجه یرو

 .گهید کنمیم قفل رو در -
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 .داد تکان را سرش و داد رونیب کالفه را نفسش

 .باش مواظب باشه، -

 .باش نورا و یتد مواظب شماهم چشم، -

 چهار و چرخاند را در یرو گرد و بزرگ قفل اسی و رفت او

 .شدند چفت در نییپا تا باال از قفل

 باال یطبقه به کرد،یم باز را مانتو یهادکمه که طورهمان

 .رفت

 .دیکش سرک را خواب اتاق سه داخل یکی یکی

 .چدیبپ شیپا در یبد درد شد باعث هاپله از رفتن البا

 .داد ماساژ را آن یکم و نشست دونفره تخت یرو

 اشیخستگ هم و پا درد هم اما بود حمام در به چشمش

 را نرم و گرم تخت همان یرو کوتاه خواب کی ترشیب

 .حمام به رفتن تا دیطلبیم
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2106 

 

 یرو نیج وارشل همان با و انداخت یاگوشه را شال و مانتو

 .گفت یکشدار شیآخ و دیخز تخت

 را سکوت که ییصدا تنها و انداخت تنش یرو را پتو

 .شدیم دهیشن که بود ایدر یهاموج یصدا شکست،یم

 یصدا دنیشن از گرفته نشأت یلبخند و آرامش حس با

 .بست ها،چشمموج

 

  [4/29/20, 4:40 AM] 

 

 کی_و_چهل_و_ستیدو
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 .کرد نگاه نیشما به دقت با شهراد

 عقب که دید را نورا و نشسته فرمان پشت ونیمحمدهما

 .است

 .نبود اسی 

 .شد ادهیپ و کرد باز را در گذشت، مقابلش از که نیماش

 .نشست لبش کنج یلبخند

 تنها رو خوشگله یاسی که یکرد یکرد اشتباه آقاحاج "

 "! یگذاشت

 را شیهالب هم لحظه کی پرحرصش، لبخند و شد داخل

 .کردینم ترک

 یعصب است، قفل در دیفهم و انداخت یچوب در بر که دیکل

 .دیکش نیزم بر را کفشش کف

 .یلعنت تف، یا -
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 .افتاد آشپزخانه یپنجره به چشمش

 و شود عوض داخل یهوا تا گذاشته باز را انشیم یمان

 .ببنددش بود، کرده فراموش

 .بود شده تمام نفعش به قشیرف یها یبازجیگ هم بارکی

 گذاشت پنجره یلبه دست لحظه کی در و دیدو و رفت عقب

 .دیکش باال را خودش و

 باز به یسع یکنجکاو با اس،ی یشده گرم مهین یهاپلک

 است، مجاور یالیو از صدا کهنیا الیخ با اما داشتند شدن

 .کرد خواب میتسل را مغزش

 .آمد داخل شهراد

 بر را شیهادست و دستایا آشپزخانه انیم زد،یم نفس نفس

 .تکاند را خاکش اندک و دییسا هم

 .شد ییرایپذ یرهیدامین سالن وارد آرام

 .نبود اسی
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 یآرام به و پا سرانگشتان یرو اش،طرفهکی لبخند همان با

 .کرد زمزمه و رفت باال را هاپله

 .تنها یکوچولو فندوق -

 .کرد شیشاتما رونیب همان از ورود، از شیپ و بود باز اتاق در

 به در، به پشت و شده جمع خوذش در وارنیجن تخت، یرو

 .بود دهیخواب پهلو

 خواب به که دادیم نشان تمکشیر و آرام یهانفس یصدا

 .رفته

 شب آن یالحظه و چرخاند او تن یرو را نگاهش شهراد

 .شد یتداع ذهنش در زیانگخاطره

 الیو در اسی دیفهم یوقت چرا که دانستینم هم خودش

 آمد؟ داخل تنهاست،

 !د؟یبگو خواستیم چه

 .کرد فکر اما برگردد، و کند گرد عقب خواست
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2110 

 

 یشد که شد یچ ،یبود من دختر دوست تو یاسی "

 "!عموم؟زن

 

 .گذاشت اتاق داخل پا

 .کرد نگاهش خوب و ستادیا اسی سر یباال

 .ماند قفل او یانار یهالب یرو شیهامردمک

 .آمد جذاب یادیز نظرش به هم شاینفتیآب جذب شرتیت

 لمس را اسی تن و ببرد جلو دست داشت دوست که قدرآن

 .کند

 .نشست زانو یرو تخت کنار

 را او یمردانه الیام توانستیم هم هنوز ش،یموها و تن عطر

 .کند کیتحر

 .برد جلوتر را سرش و دییسا هم یرو را شیهادندان
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 .زد صدا را نامش وارزمزمه

 یاسی -

 خواب در را صدا نیا کهنیا صیتشخ ییتوانا اسی خواب زمغ

 .نداشت را یداریب ای شنودیم

 .زد شیصدا دوباره

 .نمیبب تورو اومدم ؟یخواب کوچولوم، فندوق اس،ی -

 .شد تریقو اشییشنوا و خورد یتکان اسی

 .بود آشنا صدا

 !گر؟ید دیدیم خواب

 اسی اعدس تا بازو یرو از را دستش پشت و برد جلو دست

 .کرد نوازش

  بود؟ نبود، نیسنگ که خوابت -

 .شدیم داریب مغزشو بسته چشم اسی
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 !گرید دیدیم خواب داشت قبل روز چند همان مثل

 اسی ییایبو ادکلنش و آدامس یبو و نفسش و برد جلوتر سر

 .کرد داریب هم را

 !میکن اختالط کلوم دو پاشو -

 یبرا یتالش شیهاشش گرید و ستادیا حرکت از اس،ی قلب

 .نکردند تنفسش به کمک

 باز ییتوانا یحت که یحد تا شد، فلج اشیحرکت یهااندام

 .نداشت را شیهاپلک کردن

 .خورد چیپ سرش در سوال کی تنها

 رو بوها آدم هم خواب یتو مگه اما ببنم،یم خواب دارم "

 "!کنه؟یم حس

 

  [4/30/20, 4:05 AM] 
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 دو_و_چهل_و_ستیدو

 

  

 

 .کرد زمزمه و دیکش شیبازو یرو دست که هم ازب

 .فندوقم ،یاسی -

 و دیکش یغیج زدهوحشت و افتاد کار به اسی یعصب ستمیس

 .دیپر جا از هازدهجن مانند

 نفس و ناباور زده، وق یچشمان و دیسف یصورت با و دیچرخ

 .دوخت شهراد به نگاه زنان

 زمزمه ینسردخو با و زد شیرو به نما دندان یلبخند شهراد

 .کرد

 !که ندارم باهات یکار ؟یزنیم غیج چرا عمو،زن -
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 .بود نشسته رعشه به تنش تمام و آمده بند زبانش

 !؟یکنیم ،یم کار،یچ چ، جا،نیا ،یا تو، تو، -

 نییپا دهیترس طورهمان اسی که نشست تخت یلبه شهراد

 .برداشت قدم عقب عقب و رفت

 .دیخند و نشست نهیس به دست شهراد

 دارم؟ ترس من شهرادم، من یاسی من؟ از ؟یدیترس یچ از -

 رفته؟ ادتی رو گهیدهم با خوشمون خاطرات

 !هاشهرادم همون من

 .خورد وارید به کمرش تا رفت عقب عقب قدرآن

 از که را ییهااشک شهراد که نبود مهم شیبرا و گرفت نفس

 .ندیبیم را بودندشده روان صورتش یرو ترس

 .زد هق
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 ،یایعوض آشغالِ همون چون ،یشهراد همون چون چون، -

 .برو گمیم

 .کثافت برو

 .بود اریدرب حرص شهراد خونسرد لبخند

 .خوردیم هم بر هم اسی یهادندان یحت

 زمیعز نیبب -

 .دیکش غیج

 .زمیعز نگو من به شو، خفه -

 .رفت سمتش و ستادیا

 هر به را نشلرزا یهامردمک و نداشت زیگر یبرا یراه اسی

 .بود دوخته داشتیبرم او که یقدم

 یزیچ و بود فاصله نشانیب قدم کی تنها که رفت جلو قدرآن

 .بود نمانده اسی یسکته تا
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 .زد لب و برد فرو نشیج شلوار یهابیج در دست

 میداشت ییقرارا و قول باهم ما -

 .خوشگله 

 .بزند خی اسی شد باعث اشیبعد یجمله و زد یچشمک

 نوازش را اسی صورت انگشتانش پشت با و برد جلو تدس

 .زد پچ اما شهراد و برگرداند یرو او که کرد

 .یاسی میکرد باهم کارها یلیخ تو و من -

 .کارها یلیخ

 اسی گوش یالله یرو را زبانش و برد جلو که را سرش

 .کند فرار دستش ریز از خواست و زد عق اسی د،یکش

 اسی یعاکتف دست هردو با که دیربچیم او یمردانه زور اما

 .چسباند وارید به محکم و گرفت را

 .زنمیم حرف دارم ؟یاسی کجا -
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 رو ست*ک*س نیاول خوشگله، م،یبود هم با ما گمیم دارم

 . گرفتم رو بکارتت که بودم من ،یداشت من با

 به یکهیمرت اون زن یشد که شد یچ بپرسم، اومدم حاال

 بکش؟ آب جانماز یِحاج اصطالح

 تا کردیم تقال که طورهمان دیکش غیج شیهاهق هق انیم

 .زد ادیفر کند شیرها شهراد

 .صفت گربه یرو و چشمیب شو خفه شو، خفه -

 .کرد ترشیب اسی یهاشانه یرو را دستانش فشار و زد قهقهه

 .ازش کنهیم هم یایطرفدار چه کن نگاه عجبا، بابا،یا -

 گه؟ید یکی مال رو زده چنبره تونیحاج یدونیم

 و عشق کرده، درست یزندگ برات ما االرث سهم از خوب

 نه؟ یکنیم حال

 .زدیم حرف ته و سریب
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 .دینال و رفتیم یاهیس اسی یهاچشم

 کرد ول رو زیچ همه بیهوی که یاون متنفرم، ازت کن، ولم -

 .من نه ،یبود تو رفت و

 مزخرف یدار یاومد حاال و یکرد ینامرد که یبود تو

 .یپرسیم

 .کرد نگاهش و دییسا برهم دندان شهراد

 ؟یشد وث*ی*د نیا زن چرا بگو فقط اما بودم، من آره -

 ش؟یغیبت یخوایم

 .یبر و یِبکَن یخوایم ن،ینگ مثل ییزالو هی توام

 .ما یپوال از اونم

 .بده جواب

 فرار تنش از جان و رفتیم جیگ سرش ترشیب هرلحظه

 .کردیم
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 .بود افتاده ماسالت به

 یحاج تا برو برو، کنم،یم خواهش من، ول منو، توروخدا، -

 .این هم گهید و برو برو، یدار دوستش که یهرک جان ومده،ین

 چشمانش در که دید شده، شب همان مثل شهراد نگاه که دید

 !کرده خانه هوس ل،یدلیب ینهیک و خشم بر عالوه

 .نکرد حس را قلبش یهاتپش و دید

 .زد چنگ را او وکمر دیکش جلوتر را خودش رادشه

 تن اون به کردن فکر هنوزم خوشگلم، دارم کار باهات برم؟ -

 !برهیم سرم از هوش تو یبلور

 .زد صدا را خدا دل در اسی

 خودمو بخوره، بهم دستش اگر که کن کمکم کن، کمکم "

 " یکن کمک که دمیم قسم درگاهت یزایعز به کشم،یم

 

  [4/30/20, 4:09 AM] 
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 سه_و_چهل_و_ستیدو

 

 

 

 به برات خودم از روز چند یبرا هرچند نشونه، هی که فهیح -

 .خوشگلم نذارم جا

 .بودنشسته گردنش یرو شهراد یهالب

 .کردیم فغان اسی تن تمام

 .شد یخال شیپاها ریز انگار که شد چه دینفهم

 .شد شُل تنش و رفت یاهیس شیهاچشم

 را دستش  و کرد نگاهش و برد عقب رس دهیترس هم شهراد

 .برداشت
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 .افتاد نیزم یرو اسی تن ه،یثان از یکسر در

 .زد شیصدا و رفت عقب قدم کی

 !یاسی -

 اش،یکتان سر با کند،یم تمارض دیشا کهنیا الیخ به

 .زد رانش به یاضربه

 !توام با یهو -

 جانیب دستش دید یوقت اما گرفت را اسی دست و شد خم

 .زد پچ افتاد نیمز یرو

 !گردنم فتهیب خوش رهینم -

 .کرد گرد عقب و داد فرو را دهانش آب

 .رفت نییپا را هاپله سرعت با

 .رفت رونیب و کرد باز را در قفل

 .زد استارت و شد نشیماش سوار و زدیم نفس نفس
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 کرد عبور کنارش از ونیمحمدهما نیماش تر،طرفآن صدمتر

 .کرد ترشیب را سرعتش و دفشر گاز یرو پا شهراد و

 

 .زد شور دلش و انداخت نگاه باز در به متعجب

 لونینا کهیدرحال هم ونیمحمدهما و دندیدو باال نورا و یتد

 .کرد پاتند داشت، دست در را دیخر یها

 .چرخاند اطراف به را نگاهش و رفت داخل

 از سرعت به که یدرحال و گذاشت نیزم یرو را لیوسا

 .زد شیصدا رفتیم باال سالن کنار یهاپله

 ؟ییکجا اسی اس،ی اس،ی -

 .دادیم بد یگواه قلبش

 .شد اتاق نیاول وارد
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 را او اول یلحظه در اما افتاده یاگوشه اسی شال و مانتو

 .دیند

 بر افتاده جسم به چشمش که برود رونیب اتاق از خواست

 .کرد وحشت و افتاد اتاق یگوشه او، نیزم

 !نیحس ای -

 .دشیکش آغوش در و دیدو تشسم

 .زدیم صورتش بر دست با

 .زمیعز شو، داریب اسی اس،ی -

 .اسی زهرا، یفاطمه ای

 .زد هیگر ریز و دیترس اس،ی دنید با هم نورا 

 شده؟ یچ جانیاسی ،ییبابا -

 اتاق از و گذاشت تهت یرو را اسی سرد تن ونیمحمدهما

 .دیدو رونیب
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 .دخترم دونمینم -

 و ختیریم اشک نورا  و کردیم پارس مدام اسی کنار یتد

 .دادیم تکان را اسی

 .بلندشو ر،ینم جان یاسی -

 .ختیر آب وانیل در را نمک و قند و دیلرزیم شیهادست

 .زد همش بر چاقو با ،یخوریچا قاشق یجا به

 ریز دست و دیپاش اسی صورت یرو را آب همان از یکم

 .ختیر داخل دهانش یگوشه از را یاندک و گذاشت سرش

 .بود کردع اشیعصب نورا و یتد یصدا

 به گره ونیمحمدهما نگاه و خورد برهم اسی یهاپلک یکم

 .دیچرخ سرش دور اتاق و شد زده اسی گردن یرو یکبود رد

 .دیکش ریت ونیمحمدهما سر یهارگ تمام و دینال اسی

 ه؟یچ نیا ن،یاحسی ن،یاحسی -
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 .دیشن را صداها یاریهوش و یهوشیب انیم اسی

 .کرد جمع را خاطرش ونیمحمدهما یصدا

 .شد روان شیهااشک و کرد باز پلک

 .کند نگاهش مبهوت که ونیمحمدهما نوبت حاال

 ...اسی -

 .زد ضجه و گذاشت او دست ساعد یرو را دستش اسی

 .میبرگرد فقط توروخدا م،یبرگرد یحاج -

 به جهتویب و بود کرده گره را شیهامشت ونیمحمدهما

 .دیپرس قلبش، درد و سوزش

 !بوده؟ جانیا یک! اس؟ی شده یچ -

 .دیپرس و داد جان

 کبوده؟ چرا گردنت -

 .دیاین گرید کاش کرد آرزو و رفت اسی نفس
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 .دینال بازهم

 !اومده اون م،یبرگرد توروخدا ونیمحمدهما -

 

  [5/1/20, 3:13 AM] 

 

 چهار_و_چهل_و_ستیدو

 

 

  

 

 

 .شد هل نگرفت، درد رتشیغ

 .کرد ناله قلبش
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 .دیپر پلکش یگوشه و کرد سکته نگاهش

 پچ خودش با اسی گردن یرو یکبود رد به رهیخ طورهمان

 .زد

 نیاحسی -

 یجار اشبسته یهاپلک انیم از اشک و بست چشم اسی

 .شد

 .آمد ونیمحمدهما سر بر چه که دانستیم

 :گفت نگاهش، گرفتن بدون و برد باالتر را شیصدا

 .ببند هم در رونیب برو رانو -

 .دیایب جلو یقدم خواست و کرد هق هق نورا

 .دیتوپ طورآن که بود بار نیاول یبرا دیشا ونیمحمدهما

 .ببند هم در ببر، هم یتد رون،یب برو گفتم -

 .دنبالش به هم یتد و رفت رونیب شده شوکه نورا
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 سرش یرو تا گرفت را پتو یلبه هم اسی شد بسته که در

 .شد مانعش ونیمحمدهما اما دبکش

 .فشرد برهم را فکش

 یبرا یحت که برسد یروز کرد،ینم را فکرش وقتچیه

 .کند دایپ شهراد به را ظیغل نفرت حس نیا بخواهد یالحظه

 یحت و ستادیا مقابل اشبرادرزاده که هم یموقع همان یحت

 و کرذه رها ینیجن با را اسی و کرده خبط که یموقع همان

 .نشد متنفر اما گرفت دلش هم بود شده دیناپد

 کرده بزرگش که یشهراد از کلمه یواقع یمعنا به او حاال اما

 .داشت نفرت بود،

 .زد لب تا داد جان بار هزار و دیچیپ اشنهیس یقفسه در درد

 باهات؟ کرد کاریچ اون اون، اس،ی -

 یاندازه به که بود سخت شیبرا قدرآن جمله نیا دنیپرس

 .گرفت یانرژ او از کوه کی کردن جاجابه
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 .شد ونیمحمدهما به رهیخ و کرد باز چشم اسی

 پرنبض و شده برآمده اشیشانیپ کنار و فک و گردن رگ

 .زدیم

 .بود شده سرخ اشچهره

 .یحاج یچیه کن باور ،یچیه -

 .افتاد جانش به رعشه گرید بارکیشهراد حضور یادآوری با

 شود، جدا یکبود آن از نداشت قصد که ونیمحمدهما نگاه

 .بود کرده را اسی جان قصد

 هوی که ادمهی فقط گفت، مزخرف زد، حرف فقط بود، اومده -

 .رفت یاهیس چشمام

 .زد ضجه و دیکش سرش یرو را پتو

 .بود رفته در کوره از آرام، شهیهم و خوددار ونِیمحمدهما

 .داشت هم حق
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 گردن یرو آورش شچند یبوسه از یرد و آمده اشبرادرزاده

 .بود گذاشته یجا بر او همسر

 .دیکش داد

 صاحابیب در اون مگه م؟یبر ایب نگفتم من مگه آخه دِ -

 ؟ینکرد قفل رو مونده

 .نداشت یتمام شیهاهیگر و دیلرزیم ترس از تنش

 .تو اومد یطورچه دونمینم من کردم قفل خدابه -

 .دیببخش ونیمحمدهما د،یببخش

 شیهادست انیم را سرش و نشست تخت نارکیچارگیب با

 .دینال اسی یهاهیگر یصدا انیم و گذاشت

 !کنم؟ کاریچ ایخدا ا،یخدا ا،یخدا -

 

 .آمد نییپا هاپله از کرده ورم ییهاچشم با اسی
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 در را خودش که بود بد حالش یقدرآن چندساعت نیا در

 .بود کرده حبس اتاق

 .شددهیکش هاپله سمت ونیمحمدهما نگاه

 .کند یتلخ خواستینم بدهد، دست از را منطقش خواستینم

 .نداشت یریتقص اسی

 .دیکش هم در ابرو ناخواسته اما

 .دیکشیم ینقاش یاگوشه نورا و کردیم صدا و سر یتد

 صدا و سر بود گفته ییبابا ،یشد داریب جانیاسی جونآخ -

 .یبخواب شما مینکن

 :داد ابجو و زد شیرو به رمق یب یلبخند

 .زدلمیعز نبودم خواب -

 .زد پچ و نشست ونیمحمدهما مقابل مبل یرو

 م؟یگردیبرم -
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 .داد جواب تیجد با ونیمحمدهما

 .نه -

 .دیکش خشکش یهالب یرو یزبان

 آخه -

 .دیکش صورتش یرو دست

 .خونه تو اومده آشپزخونه یپنجره از ایگو -

 .کنه عوض هاروقفل ارمیم هم دسازیکل هی

 .زد لب کرده بغض اسی

 .دارم وحشت جانیا از من میبرگرد کاش اما -

 .رفت باالتر هم شیصدا تن اما نبود خودش دست

 حس جانیارو من وجود جم؟یهو من شلغمم؟ من -

 هستم شِتیپ ذارم،نمب تنهات شکسته گردن منِ ؟یکنینم

 .گهید
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 .کرد نگاهش ناباور اسی

 .داشت یبرخورد رطونیا ونیمحمدهما که بود بار نیاول

 .کرد مشت را دستش

 اصالً من ام،ییبابا جون به نبود، من ریتقص خدا، به یحاج -

 ؟یزنیم حرف یطورنیا من با چرا آخه بودم، خواب

 .دیکش صورتش بر یدست

 .نداشت کردن فروکش قصد تشیعصبان

 .رفت آشپزخانه سمت و ستادیا

 .نکن مرورش انقدر لطفاً اس،ی هیکاف -

 .میبخور یزیچ هی ایب

 پاک را اشکش سمج یقطره و دادیم حق ونیمحمدهما به

 .کرد

 .ستمین گرسنه من -
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 ریز کرد،یم خارج یبند بسته از هارالقمه کباب که یدرحال

 گرم تا کرد روشن دوباره هم را برنج یشده سرد یقابلمه

 .شود

 پنج ساعت خانوم، یبخور رو ناهارت دیبا ینباش هم گرسنه -

 .رهعص

 .فتهیم فشارت دوباره

 نفس چند و گذاشت ییظرفشو نکیس دوطرف را شیهادست

 .دیکش قیعم

 .شود آرام تا خواند را عصر یسوره و فرستاد صلوات

 به را تالشش تمام ونیمحمدهما گرفت، قرار زیم پشت اسی 

 .فتدیب یلعنت قسمت آن به نگاهش مبادا بود گرفته کار

 .کرد زمزمه و ختیر اسی بشقاب در برنج ریکفگ کی

 .شدم یعصب رفتم، تند اس،ی دیببخش -
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 جوابش در بعد یکم و برد فرو دهانش در را شیهالب اسی

 .زد لب

  ان؟ینم نورا و یتد -

 .دیکش او دست یرو را دستش ونیمحمدهما

 .خوردن رو غذاشون -

 .اسی دیببخش گفتم

 :گفت یشرمندگ با و انداخت نییپا سر اسی

 .خوامیم معذرت من ن،م ،یدار حق -

 

 

  [5/1/20, 3:13 AM] 

 

 پنج_و_چهل_و_ستیدو
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 .دیکشیم تنش به حرص پر به را فیل

 .سوختیم پوستش که محکم قدرآن

 .شدیم شسته ختیریم سرش یرو که یآب با شیهااشک

 .شست را گردنش

 شدم نجس شدم، فیکث فم،یکث -

 .دیکش ترمحکم و زد هق

 !فمیثک فم،یکث من -

 دوش ریز طورهمان هم خودش و کرد پرت نیزم یرو را فیل

 .زد زانو
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 .زد زار و دیکوبیم حمام کف را شیهامشت

 .کنه لعنتت خدا شهراد، کنه لعنتت خدا -

 .شدیم خون دلش و دیشنیم را شیصدا ونیمحمدهما

 .بود نشسته تخت یرو اسی انتظار به اتاق یکیتار در

 .شدینم طورنیا

 .کردیم دور او از یطورکی را وجدان عذاب حس نیا دیبا

 .آورد در تن از را اشیرکاب و ستادیا

 اتاق در را نورا و یتد که آرام ییصدا با و زد در به تقه چند

 :گفت نکند داریب یکنار

 زمیعز اس،ی -

 .داد جواب خفه و دیکش باال را اشینیب اسی

 .امیم االن -

 .زد در به گرید یاتقه
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 هست اجازه بپرسم خواستمیم ،یایب بگم خواستمینم نه، -

 تو؟ امیب منم

 .کرد زمزمه و انداخت انشیعر تن به ینگاه اسی

 آخه -

 .دیخند گلو در ونیمحمدهما

 اس؟ی یکن میقا ازم یخوایم رو یچ -

 داره؟ یفرق تخت، یرو ای حموم یتو

 فاقات از بعد مبادا کهنیا از دیترسیم یزیهرچ از شیب اسی

 یحمله دچار شانرابطه انیم ل،یاوا آن مثل هم باز امروز،

 .شود یعصب

 را او حال شده، ونیمحمدهما چشم خار که یکبود آن نکند ای

 .کند خراب

 .زد صدا ونیمحمدهما که بود فکر در
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 ؟یکنینم باز رو در ،یزندگ -

 و درآورد را شلوارکش ونیمحمدهما و چرخاند را قفل اسی

 .شد داخل

 آماج مورد را او و کرد نوازشش و گرفت آغوش در را اسی تن

 .داد قرار شیهابوسه

 به را اسی توانست اما بود آشفته خودش روح توانست،

 از یزیچ که کند راحت را الشیخ تا ببرد فرو یاخلسه

 .نشده کم اشعالقه

 از جوانش همسر نفس به اعتماد که کرد راحت را الشیخ

 .نرود دست

 به شهراد که یالحظه تصور و کرد نوازش و دیبوس را اسی

 .داد ادامه اما دیبر را نفسش شده کینزد اسشی

 هردو و کردیم چکه شانیموها از آب و بود سیخ شانیهاتن

 .زدندیم نفس نفس ستاده،یا دوش ریز
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 .کرد نجوا را نامش و کرد نگاهش ازیپرن اسی

 ونیمحمدهما -

 .گذاشت برهم پلک و دیبوس را شیهالب ونیمحمدهما

 .رونیب میبر باشه، -

 .زد پچ و چسباند تو ینهیس یقفسه به را سرش اما اسی

 !جانیهم نه، -

 از که بعد یقیدقا و بود سپرده ونیمحمدهما به را خودش

 ونیمحمدهما و نشست نهییآ مقابل اسی رفتند، رونیب حمام

 .کرد خشک و دیکش سشوار را بلندش یموها

 ازین زمان به ونیمحمدهما اما و بود بهتر یلیخ اسی حال حاال

 .داشت

 ییبلوا چه قلبش در داندیم خدا اما کردیم حفظ را ظاهرش

 .بودشده پا بر
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  [5/3/20, 4:54 AM] 

 

 

 شش_و_چهل_و_ستیدو

 

 

 

 سر پشت را زییپا ماه نیاول یروزها نیآخر که حاال

 مشترکشان یزندگ شروع از یچندماه و گذاشتندیم

 هردوشان، دست به هم یزندگ خم و چم گذشت،یم

 .بودآمده اسی مخصوصاً
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 .گذراندندیم را یآرام یروزها

 .بودشده شروع یمرخص ترم دو از بعد شیهاکالس

 .بود یدنید شانیوابستگ و یتد و نورا انیم ارتباط

 بر نورا به رو یتصنع یاخم ونیمحمدهما ای اسی تا بود یکاف

 .شود او مدافع خودش سبک به یتد تا بنشانند یشانیپ

 .شهراد از نه و بود نینگ از یخبر نه

 .دیکشیم نفس راحت هاآن نام ینیسنگ بدون اسی

 .بودکرده دایپ یآشپز در هم یریچشمگ شرفتیپ

 هاآن به را نمکیب و شور و شفته و سوخته یغذاها قدرآن

 .بودآورده دست به تجربه تا بودخورانده

 خوب هم شانرابطه ونیمحمدهما یهایصبور رس صدقه از

 .بود

 .بود راحت هم محسن و الله یزندگ بابت از اسی الیخ
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 از مملو و دردسریب یزندگ نیا و داشت را پدرش یهوا الله

 .بود محسن حق آرامش

 یناسازگار یبنا و شدیم خسته ینواختکی نیا از که یگاه

 ادی به را اشیگزند پراضطراب و متشنج یروزها گذاشت،یم

 .زدیم بینه خودش به و آوردیم

 از را نورا و یتد هم رشیمس در و برگشته دانشگاه از تازه 

 .بودکرده نیماش سوار مهد

 بود ییروزها همان از و بود کینزد اشانهیماه عادت خیتار

 .نداشت حوصله و گرفتیم بهانه لیدلیب که

 یحوله انیم مه را یتد و کرد تنش بر را نورا یحوله

 .چاندیپ مخصوصش

 هی د،ینبار در هم هاتونحوله د،ینیبش اتوریراد کنار جانیهم -

 .امیم زود رمیبگ دوش

 .رفت حمام به هم خودش
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 شرتیسو هم خودش و پوشاند را هاآن یهالباس و آمد رونیب

 .کرد تن به یشلوار و

 .انداخت ساعت به ینگاه

 .نداشت را گاز اجاق کنار ستادنیا یحوصله

 .بخوابد را یچندساعت فقط داشت دوست

 .آمد سمتش نورا

 .گشنمه من جانیاسی -

 که بود محال نبود، نورا خاطربه اگر بود، گرسنه هم خودش

 .کند ترک را کاناپه و شود بلند پتو ریز از بخواهد

 .کرد درست لیاوتم شانیبرا

 یرو ونیمحمدهما خندان عکس دنید با و برداشت را یگوش

 .کرد ضعف همسرش مهربان یهاچشم آن و اشصفحه

 .کرد لمس را او نام و نشست لبش کنج یلبخند
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 جذاب شیبرا هم هنوز که اشمردانه یصدا چندبوق از پس

 .دیچیپ گوشش در بود

 ؟یخوب خانومم سالم -

 .داد هیتک کانتر به

 ؟یطورچه شما خودم، یآقاحاج سالم -

 سر ترشیب اسی زدن حرف رطونیا با که شهیهم برخالف

 .داد جواب آمدیم فیک

 زم؟یعز یداشت یکار الحمدهلل، -

 .دیپرس اسی

 ؟یحاج شدم مزاحم بدموقع -

 .دیکش کالفه ینفس

 امکیپ برام یدار اجیاحت یزیچ اگر لطفاً شهیم زمیعز -

 رم؟یبگ تماس باهات خودم من تا یبفرست
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 .کرد یمکث

 .خداحافظ جان،ونیمحمدهما برس کارت با برو باشه -

 .حق درپناه -

 رو و دیکش کالفه ینفس کرد قطع که را یگوش ونیمحمدهما

 :دیپرس احمد به

 یچیپیم خودت به یدار ساعته کی احمدجان، بگو حاال -

 .یزنینم هم حرف

 اشیشانیپ یرو را دستش پشت و کرد من و من بازهم احمد

 .دیکش

 .سخته گفتنش آقاحاج راستش آخه -

 .کرد زمزمه ونیهمامحمد

 .االاهللالاله -
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 هم یروروبه دوتا ما که ساعت هی نیا نه گل، پسر احمدآقا،

 هی یخوایم چندماهه شما بلکه ،یبزن حرف شما تا مینشست

 .یگینم و یبگ رو یزیچ

 .ادیب بر من دست از دیشا بگو من، زِیعز بگو آخه

 .انداخت نییپا سر ترشیب احمد

 ؟یدار ازین پول احمدجان، -

 :زد لب احمد که برداشت زیم یرو از را چکش دسته

 .میاپرورده نمک که ما آقا، حاج نه -

 ایدر به دل خواستیم اش،دوباره دنید و نایش امروز آمدن با

 داشت بود هامدت ک یزیچ از و دهد خرج به جرات و بزند

 .دیبگو گرفت،یم را جانش

 

  [5/3/20, 4:54 AM] 
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 هفت_و_چهل_و_ستیدو

 

  

 

 از رو پام دارم دونمیم خودم خداشاهده جسارته، آقاحاج-

 درست خودم زبون از گفتنش دیشا کنم،یم درازتر ممیگل

 خواستم اما گفت،یم بهتون مادرم که بود بهتر دیشا نباشه،

 یجلو هم رزنیپ اون گهید بود، نه جوابتون اگر که بگم خودم

 .نشه زدهخجالت شما

 نگاه خجالتش از شده سرخ یچهره به دقت اب ونیمحمدهما

 .کرد

 .باش راحت بگو برادر، بگو -

 به رهیخ و کرد قالب هم در را اشدهیکش و الغر انگشتان

 .زد لب نیزم
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 اما امشرمنده ه،ییایحیب نبود، خودم دست آقاحاج دله حرف -

 .خورده سر

 .خورده سر هم بد

 چشمام ست،ین هرز نگاهم د،یشناسیم رو من خودتون شما اما

 .نرفته خطا هم

 .بگم یچ خب، اما

 آقا،حاج اما اما، شما یخونواده یبرا کمم که دونمیم من

 ناخانومیش

 .آورد کم نفس و نداد ادامه گرید

 .کرد شیصدا و زد یلبخند ونیمحمدهما

 احمدجان -

 .گرفت باال سر یشرمسار با

 ؟یحاج جانم -
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 کنارم یدار چندساله ؟یشناخت یجورنیا رو من پسرخوب، -

 نیهمچ من ،یمن شیپ رو روزت نصف و یکنیم کار

 ام؟یآدم

 .دیپر حرفش انیم

 کجا؟ ما و کجا شما آقا،حاج آخه -

 .دیکش هم در ابرو

 .تیآدم جان به است فیشر یآدم تن احمد؟ هیحرف چه نیا -

 .شرع و عرف خالف نه بود، یمنطق ریغ نه اتخواسته

 .شازده نداشت یشک به دو انقدر که نیا

 .کرد نگاهش و آمد باال احمد نفس

 د؟ینشد ناراحت شما یعنی -
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 ممکنه دختر ،یکرد یخواستگار شما بشم؟ ناراحت دیبا چرا -

 جا نیچند هم پسر و باشه داشته خواستگار نیچند

 .باشه رفته یخواستگار

 یمنف ای و مثبته ای جواب حاال

 .برگشت احمد صورت بر ترس باز

 شما آقا حاج -

 .زد یبخشنانیاطم لبخند

 .کنم صحبت نایش و داداشزن با دیبا اما ستم،ین مخالف من

*** 

 جونم؟ به دردت یداشت کارمیچ بگو حاال ؟یزندگ دلم جون -

 شکم یرو دست و دیکش دندان به را لبش کنج اسی

 .گذاشت دردناکش

 ؟یکرد قطع زدم زنگ که موقع اون چرا -
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 .کنمیم فیتعر خونه امیم -

 ون؟یمحمدهماحاج -

 زم؟یعز جانم -

 .ندارم هم پد ودمه،یپر تاربخ دارم، دلدرد من -

 .ارمیم خرمیم چشم -

 .دیخند

 .نداربم هم شام -

 .چشم به هم اون -

 نا؟یاداداشزن یخونه میبر سر هی شام بعد یایم کهنیا فقط

 :دیپرس یکنجکاو با

 .که میرفت شبیپر چرا؟ جااون -

 باهاشون خوامیم اومده خواستگار نایش یبرا زم،یعز هریخ -

 .کنم مطرح
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 .دیپرسیم سؤال سرهم پشت یحالخوش با و دیخند اسی

 لونینا و یپدبهداشت چندبسته با ونیمحمدهما که بعد یکم

 برگشت، حانیر و سنگک نان و کباب خیچندس و یخوراک

 وران و یتد و خودشان یخستگ رغمیعل و خوردند را شامشان

 .بروند یمهر یخانه به تا شدند آماده

 

  [5/4/20, 1:04 AM] 

 

 هشت_و_چهل_و_ستیدو

 

  

 

 او به رهیخ لبخند با ونیمحمدهما و انداخته نییپا سر نایش

 .بود
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 زم؟یعز هیچ خودت نظر جان،نایش خب -

 یفتهیش ست،یسال سه دو که دیبگو توانستیم طورچه نایش

 ه؟شد شیعمو کار دفتر یمنش

 که حاال و باشد دوطرفه عالقه نیا کردینم فکر وقتچیه

 یبرا دارد قصد احمد بودگفته ونیمحمدهما قبل یقهیدق چند

 باال سر توانستیم خجالت از نه بگذارد، شیپاپ او با ازدواج

 موج دلش در که یشوق و یناباور توانستیم نه و ردیبگ

 .ردیبگ دهیناد را زدیم

 اما شد،یم خواستگار از حرف خانه نیا در هک نبود بار نیاول

 و کردیم رد خواندن درس یبهانه به را یقبل یخواستگارها

 .بودکرده سکوت بود،شده احمد از حرف که حاال

 .شناختیم را دخترش یمهر

 :گفت نایش با خطاب و زد اسی و ونیمحمدهما به رو یلبخند

 ؟یگینم رو نظرت دخترم -
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 .زد پچ و دوخت رشماد به چشم نایش

 .دیبگ عموحاج و شما یهرچ -

 که بود یمنف اگر ست،یچ شیعموحاج نظر دانستیم خودش

 .کردینم مطرح هاآن با را هیقض و آمدینم

 .انداخت پا یرو پا و داد هیتک مبل یپشت به ونیمحمدهما

 .مثبته احمد درمورد من نظر -

 .مَرده که گمیم یزیچ هر از قبل

 .خونه مرد شده کرده، فوت پدرش که ساله ده

 .کرد جور خودش رو خواهرهاش دوتا یسمونیس و هیزیجه

 .داره رو مادرش یهوا

 .خونهیم درس هم ادیم سرکار هم

 .من نظر از نیا

 ان؟یب بگم ناجان،یش بگو شما حاال
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 .انداخت نییپا سر بازهم نایش

 .دیدونیم صالح هرطور -

 .گهید بله بگو کالم کی ده،یآمرز پدر یا -

 .دیگز لب نایش و شد بلند یمهر و اسی یخنده یصدا

** 

 ؟یبش خوب که کنم کاریچ -

 .کردیم دایپ راه شیهاچشم به اشک کمکم

 .دینال شده خم و زد چنگ را یتخت رو

 یوا اده،یز دردم انقدر ماه نیا چرا دونمینم اصالً دونم،ینم -

 .رمیمیم دارم

 .رفت نییپا تخت از و کرد وشنر را آباژور ونیمحمدهما

 و تخت یهاتکان از و بود شب نصفه سه ساعت

 .بودشده داریب اسی یهازدنغلت
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 .خانومم ارمیب قرص برات رمیم -

 را امانش درد کمر و درددل و کردیم تشیاذ یزیخونر

 .بوددهیبر

 کی و جوشآب یسهیک با ونیمحمدهما بعد یقهیچنددق

 .آمد اتاق به مسکن قرص خشاب و نبات جوشآب وانیل

 .زد لبخند درد انیم اسی

 .ونمیمحمدهما یمرس -

 .زد یچشمک

 .بگردم دورت نکردم یکار -

 یرو از جوشآب یسهیک تا دیکش اسی کمر یرو را ملحفه

 .نسوزاند را پوستش اشیمشک ریحر خواب لباس

 همانطور ونیهما محمد و بست چشم آن یگرما حس با اسی

 کرد کمکش گذاشت یم او کمر یرو را جوش آب سهیک که

 .ندیبنش تا
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 نمتیبیم حال نیا یتو رمیمیم من شو، خوب فقط شما -

 .یزندگ

 آب دلش در قند توانستیم یطیشرا هر تحت او یهاحرف

 .کند

 .دیبوس را ونیمحمدهما یبازو و گرفت باال سر

 .یحاج دارمت که خوشبختم -

 .ماخانو خانوم مییشما کیکوچ ما -

 و برد او دهان کینزد و برداشت را نبات جوش آب وانیل

 شانه به را اسی سر گذاشت دهانش در خودش هم را قرص

 .کرد حلقه تنش دور دست و داد هیتک اش

 .نبات جوشآب وانیل آن نه و بود قرص نه اسی درد یدوا اما

 حرکت و هاصدقه قربان و آرام یهابوسه دردش یدوا

 و شکم یدو ونیمحمدهما یمردانه تدس یگونهشنواز
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 یرو و او آغوش در و شده آرام بعد ساعت مین که بود کمرش

 .بودرفته خواب به اشمردانه ستبر و انیعر ینهیس

 

  [5/4/20, 1:04 AM] 

 

 

 نه_و_چهل_و_ستیدو

 

  

 

 

 کانادا

 اتاوا
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 :گفت یعصب و دیکش را دختر دست شهراد

-Don’t lie to me Emma(اِما نگو دروغ من به) 

 تیمظلوم همتن با و زد حلقه روشنش یهاچشم در اشک

 .زد پچ نگاهش

-believe me I don’t lie گمینم دروغ من کن باور 

 .کرد قروچه دندان شهراد

- Why should I trust you? بهت دیبا چرا 

 کنم نانیاطم 

 را چکیبیب یچارگیب با و کرد فرو شرتشیسو بیج در دست

 .ردآو رونیب

- here’s the test it’s positive 

I had no relationship with anyone but 

you 
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 مثبته تست نیا جواب

 نداشتم رابطه تو جز یکس با من

 گردنش دور دست داشت دوست و شد منقبض شهراد فک

 .شود خفه شیبایز یصدا تا دهد فشار قدرآن و کند حلقه

- you have to make an abortion 

  This was not our plan. 

 .نبود نیا ما قرار بشه، سقط دیبا

 داست و چپ به را سرش و شد چنگ شکمش یرو اِما دست

 .داد تکان

-  You are so ruthless 

He is alive! 

 .داره جون اون شهداد، یرحمبب یلیخ تو

 .دیکش ادیفر شهراد
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  - shut up do what I say 

Make an appointment with a clinic 

 .ریبگ وقت کینیکل هی از گفتم، که نیهم شو،خفه

 .انداختیم اعصابش یرو خط اِما یهاهیگر یصدا

 به رو و کرد جابهجا هاآن نیب را نگاهش پرحرصش دهیسپ

 :گفت گرفتیم گارشیس ریز فندک که شهراد

 خود از و تخت یتو یریم باهاش و یکنیم مست یوقت -

 که معلومه ،یکنمب یغلط چه یفهمینم و یشیم خودیب

 !خانوم نیا اتداختن پس توله شهیم اشجهینت

 .شد بُراق شهراد

  مربوطه خودم به من روابط گفتم بار هزار نزن، زِر یکی تو -

 هیچ دردت دونمیم که من ومدهین تو به یزیچ چیه یفضول

 مفت حرف که یاکارهیچ تو ستحامله منم از ستحامله

  ؟یزنیم
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 .دیلرز بغض از اشچانه

 !شهراد یرحمیب واقعاً تو گهیم راست اِما -

 .کرد نگاهش رهیخ شهراد 

 اما میباش خونههم میمجبور که گفتم بهت هم اول روز از  -

 نه؟ ای گفتم.سواست هم از راهمون

 جمع خودش در ستون، به داده هیتک و ختیریم اشک اِما

 .کرد نگاهش بغض پر هم دهیسپ بود شده

 یفهمیم! ؟یچ یعنی دارم دوستت گمیم یوقت یفهمیم -

 خونه دارم دوست جانیا ادیم دختره نیا که بار هر گمیم یوقت

! ؟یچ یعنی نهکیم یلوند برات چطور نمینب تا بزنم شیآت رو

 یخودخواه چون یفهمینم یچیه تو! یفهمینم تو شهراد نه

 نه االن ؟ینییم یدیم تیاهم خودت به فقط چون

 .من روز و حال نیا نه و مهمه برات دختره نیا یهاهیگر
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 رو نرو -. فشرد یاشهیش زیم یرو را گارشیس ته شهراد 

 تو دست بود یک. نکن باز منو صاحاب یب دهن ،یسپ مخم

 بود؟ یک هوم؟ د؟یرقصیم داشت پوسته اهیس پسر اون دست

 معج خودتو بابا برو! ؟یمن پابند مثالً و یدار دوست منو تو

 .میاکارخ نیا خودمون ما کن

 .برد باالتر را شیصدا شده یعصبان یسپ 

 .بترکم حرص از و توئه بغل تو اِما کنم نگاه نمیبش تونمینم -

 .زد پوزخند 

 یاریب در حرصمو ای یکن یعصب منو یخوایم مثالً آهان -

 ارو؟ی اون خونه رهیم

 .دیچک اشکش و زد پلک دهیسپ

 خب ؟ینکرد ازدواج باهاش امتاق گرفتن خاطر به مگه -

 ؟یدینم طالقش چرا ،یگرفت که رو اقامتت

 :زد لب و کرد تنگ را شیهاچشم 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2165 

 

 را راهش اِما. سرت یتو بکن رو نیا نداره یربط تو به چون -

 .برد باال را شیصدا شهراد که کشاند در سمت

-  where are you going? 

wait for me I’ll take you 

 ؟یریم کجا

 رسونمتیم خودم نک صبر

 .زد هیکنا اِما

 - I don’t need your company 

 .رمیم خودم ستین الزم

 و اوردین طاقت لرزانش و فیظر یهاشانه دنید با شهراد اما

 .افتاد راه به دنبالش یسپ مبهوت نگاه ریز

 

  [5/5/20, 3:54 AM] 
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 پنجاه_و_ستیدو

 

  

 

 .داد تکان را سرش و کرد نگاه را هاعکس دکتر

 ؟یدار هم درد کمر -

 .داد جواب اسی

 .رهیگیم درد یلیخ هایتازگ بله، -

 .کرد مداخله ونیمحمدهما

 رفع یجراح عمل با همسرم یپا یکوتاه مشکل دکتر یآقا -

 درسته؟ گهید شهیم
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 کردن،یم استفاده یطب کفش از شونیا چون خداروشکر بله -

 یجانب نحرافا دچار یکم هامهره ستون اما نشده کج لگن

 .شده

 .نهیهم یجهینت هم کمردردشون

 با گهید یدوهفته یبرا رو یجراح نوبت تونمیم من خب

 .کنم هماهنگ مارستانیب

 .بودشده زده جانیه اسی

 عمل بارکی با یعنی -

 .کرد قطع را حرفش دکتر

 ای دو احتماالً هست، دوسانت از ترشیب پاتون یکوتاه چون -

 .باشهداشته جایاحت عمل نوبت سه

 .دینباش نگران اما

 .بود خواهد زیآمتیموفق عمل که دمیم نانیاطم بهتون



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2168 

 

* 

 .بودچسبانده گوشش به را یگوش

 د؟یندار اجیاحت یزیچ م،یایم میدار ما داداشزن -

 قدمتون د،یاریب فیتشر نکنه درد دستتون محمدآقا،حاجنه -

 .چشم یرو

 اشگوشواره قفل با که اسی به رو کرد، قطع که را تماس

 .زد یلبخند بود ریدرگ

 اسم؟ی نشد تموم کارت -

 .کرد شیهالباس به یااشاه اسی

 حاضرم؟ االن من نظرت به زمیعز -

 .رفت اسی سمت و کرد تن به را کتش

 .انداخت گوشش به خودش و گرفت را گوشواره
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 دور وارچکیپ را دستش و دشیکش آغوش در سر پشت از

 .دیکش نفس گردنش کنار و کرد حلقه اسی ینهیس یقفسه

 شه؟یم یخواستن و دلبر انقدر نفر هی که شهیم یچ -

 .گرفت دندان با را لبش کنج اسی

 .بود گرفته یباز به را اعصابش او یهانفس هرم

 و داد اشهیتک ونیمحمدهما یشانه به و برد عقب سر

 .زد پچ بود اشرهیخ نهییآ داخل از که طورهمان

 پر اتویدن کل که تیزندگ تو ادیم مرد هی که شهیم یچ -

 خودش؟ از کنهیم

 .دییسا اسی گوش کنار به را اشینیب

 .خانومم وونتمید -

 .رفت ضعف ترشیب ونیمحمدهما دل و دیخند اسی

 .رانیام جناب شما یبرا رمیمیم من -
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* 

 .دیچ ظرف در را هاوهیم گونهوسواس و استرس با نایش

 خونش فشار افت اثر بر یشده سرد دست یرو دست اسی

 .گذاشت

 ؟یخوب ناجانیش -

 .ستمین خوب یاسی نه یوا - 

 .ارمیب باال خوامیم استرس از

 .دیچرخ هاآن سمت و دیچیم ینیس در را هااستکان یمهر

 بشه؟ یچ قراره مگه نا،یش اِوا -

 .گهید میبزن حرف مینیبش انیب خوانیم

 مادر؟ چرا دلهره

 .دوخت مادرش به نگاه پرغصه و مضطرب

 .بود هم داداش کاش -
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 .گرفت دندان به داخل از را لپش گوشت اسی

 ".ستین که خداروشکر"

 .دیکش آه یمهر

 .کباب هم و خونِ هم خودم دل که نگو -

 .برگشت شمیش روز و اومد دیع پنجم روز

 .کنم نگاهش ریس دل هی که نموند دوروز حداقل

 .دیکش پلکش ریز دست نایش

 .شده تنگ براش دلم -

 .رفتینم کاش

 ول رو ما خاطرشبه شد حاضر که داشت یچ جااون مگه

 کنه؟

 تمام اما دادیم نشان اشیگوش مشغول را خودش اسی

 :گفت که یمهر یجمله و بود هاآن شیپ حواسش
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 دونم؟یم خودم من مگه واال؟ بگم یچ -

 .هندار شگون اتیخواستگار شب نکن هیگر تو حاال

 زنگ خودم گرفت سر ازدواج نیا اگر خدا دیام به انشااهلل 

 .رانیا ادیب مراسم یبرا گمیم بهش زنمیم

 

  [5/5/20, 3:54 AM] 

 

 

 کی_و_پنجاه_و_ستیدو
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 راه از ها مهمان و آمد در صدا به در زنگ که بود بعد یقیدقا

 .دندیرس

 که همسرش و ترشکوچک خواهر و مادرش همراه به احمد

 .بود آمده یخواستگار به بودند تهران اکنس

 یهاسال تمام مثل و زدیم حرف تیجد با ونیمحمدهما

 .کردیم یپدر اشبرادرزاده یبرا گذشته

 ابهتش پر مرد از هم لحظه کی اسی یشده یچراغان نگاه

 .شدینم کنده

 یکس چه و بود محکم همه مقابل در طورنیا که یمرد

 خرج عاشقانه رینظیب است بلد او که کردیم باور و دانستیم

 کند؟

**** 

 ارتیز و بودنشسته سجاده سر بر و خوانده را شبش نماز

 .خواندیم عاشورا
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 نشسته را او و کرد باز چشم اسی که بود صبح اذان کینزد

 .دید تخت کنار

 مانند خاص، و رایگ یصدا آن با خواندنش دعا آرام یزمزمه

 نشسته شبنم به هیشب یحس در قغر را اسی دل هاشب تمام

 .کرد خوردهباران یهاگلبرگ یرو

 .دیچرخ سمتش لبخند با ونیمحمدهما و شد زیخمین

 کردم؟ دارتیب بگردم، دورت آخ -

 او صورت به ایدن یانتها تا داشت دوست و کرد سکوت اسی

 .بماند رهیخ

 .دادیم را خدا یبو بیعج مرد نیا

 .زد لب یآرام به بعد

 .شدم داریب یدینخواب کنار کردم حس -

 .پرهیم خوابم ستمین بغلت یتو یوقت
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 .فرستاد اسی یبرا هوا یرو یابوسه

 .زمیعز تخت تو امیم بخونم رو صبح نماز -

 یگونه برود رونیب اتاق از کهنیا از قبل و زد کنار را پتو اسی

 .آقا حاج میدار دعا التماس- دیخند و دیبوس را ونیمحمدهما

 یصدا حاال. برگشت اتاق به و گرفت وضو رفت ییستشود به

 .دیرس یم شانخانه به باالتر ابانیخ کی مسجد از اذان

 .انداخت سر به و برداشت را چادرش

 .نگفت یزیچ اما شد متعجب ونیمحمدهما نگاه

 اسی که حاال و بودنکرده نماز خواندن به اجبار را او وقتچیه

 تعجب داشت حق د،یدیم ستد به جانماز و سر به چادر را

 .بزند لبخند و کند

 و ستادیا پشتش فاصله با هم اسی گفت، اقامه و ستادیا که او

 .کرد اقتدا او به هم اسی بست، قامت که ونیمحمدهما

 .خواندند را نمازشان
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 اسی صورت دیسف پوست یرو دست و دیچرخ ونیمحمدهما

 .دیکش

 .دلم زمیعز باشه قبول -

 آقاحاج باشه حق قبول -

 اسی که بود مانده صورتش به رهیخ عشق پر ونیهما محمد

 :گفت و دیخند

 ؟یحاج نه ای یکن بغلم تخت یتو میبر یایم حاال -

 سر از را چادرش اسی و انداخت تنش ریز دست ونیمحمدهما

 .درآورد

 .تخت یتو برمت یم خودم زمیعز آره -

 بغل؟ از ترشیب ای یخوایم بغل بگو بهم فقط

 .برد را حواسش و هوش اسی یطنازانه خنده یصدا
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 رو بغل از ترشیب همون یحاج دهیپر خوابمون که حاال - 

 .دییبفرما مرحمت

 .زد مهیخ اسی تن یرو هم خودش و گذاشتش تخت یرو

 او صورت به و رفتیم نییپا صورتش ذره ذره که یحال در

 :زد پچ شدیم ترکینزد

 .زدلمیعز چشم به-

 یعاشقانه کی شروع شانیهادست و شد هم بند شانیهالب

 .گرفتند سر از را هزارباره

 

  [5/6/20, 4:38 AM] 

 

 دو_و_پنجاه_و_ستیدو
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 از یکی ،یاری دیسع خاص یهانگاه متوجه که بود یمدت

 .بودشده شیهایکالسهم

 .دارد را او با شدن کالمهم قصد یابهانه هر به که دیفهمیم

 و گرفت دست در را کالسورش و جزوه شد، تمام کالسشان 

 .انداخت اشکوله در را کتابش

 که رفتیم یخروج سمت به راهرو در و زد رونیب کالس از

 و چرخاند کاسه در را شیهاچشم او زبان از نامش دنیشن با

 .کرد توقف

 .لطفاً دیکن صبر چندلحظه زدپناه،یا خانوم -

 .دیپاش شیرو به یلبخند و دیرس اسی به

 .کرد نگاهش تیجد با
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 ؟یاری یآقا دیداشت یکار من با -

 .زد یبرق شیهاچشم

 .رمیبگ رو وقتتون قهیدق چند بشه اگر بله -

 .گذراند نظر از را ساعت یهاعقربه و آورد باال را دستش اسی

 .برگردم زودتر دیبا شده، تموم من کالس -

 .داد تکان را سرش پسر

 ام؟یب هتونهمرا یخروج تا هست امکانش اگر پس -

 که بکند سرشبهدست است ممکن چگونه گرید کرد فکر

 .نباشد هم ادب از دور چندان

 .شد قدمهم او با هم اشیکالسهم و افتاد راه به

 .کنمیم خواهش -

 به یزیهرچ از شیب اسی حواس و زدیم حرف زیرکی پسر

 .دهدیم عذابش دارد او نگاه قدرچه که بود نیا
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 .بود اشرهیخ یادیز

 ه؟یچ نظرتون زدپناهیا خانم خب -

 مقابلش اسی و بودند دهیرس یخروج کینزد و محوطه در

 .کرد توقف

 شیهاحرف از یزیچ جمله چند جز به دیفهمیم حاال

 .دهینفهم

 ؟یچ درمورد -

 .دیخند و کرد نگاهش

 .گهید گفتم که نیهم -

 یپروژه یبرا میبش نفره سه یهاگروه دیبا گفته مجتهد استاد

 به دیایب هم شما کنم خواهشخواستمیم حاال پرتره، یعکاس

 .یوریز نیام و من گروه

 .کرد نگاهش میمستق اسی
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 .گروهم هم کشاورز و اتیب خانم با من شما از ممنونم نه -

 .شد یخال بادش که زدند او به سوزن انگار

 اسی صورت یاجزا انیم را نگاهش و دیخند هم باز اما

 .رفت جلوتر یقدم و کرد جاجابه

 .رفت باال اسی قلب تپش

 .نبود مقابلش یاری دیسع گرید یالحظه یبرا

 .خواهادهیز ینگاه و گشاد یلبخند با دید را شهراد او

 .رفت جیگ سرش

 .ستادیا محکم اما

 بگم بهتون خواستمیم راستش زدپناهیا خانوم -

 شد، بلند ترشطرفآن قدم چند از که یامردانه یصدا

 .دیبر را مشکال

 اسی -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2182 

 

 او به را ایدن ونیمحمدهما آمدن با انگار و کرد نگاهش اسی

 .بودند داده

 .دیپر باال مقابلش پسر یابروها

 پدرتونن؟ -

 .کرد نگاهش یچپ چپ اسی

 .برم دیبا من خوامیم عذر. هستن همسرم ر،یخ -

 یسن اختالف ونیمحمدهما یچهره ابهت و یجوگندم یموها

 یحد تا نه گرید اما داد،یم نشان وضوح به را انشساله هجده

 .است اسی پدر او کند فکر یکس که

 به حالتابه که یپسر و کرد تند قدم ونیمحمدهما سمت

 .رفت وا بود، نکرده توجه دستش در یحلقه

 .آمدیم سمتش به هم ونیمحمدهما و رفتیم جلو

 رنگ او یخوردهگره یابروها دنید با کمکم اسی لبخند اما

 .باختیم
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 .زد لب و شد ریسراز دلش بر ترس د،یرس که کشینزد

 .دنبالم یایم یبود نگفته ،یحاج سالم -

 اما کند باز را پرپشتش یابرو دو انیم کور یگره خواستیم

 .توانستینم

 به خواست بود،شده پا به یآشوب درونش یمهر تماس از بعد

 هم فاصله همان از یوقت اما شود آرام بلکه دیایب اسی دنبال

 .شد تریعصب دید اسی یرو رهیخ را جوان پسر نگاه

 .سالم کیعل -

 .نبود زدن هیکنا اهل

 .کرد یتلخ اما

 دادم؟یم اطالع دیبا خانومم؟ یشد ریغافلگ اومدنم از -

 .کرد نگاهش ناباور اسی

 .دیبلع را دهانش آب
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 داشت فقط مهیکالسهم اون اون، ونیمحمدهما -

 .کرد اشکوله به یااشاره

 .برات ارمیب من به بده نهیسنگ اگر -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش اسی

 ممنون نه -

 .کردم پارک هایکینزد نیهم رو نیماش میبر -

 

  [5/6/20, 4:38 AM] 

 

 سه_و_پنجاه_و_ستیدو
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 .دیایب حرف به خودش تا بودکرده سکوت

 .کندیم را شیهاناخن یرو روشن یآب الک

 .اوردین طاقت دلش گرید

 .نبود نیبدب و شکاک ونیمحمدهما

 بیعج هم و شده تمام نیسنگ اسی یبرا هم رفتار نیا حاال

 .بود

 یحاج -

 .داد جواب دلم جون و جانم یجا به

 بله؟ -

 .زد زل بود ریمس به رهیخ که رخشمین به

 شده؟ یزیچ -

 .گرید بود آدم هم او
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 حفظ را آرامشش یطیشرا هر تحت و شهیهم توانستینم

 .کند

 .کند یخال یطور را تشیعصبان یگاه داشت ازین 

 .کرد توقف و دیکش کنار را نیماش

 .کرد ترشیب فرمان دور را انگشتانش فشار

 .گذاشت هم یرو را شیهاچشم و فشرد هم به را شیهالب

 .بود مانده او حرکات به رهیخ اسی 

 حد از رتشیب یکم فقط  یکم را شیصدا ونیمحمدهما

 . برد باال معمول

 اسی نیبب رو من -

 .کرد بغض اسی

 را نیماش در و دیکش دندان به را نشیریز لب ونیمحمدهما 

 .رفت نییپا و کرد باز
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 .بزند حرف طیشرا نیا در خواستینم 

. رفت راه بزرگراه هیحاش در نیماش مقابل یکم و شد ادهیپ 

 .بود نگرانش اسی

 .نبود دشخو یجا سر یزیچ کی انگار

 :گفت اسی دهیپر رنگ صورت به رهیخ و شد سوار

 بردم، یم باال رو صدام دینبا زدلم،یعز خوام یم معذرت - 

 .بکنم ناراحتت خواستمینم

 یموها و اسی یرفته عقب یمقنعه یرو کشاند را نگاهش 

 به ترنییپا یکم و ختهیر اشیشانیپ در که یشالق یمشک

 یهاناخن یرو که ییهاالک هم بعد و یکالباس مات رژلب

 .کردیم ینوازچشم اششدهکاشته بلند

 .کرد لمس را شیموها و برد جلو دست

 .ادیم بدم اجبار از -
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 متنفرم هیبق به دمیعقا و افکار لیتحم و نید خوروندن از

 .اسی

 سلول هی تارش هر یالالبه که ییموها نیا خوامیم ازت اما

 .یونبپوش رو ستزنده من قلب از

 از ترمهربون شناسم،یم من که ییخدا ن،ید خاطربه نه

 .کنه هیتنب مو تار چند خاطربه رو اشبنده که هاستحرفنیا

 .اسی من خاطربه من، خاطربه

 .بود رهیخ پرصداقتش یهاچشم در اسی

 شستش و شیهالب سمت سُراند شیموها یرو از را دستش

 .دیکش اشخورده رژ یهالب یرو یآرام به را

 ،یخوشگل هم یادیز دلبرم، یخوشگل شما من، خاطربه -

 .بمونه خودم یبرا محفوظ هاتیخوشگل نیا بذار ،یجوون

 .اسی من با یطورنیا نکن

 چم؟یبپ خودم به و نمیبب قدرچه
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 .دیلرز اسی یچانه

 .کرد نگاهش تیجد با

 .یکن بغض که نگفتم -

 یرو شما، یرو دم،ید رو آقا اون نگاه یوقت یبدون که گفتم

 .مُردم. دادم جون ناموسم، یرو زنم،

 یمانتو و کوتاه شلوار یوقت رمیمیم من رم،یمیم من اسی

 ریز از گوشِت و گردن یوقت رمیمیم من ،یپوشیم جلوباز

 .داستیپ شال

 .دیچک نییپا اسی اشک یقطره

 ونیمحمدهما نمیهم من نم،یهم من یدونستیم یول -

 .داد تکان را سرش

 اسی نتتیبب خوشگل انقدر خودم جز یکس خوامینم -

 که نباشه دلم تو دل دانشگاه یریم که یهرروز خوامینم
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 .دیپرس و گذاشت اششانه یرو دست اسی

 .باشه شما خاطربه باشه، ،یگفت هارونیا ،یحاج -

 .کرد پاک دست با را رژش و داد سر مقنعه ریز را شیموها

 .شما خاطربه همنیا -

 شده؟یچ بگو حاال

 .آمد شیهالب یرو جانمهین یلبخند

 .بودششناخته خوب اسی

 .شد جلو یرهیخ و داد هیتک یصندل به را سرش

 ؟یحاج یاآشفته چرا -

 .زد پچ آرام 

 .رانیا ادیم نایش عقد یبرا شده هرطور گفته شهراد -

 

  [5/7/20, 4:33 AM] 
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 چهار_و_پنجاه_و_ستیدو

 

 

 

 .دیتوپ یمان

 شهراد؟ یزد زر یچ -

 .کرد نگاه او به و فشرد دستش در را یگوش

 !زدم زر گه،ید یگیم یدار خودتم -

 .کرد نگاهش چپ چپ و دیکوب زیم یرو را جوآب وانیل

 یپدر چه رفته ادتی کردم فکر لحظه هی خداروشکر، خب -

 یبدبخت با رو یکوفت دیسف پاسپورت اون تا اومد در ازمون

 .میگرفت
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 .فشرد هم یرو را فکش و بست چشم فهکال شهراد

 مملکت نیا یتو چندسال دونمیم خودم نرفته، ادمی نه -

 .میگرفتار یلعنت

 .فشرد شیهادست انیم را سرش

 شد؟ نشد، بد که یکی تو یبرا سفرمون اون ضمن، در -

 از تربدبخت االن فروختمینم رو رامسر یهانیزم اون اگر

 .میبود میهست که ینیا

 .کرد دراز زیم یرو را شیپاها

 .رانیام خانونیمحمدهماحاج از یجعل وکالت با منتها آره -

 .دیکش را شیموها انگشتانش با

 .حقمه نایا از ترشیب بود، حقم گه؟ید هیچ جعل -

 و اوردین طاقت گرید شهراد و گذشت سکوت به انشانیم یکم

 .زد پچ شکسته ییصدا با



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2193 

 

 یخوشدل یبرا دارم و رمب تونمینم من و ناستیش عقد -

 .گمیم دروغ مامانم

 همون یتو چرا کنمیم فکر دارم کمکم م،یشد ریاس جانیا

 کردن کار جز به یغلط چیه هم جانیا یوقت نموندم رانیا

 .کنمینم

 .زد کمرش پشت دست یمان

 .شهیم درست ق،یرف الیخیب -

* 

 ظرف در شیبرا محسن که ییغذا و نشسته یاگوشه یتد

 .خوردیم را بودختهیر

 سر و کردیم اخم افتادیم یتد به نگاهش که هربار نازخاتون

 .دادیم تکان

 .کرد مهیق خورشت ظرف به یااشاره نورا
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 شیپ ببرم بشقابمو خوامیم من زیبر برام لطفاً جانیاسی -

 .یتد

 .زد یچشمک اسی

 .مهربونم زِیعز چشم -

 .کرد مداخله نازخاتون

 ضیمر یبخور غذا جونور اون شیپ یریم هآخ مادر، نه -

 .نکرده ییخدا یشیم

 تمام و یشگیهم یهابحث از کالفه اسی و دیورچ لب نورا

 .دیکش مانند آه ینفس محبوبش یپشمالو یدرباره ینشدن

 را شیهاچشم آرامش، به اسی دعوت یبرا ونیمحمدهما

 .گذاشت هم یرو

 .گرفت ونیمحمدهما سمت را سید الله

 .آقاحاج دییرمابف -
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 .دیافتاد زحمت یتو دردنکنه، شما دست -

 گرد را شیهاچشم و گذاشت دهان در شده پر یقاشق اسی

 .کرد

 .هیعال شهیهم مثل جونالله اوم، -

 .دیخند نینمک نازخاتون

 . نداره حرف عروسم دستپخت اکبرهزاراهلل -

 .کرد بودنشسته زیم یسوآن که محسن به یااشاره اسی

 .هادرآورده شکم ییبابا ستین خودیب -

 .زمیعز جونتنوش -

 .دیخند محسن

 پدرسوخته؟ یاوردیم روم به دیبا حتماً -

 شهراد، با مجدد دارید از شیهایدلواپس انیم
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 دیدیم شهیهم از ترسرحال را پدرش چندماه نیا در که نیا از

 .بود حالخوش

 و بودندآورده انشیبرا را احمد و نایش عقد مراسم دعوت کارت

 .داشت نگهشان شام یبرا اصرار به الله

 .بود ارزشمند یلیخ شانهمه یبرا کوچک یهایدورهم نیا

 

  [5/7/20, 4:33 AM] 

 

 پنج_و_پنجاه_و_ستیدو
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 شیهاکالس اتمام از وبعد نایش خواست به را چندروزآن قدرآن

 شیپاها شدیم که شب بود،کرده اشیهمراه شیدهایخر در

 .افتادندیم گزگز به درد شدت از

 .شدیم برگزار تاالر در عقدشان مراسم فردا

 .بودگرفته شگاهیآرا وقت اسی

 دست به و گذاشته محسن یخانه در را نورا و یتد قبل شب

 .بودشانسپرده الله

 تماس ونیمحمدهما با شد، تمام شگاهیآرا در که کارش

 .برود دنبالش به تا گرفت

 دهیخر که بود یلباس دنیپوش مشغول اتاق در و دهیرس خانه به

 .ندشیبب ونیمحمدهما بود نگذاشته و

 .برد باال را شیصدا

 کمکت؟ ببام زم؟یعز نشد تموم -

 .دیخند
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 .نیبب تنم یتو دفعه هی امیم آقا،حاج ریخنه -

 تن با شیرو هم را کتش و دهیپوش را پلماتشید قهی راهنیپ

 .کرد

 ینذاشت خم عروست یلبا من؟ اسی آخه هیکار چه ابن -

 .یکن رمیغابلگ یخواستمب نمیبب

 .هافهیضع رمردیپ منِ قلب گفتم

 .دلبر افتمیم پس ییهوی

 .رفت هوا به اسی یقهقهه

 .ونمیمحمدهما خدانکنه بگردم دورت -

 شدیم خطاب یای زبان از که اسمش یانتها یهاتیمالکمیم

 .دیچسبیم دلش به بیاج

 لباسش پیز با که او منتظر سالن در هم باز ونیمحمدهما

 .ماند بود ریدرگ
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 تمام داشت صبرش کمکم گرید و انداخت ساعت به ینگاه

 :زد غر که شدیم

 .شد رید خانومم، شد رید -

 فیک و مانتو و کرد پا به هم را بلندشپاشنه یهاصندل اسی

 .زد رونیب اتاق از و برداشت را شالش و

 سالن به اسی ورود محض به و دوخته وراهر به چشم منتظر 

 و دیبلع را دهانش آب و زد خشکش یالحظه یبرا ،ییرایپذ

 یلَمه یدکلته بلند راهنیپ و تیال شیآرا آن با اسی به رهیخ

 را دشیسف و پُر یهانهیس ییباال قسمت که یروشن یصورت

 .زد لب ناخودآگاه بازش، و فر یموها و بود گذاشته شینما به

 نیالخالِقاَحسَنَاهللُتَبارَکَفَ -

 ب اسی

 و کرد پا آن و پا نیا ون،یمحمدهما داغ نگاه ریز گرفته گر

 .گفت و بپوشد را شیمانتو تا گذاشت زیم یرو را لشیوسا
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 .شد رید شما، یگیم راست جان،یحاج میبر -

 شلوار و کت در ونیمحمدهما قامت و قد یبرا دلش هم او

 .رفتیم مالش د،یسف راهنیپ و یمداد نوک

 در هم نورا که حاال نبود، ششیآرا شدن خراب فکر به اگر

 .شدیم قدمشیپ خودش قطعاً نبود، خانه

 کنترل را اشخنده اسی و برداشت قدم سمتش ونیمحمدهما

 .گفت و دیپوش را مانتو مضطرب و کرد

 گهید میبر -

 و ودب ستادهیا مقابلش قد تمام حاال و دیرس او به ونیمحمدها

 یبرهنه قسمت یرو و رفت باال اسی شکم یرو از دستش

 .کرد حبس را نفسش و خورد یتکان اسی و نشست اشنهیس

 :گفت انهیموذ یلبخند با ونیمحمدهما

 تن نیا با یندار قصد که شما نداره؟ کت لباس نیا اناًیاح -

 هوم؟ اس؟ی یاریب در رو لیفام یهاخانوم چشم ات،یبلور
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 :گفت و کرد رها را اشخنده اسی

 دارن کاریچ من بدن و لباس به لیفام یهاخانوم -

 جان؟ونیمحمدهما

 .داد ادامه اغواگر یلحن با و زد یچشمک

 .میاریم در رو آقامونحاج چشم هاقسمت نیا با معموالً ما -

 اسی او و نشاند گردنش یرو مرطوب یابوسه ونیمحمدهما

 .بود بلد خوب را

 یخوشمزه دیسف چشم بدم، نشونت یدنآور در چشم کی -

 !من

 .دینال اسی

 شمیآرا نکن، یحاج -

 .دیبر را حرفش ونیمحمدهما

 .زدلمیعز بشه خراب شتیآرا ذارمینم -
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 گردنش از که ونیمحمدهما مرطوب یهابوسه باران ریز اسی

 .داد جواب لرزان ینفس با آمدیم ترنییپا

 .حموم برم تونمینم خب یحاج -

 .داد جواب اسی تن یبو از مدهوش ونیمحمدهما

 .برمتیم خودم آخرشب کن ممیتَ -

 مقاومت تمام چسباند، وارید به و برگرفت در که را کمرش 

 عروس، یعمو نداشت یتیاهم گرید و شکست هم در اسی

 !نه ای برسد عقد مراسم به رید

 و آمدهکش و داغ یهانفس و بود وارید آن مهم فقط االن

 .قلبشان یهاضربان یصدا

 

  [5/9/20, 2:58 AM] 

 

 شش_و_پنجاه_و_ستیدو
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2203 

 

 

 

 

 لرزش کرد یسع و گرفت محکم را ونیمحمدهما دست

 .نگذارد شینما به را شیگلو در نشسته بغض شیصدا

 .گهید دوماه یکی یبرا بمونه عمل وقت میبگ شدیم کاش -

 ون؟یمحمدهما نه مگه بودا، بهتر ترمم، یامتحانا بعد ای قبل

 اسی صورت یاجزا انیم را نگاهش اتاق روشن و کیارت در

 .لغزاند

 اشدلهره هم شیهاچشم قراریب مردمک که شیصدا فقط نه

 .زدیم ادیفر را

 سرش گاههیتک را دستش و دیکش باالتر را تنش ونیمحمدهما

 .کرد
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 و برد باال دست و زد او یچهره به بخشنانیاطم یلبخند

 .دیکش شیموها یرو

 گفت که دکتر ،یباش دلواپس ستین الزم زدلم،یزع اس،ی -

 .ستین ینگران یجا

 کرد پنهان ونیمحمدهما ینهیس در را سرش و اوردین طاقت

 .زد لب و

 ؟یچ نشه خوب پام اگر -

 .برنداشت سرش نوازش از دست و دیبوس را سرش

 .باشه خدا به توکلت زم،یعز یشیم خوب -

 .بودشده مرطوب اسی یهامژه

 .یحاج کن آرومم -

 .کرد نجوا را قرآن اتیآ اسی کنار آرام
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 به و شد کیتمیر شیهانفس تا کرد نوازشش و خواند قدرآن

 .رفت خواب

** 

 .گرفت آغوش در را الله اسی

 فدات شهیم زحمت برات دونمیم من توروخدا، دیببخش -

 .بشم

 .دیخند و کرد نگاهش چپ چپ الله

 دخترخوب؟ هیحرف چه نیا آخه -

 هم من سر حداقل دانشگاهه، غروب تا صبح از که محسنآقا

 .شهیم گرم باهاشون یچندروز

 .راحت التیخ ترسمینم گهید دم،یترسیم سگ از قبالً 

 .دیگز را لبش کنج اسی

 .نایاخانومیمهر یخونه میبذار رو نورا میخواستیم -
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 .یاشترخانوم شیپ بمونه هم یتد

 .شد ناراحت یلیخ دیفهم یوقت نورا

 مزاحمت جز یاچاره که شدن وابسته هم به انقدر خب اما

 .دمیند شما یبرا

 .ترهراحت المیخ بمونن جانیا یچندروز هردوشون

 .کرد نوازش را اسی یبازو و زد لبخند

 .هست بهشون حواسم -

 .رهیم شیپ یخوب به هم عملت که انشااهلل

 پربغض که نورا یبرا را آغوشش و نشست زانو دو یرو

 ستادهیا مقابلش و دادیم تکان دم که یتد و بود اشرهیخ

 .کرد باز بودند

 .بغلم دیایب خوشگال دخمل -

 .انداختند او آغوش در را خودشان هردو
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 پرآبش یهاچشم و دیلرزیم اشچانه و کردیم یخوددار نورا

 .دیدزدیم او از را

 .دییسایم اسی به را صورتش یتد 

 .دیباش گهیدهم مواظب -

 .داینکن تشونیاذ دیکن گوش جونالله حرف به

 او گردن دور محکم را شیهادست و داد تکان را سرش نورا

 .کرد حلقه

 .ستادیا و دشانیبوس اسی

 .زد لب و داد تکان را دستش 

 .هابچه خداحافظ -

 .منتظره نییپا ونیمحمدهماحاج برم، من بااجازه جونالله

 .زد شیصدا نورا که شود رجخا خواست یای و داد پاسخ الله

 جانیاسی -
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 دلم جون -

 .شمونیپ خونه یبرگرد زودم یبش خوب بده قول -

 .فرستاد شیبرا هوا یرو یابوسه

 .کن دعا تو، یمن عشقِ -

 .دیپرس

 ؟ییبابا مثل -

 .راستیگ دعاهات ،یهرجور زم،یعز کن دعا تو -

*** 

 .کردیم چک را تشیوضع یپرستار

 .بودآماده و کرده تنش را عملاتاق یهالباس

 .ستادیا تختش کنار ونیمحمدهما

 .کرد نگاهش اسی

 یحاج -
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 .دیبوس را اسی یشانیپ و شد خم

 .بگردم دورت ستساده عمل هی فقط -

 نه؟ مگه تره،راحت قبل یسر عمل از مسلماً

 .داد تکان را سرش اسی

 .آمد فرود اشدهیپر رنگ یگونه یرو گرشید یبوسه

 االن قراره یعنی نیا ،یگذروند رو یترختس یروزها -

 .یبش روروبه باهاش یاگهید هرزمان از تریقو

 آورد باال را بود شده وصل وکتیآنژ پشتش که را یدست اسی

 .کرد لمس را شیهاشیر ته یزبر و

 .عاشقتم من -

 و ختیر شیهاچشم یهامردمک در را قلبش و عشق تمام

 .زد زل سی یهاچشم در رهیخ

 .خانوما خانوم برات رمیمیم من -
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 .زد پچ گوشش کنار و برد ترکینزد را سرش

 .برهیم سرم از هوش لبات اون که نکن بغض -

 .ستادیا راست و رفت عقب ونیمحمدهما و دیخند اسی

 .بود هم دست در دستشان عمل اتاق در پشت تا

 .داد تکان اسی یبرا دست و کرد شیرها

 "خودت به توکل ایخدا "

 

  [5/9/20, 2:58 AM] 

 

 هفت_و_پنجاه_و_ستیدو
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 .خوبه حالش دکتر یآقا -

 .یِکاوریر یتو خداروشکر، بله -

 .کننیم منتقلش بخش به گهید یقهیدق چند تا

 .خورد زنگ لشیموبا

 .دیپرسیم را اسی حال که بود محسن

 .نگرانشمدل محمد،حاج امیب یذاشتیم کاش -

 .خوبه هم حالش آقامحسن، شده تموم عملش الحمدهلل -

 .ادیب یکس خواستینم خودش

 .کرد رها را نفسش محسن

 هروقت مالقاتش، امیم دمیرس اگر. یدار رو هواش دونمیم -

 حرف باهاش خوامیم جان،یحاج بزن زنگ اومد هوشبه

 .بزنم

 .چشم -
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 اتاق از را اریهوشمهین اسِی موقع همان و کرد قطع را تماس

 .ندآورد رونیب عمل

 .رفت دنبالشان به و دیکش یراحت نفس ونیمحمدهما

 مرطوب را شیهالب ونیمحمدهما و خواستیم آب اسی

 .کردیم

 کنارش بازهم او و بودکرده تصادف اسی که افتاد یروز ادی به

 .بود

 .داشت فرق امروز اما

 .بود همسرش او حاال

 .ردک نوازش را گفتیم انیهذ و کردیم ناله که اسی یشانیپ

 .برگشت ترقبل یکم به

 بود،رفته هوش از کارش زیم مقابل و ستادهیا مقابلش دخترک

 .بود دهیکش درآغوشش
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 .ترقبل یکم

 .دارشانیدنیاوا

 .شهراد یهیآتل در

 او چشم اشییبایز اما بود کرده نگاهش نظر کی که یدختر

 .زد هم را

 .نکند مرور را خاطرات آن گرید که داد تکان را سرش

 .داشت را اسی که بود حاال مهم

 باور نیا هردوبه گرید اما بود، اجبار ازدواجشان شروع اگرچه

 اجبار چه و بوده رشانیتقد اجبار،نیا که بودنددهیرس

 .یایداشتندوست

 .گشود پلک اسی

 .دیدیم تار را او

 .کرد ناله
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 محمدم -

 .کرد نگاهش و شد خم

 خانومم؟ دلم جون جونم؟ -

 ؟یشمیپ ؟ییجانیا -

 .گرفت یباز به را دیسف بالشت یرو شده ختهیر اهیس یموها

 .کنارتم ،یزندگ آره -

 .دارم درد اما، اد،یم خوابم هنوز، -

 .کنن قیتزر مسکن بهت گمیم االن -

*** 

 .بود اسی مراقب خودش

 .بود خانه در و شده صیترخ که حاال چه و مارستانیب در چه

 به هم را یآب پارک و احمد دست به را دفتر یکارها

 .بودسپردهوانیک
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2215 

 

 اوضاع به حواسشان کارگرها سرپرست و ریمد هم کارخانه در

 .بود

 از پس که شده یاجبار یقیتوف شیبرا هم تیوضع نیا

 .بماند هاآن وکنار خانه در را یمتوال روز چند چندماه،

 ماندن یبرا را یمهر و الله و نازخاتون یشنهادهایپ و تعارف

 .بود کرده رد اسی ارکن در

 اشصدقه قربان و دیچرخیم اسی دور وارپروانه قدرآن یگاه

 نیا نکند که انداختیم چنگ اسی جان به ترس که رفتیم

 نیریش یادیز یایرو کی زیچهمه نکند! نباشد؟ یواقع مرد،

 !بپرد؟ خواب از یشب و باشد

 .رفت توالت سمت و انداخت تنش ریز دست ونیمحمدهما

 .کرد حلقه گردنش دور دست و دیخند اسی

 .برم عصا با تونستمیم خودم -

 .دشیبوس
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 .یشد خسته امروزت یهانیریتم بعد -

 کاریچ شما م،یکن بغل هم کوچولوهی رو خانوممون ما حاال

 ؟یدار

 .دیبوس را شیگلو ریز اسی

 اگر بدم، انجام رو کارهام تونمیم گهید بهترم، جداً اما -

 .برو یبرس کارهات به و یرب یخوایم

 .دیپاش شیرو به یلبخند و گذاشت نیزم یرو در کنار را او

 .باشم خانومم کنار خوامیم ؟یکنیم رونمیب یدار -

 ذوبش داشت ونیمحمدهما ازیپرن   داغ یرهیخ نگاه نیا

 .کردیم

 .ستندین نورا نگاه ررسیت در که دید و دیکش گردن

 گاز ونیمحمدهما و دیبوس را او یهالب و گرفت باال سر بعد

 .دیخند گلو در اسی و گرفت لبش کنج از یزیر
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2217 

 

 .زد صدا را نورا و دیکش صورتش بر یدست ونیمحمدهما

 ؟یبخواب یخواینم بابا نورا -

 .داد جواب و دیکش ازهیخم

 نزنم؟ مسواک شهیم ییبابا -

 .زد رخندهیز و بست را در و رفت داخل اسی

 ؟یدار کاریچ رو بچه عاشقتم، یحاج -

 .بزنه رو مسواکش دیبا بگو هم بهش

 .زد لب در کنار آرام و دیخند هم ونیمحمدهما

 .گهید بخوابه بره دیبا حاال ،یکرد شروع خودت -

 

  [5/10/20, 5:29 AM] 
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2218 

 

 هشت_و_پنجاه_و_ستیدو

 

 

 

 .بودبرده مهدکودک به را یتد و نورا صبح

 .بود خانه در ماندنش روز نیآخر

 .بودگرفته وزهر

 از یکی و کرد نذر دو بود، عمل اتاق در اسی که موقع همان

 .بود گرفتنش روزه یمتوال روز سه هاآن

 .برود اسی خود همراه یبعد کذر یادا یبرا داشت قصد

 که بودنشسته ییجا و خواندیم را روزنامه حوادث یصفحه

 .بود مشرف آشپزخانه به کامل
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2219 

 

 به حواسش هم که اسی و مقابلش یهانوشته نیب را نگاهش

 .کرد جاجابه کتابش، به ام و بود گازاجاق یرو یتابهیماه

 یهاقوس و چیپ از نگاه و دیگز لب و دیخند ونیمحمدهما 

 .کرد زمزمه آرام خنده با و گرفت اسی تن

 !دهیپوش رو پارچه وجبمین نیا عمداً پاره،سیآت یا -

 کرد،یم جاجابه روغن در را هاینیزمبیس که طورهمان اسی

 زمزمه شد،یم پخش اشیگوش از که یآهنگ یصدا با

 .خواندیم را کتابش از چندخط هم باز و کردیم

 دامن خوردنش، تکان هر با و دادیم تکان یآرام به را تنش

 دیسف یپاها از یترشیب ینما و رفتیم کنار راهنش،یپ کوتاه

 شینما به ونیمامحمده یهاچشم شیپ تراششخوش و

 .گذاشتیم

 حوادث اخبار همان یرو را نگاهش کرد یسع ونیمحمدهما

 .نداشت تمرکز اما بدهد شیرو شیپ
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2220 

 

 :گفت رلبیز

 .هیال اتوب و یرب استغفراهلل -

 را اشخنده و دیدیم را شدنش تابیب یچشم ریز اسی

 .کردیم کنترل

 در اسی حضور با حاال و ردیبگ روزه کرده نذر که دانستیم

 .بود شده کالفه ،آشپزخانه

 :گفت و آورد در تنش از را اشیرکاب و بود گرفته گُر

 اذان تا لطفاً شماهم بخوابم، اتاق یتو رمیم من خانومم -

 امتحان فردا بخون رو هاتدرس نیبش اتاق، سمت این مغرب

 .یدار

 به توجهیب و کرد خاموش را گاز یشعله اسی

 به یتاب زد،یم یاقهوه به گشانرن که ییهاینیزمبیس

 .داد بود کرده بنفش را شانیانتها قبل روز نیهم که شیموها



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2221 

 

 یقهی و او ینهیس یقفسه یدیسف از نگاه ونیمحمدهما

 که برداشت قدم اتاقشان سمت و گرفت اشیخشت باز یادیز

 دور را شیهادست و رساند او به را خودش سرعت به اسی

 که چسباند اشبرهنه کمر به را ورتشص و کرد حلقه او کمر

 :گفت و خورد یتکان ونیمحمدهما

 .امروزه اس،ی نکن -

 او کمر یرو را سرخش یهالب و دیخند طنتیش با اسی

 :گفت و دیبوس و چسباند

 آخه؟ کردم کاریچ مگه -

 .گهید هیمستحب یروزه یحاج بعدهم

 تنش از و گرفت دست در را اسی یشده قالب یهادست

 .کرد اخم و ستادیا او یروروبه و دیچرخ و داد صلهفا

 .اتاق یتو رمیم اس،ی نسوزون شیآت -
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2222 

 

 اشیذات یلوند با و دیگز لب یااغواکننده شکل به اسی

 :گفت

 یکوره خودت شما ماشاال بوده؟ کجا شیآت ،یحاج وا عه -

 ! یشیآت

 .کرد ونیمحمدهما پرحرارت تن به یااشاره و

 صورتش یرو دست شهیهم عادت طبق و گرفت اشخنده او

 .دیکش

 و کرد رها را بازدمش کالفه و داد فرو صدا پر را دهانش آب

 .گذاشت اسی یسرشانه یرو دست ناخواسته

 .کن عوض رو لباست برو -

 نوک یرو و انداخت باال سر و گفت نچ یتخس با اسی

 ونیمحمدهما گردن دور دست و ستادیا شیپاها انگشتان

 مقابل را شیهالب و چسباند او تن به را تنش و کرد حلقه

 .گفت لرزان ییصدا با و کرد میتنظ او یهالب
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 اذان از قبل مستحب، یروزه شدن باطل یکفاره یحاج -

 ه؟یچ ظهر

 .کرد نگاهش ونیمحمدهما

 جلدم؟ یتو یبر یشد طونیش -

 انیم از ی"اوهوم" و بست چشم و کرد کج را گردنش اسی

 .شد خارج شیهالب

 یالالبه را انگشتانش و برد سرش پشت دست ونیمحمدهما

 به را شانیسانت کی یفاصله که یدرحال و فرستاد او یموها

 :گفت و دیخند رساندیم صفر

 گول من خانومم خوب طون،یش اهیس دل بر لعنت یا -

 سر نیبش بعدهم و بخور رو ناهارت برو شماهم خورمینم

 .هاتدرس

 شیهالب کنج کهنیا از پس ونیدهمامحم و دیورچ لب اسی

 .رفت اتاق سمت دیبوس نرم را



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2224 

 

 

  [5/10/20, 5:30 AM] 

 

 

 

 نه_و_پنجاه_و_ستیدو

 

 

 

 

 :گفت شده یحرص و کرد جاجابه گوشش ریز را یگوش

 .برن خوانیم هابچه از یلیخ گمیم نه؟ یچ یعنی یحاج -

 .یعکاس یبرا دهیم جون بکره، عتشیطب
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2225 

 

 گرفته یهاعکس نیبهتر که بشه برگزار رهقرا شگاهینما هی

 .ذارنیم هم شده

 ؟یبر خوادینم یگیم حاال

 با گرید یبار و دیکش صورتش بر یدست هم ونیمحمدهما

 .داد جواب تیجد

 .نرو لطفاً گفتم زم،یعز بله -

 . کردم خواهش شما از من

 :گفت تیعصبان با اسی

 ون،یمدهمامح یدیم دستور یدار درواقع ،ینکرد خواهش -

 .یکنیم لیتحم من به رو اتخواسته یدار

 .بگردم دورت نه خانومم، نه زدلم،یعز نه -

 .برمتیم یبخوا که ییهرجا کتم،یکوچ خودم نرو، گمیم

 .یبگ که ییروستا و هرشهر
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2226 

 

 .یبخوا خودت که هرجا اصالً هرجا و دشت و کوه

 .بفرستمت تنها که شهینم یراض دلم اما

 .دیلرز اسی یصدا

 .ونیمحمدهما ییزورگو -

 .کن فکر یطورنیا زمیعز باشه -

 .خداحافظ کنم،یم فکر یطورنیهم که معلومه -

 یکینزد  در که میشم یبرا را دستش و کرد قطع را یگوش

 .داد تکان گشتیم دنبالش به و ستادهیا سلف

 .دیپرس پکرش یچهره دنید با و شد کشینزد میشم

 ؟یاینم -

 .داد سر اشکوله در را یگوش اسی

 .نرو گهیم یحاج -

 .دیکش را اسی دست
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2227 

 

 .شهیم شدوع یبعد کالس گهید ساعتمین گشنمه، من ایب -

 .تماشا هم بود فال هم شد فیح

 .داد رونیب را نفسش اسی

 آزاد سوژه انتخاب نکن، ناراحت روخودت حاال نداره بیع -

 .بود

 .باشه عتیطب دینبا که حتماً

** 

 قرار زیم یرو و کرد تنش ستون را شیهاتدس ونیمحمدهما

 .داد

 سفر به اسی دهد تیرضا توانستینم اما خواستیم

 ،یاری دیسع پسرک، همان بود مطمئن که برود یاچندروزه

 .دارد حضور آن در هم

 .باشد دلخور اسی نداشت دوست اصالً هم یطرف از
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2228 

 

 .رفت رونیب اتاق از و زد دور را زشیم

 یبرا که یونیکام یراننده با یهنگهما مشغول را احمد

 .دید بودآمده مبلمان لیتحو

 .ستادیا شد تمام که بحث

 د؟یدار یامر آقا؟حاج جانم -

 خوب یگردشگر تور هی بزن، زنگ زحمتیب احمدجان -

 .کن دایپ ریکو یبرا

 .آقاحاج چشم -

 شیهایدانشگاههم با اسی خواستینم که حاال کرد فکر

 .دهد بیترت را چندروزه یسفر شود، همسفر

 انیدرم هم اسی با را موضوع رفتیم خانه به که شب

 .گذاشتیم

**** 
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 آمدن متوجه که یقدربه بود، ادیز آهنگ یصدا

 فرصت از لب، به لبخند هم او و نشدند هم ونیمحمدهما

 دست در را دیسف رز گل شاخه دو کهیدرحال و کرد استفاده

 .شد شانرهیخ در کنار نهیس به دست داشت،

 ونیزیتلو به شده متصل فلش از پخش درحال یعرب آهنگ

 آموزش هم نورا به را یعرب رقص داشت یسع اسی و بود

 .دهد

 یبانمک شکل به نورا و دیپریم نییپا و باال مقابلشان یتد

 .کردیم دیتقل را اسی حرکات

 نورا و دادیم تکان را باسنش و چرخاندیم را کمرش اسی

 .لرزاندیم را خودش زده ذوق

 شد خم اودد،ین طاقت دلش گرید بود، رفته سهیر خنده از اسی

 .دشیبوس هم سر پشت و تند و گرفتش آغوش در و

 نمکم یگوله بگردم دورت -
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 و خندان نگاه به نگاهش که بچرخاند تا کرد  بلند را نورا

 .افتاد ونیمحمدهما یعاشقانه

 یحت اما باشد، نینگسرس نکند، نگاه باشد، قهر خواستیم

 وجود مرد نیا صورت در یزیچ چه دانستینم هم خودش

 .زد لبخند ناخواسته هم او که داشت

 .یاومد صدا و سریب چه سالم، -

 .دیدو او سمت و رفت نییپا نورا

 .ییبابا سالم -

 شما که، ومدمین صدا و سر یب خوشگال، خانوم سالم -

 .دیدینشن دیبود مشغول

 .داد نورا دست هب را یگل شاخه

 .ییبابا گل دختر یبرا نیا -

 و دیچیپ اسی کمر دور را دستش گذاشت نییپا که را نورا

 .دیبوس را اسیشانیپ



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2231 

 

 .گرفت سمتش را گل

 .سرم تاج یبرا همنیا -

 .گرفت را گل و لبخند اسی

 .ارمیب ییچا برات برم ،یمرس -

 .گرفت ترمحکم را اسی

 .خانوما خانوم -

 بله؟ -

 ؟بله -

 دلم؟ جون ؟یحاج بگم یچ خب -

 .دیخند گلو در

 .عروسک نکن قطع رو تلفن ییهوی گهید -

 .دیبوس را ونیمحمدهما یگونه و ستادیا پنجه یرو

 .آقامون چشم -
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 .دیبوس و گذاشت اسی یهاپلک پشت آرام را شیهالب

 بالیب خوشگلت یهاچشم -

 

  [5/11/20, 4:35 AM] 

 

 شصت_و_ستیدو

 

 

 

  ؟یخواستینم ژهسو مگه -

 .داد تکان را سرش

 .خواستمیم چرا -

 .ریکو میریم گه،ید خب -
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 .داد قرار ونیمحمدهما دست یرو را دستش

 .نه اما یخوب انقدر که یمرس -

 .دیپر باال شیابروها

 ؟یدلخور هنوز -

 باشم؟ دلخور دیبا چرا -

 .کردم مخالفت رفتنت با چون -

 .دیخند و فشرد ونیمحمدهما تن به ترشیب را خودش

 یتردسترس در یسوژه گرفتم میتصم اما زم،یعز نه -

 بودنش دسترس در خاطربه فقط کهنیا نه یعنی. کنم انتخاب

 بگم؟ یجورچه یعنی ها،کنم انتخابش

 .داد حرکت اسی یموها انیم را انگشتش

 کنم؟ کمک بهت تونمیم -

 .کرد نگاهش زده جانیه 
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 هی دهمیشا نه ای کار، یهابچه ام،یابونیخ یهاسوژه دنبال -

 یتو رنج اون که یزیچ هی مردم، یهیبق درد از یزیچ

 .بده نشون رو هاشونچشم یتو دیام اما هاعکس

 .کرد زمزمه ونیمحمدهما

 .کنم کمکت تونمیم پس -

 از وقت،چیه یبرا دیشا هم اسی یحت ،یکس نداشت دوست

 اما د،یدینم یلزوم ،شود خبردار کردیم بود هامدت که یکار

 را او شده وقتش دیشا کرد حس بودگفته را نیا اسی که حاال

 .کند همراه خودش با

 یعاد یوهیش نیا از فراتر یزیچ دیبا کردن یزندگ دانستیم

 اسی کنند، رشد ترشیب دیبا باشد، بودند گرفته شیپ که

 .شدیم روزید از تربزرگ هرروز
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 حاال یوقت و ترکاندیم استخوان داشت انگار شد،یم ترعاقل

 مطمئن گرید ونیمحمدهما بود،گفته اجتماع و مردم درد از

 .ستین ترقبل چندماه اسی اس،ی نیا که شد

 "باشه دیبا اسی اما نبودم، من یروز دیشا"

**** 

 ظرف کنار هم را یشربتتخم و ریشخاک یبیترک شربت پارچ

 .گذاشت زیم یرو هندوانه

 حوله با را صورتش کهیحال در و گرفت ضوو ونیمحمدهما

 .آمد آشپزخانه سمت کردیم خشک

 .گذاشت ظرف در هم را هامرغ و دیکش سید در را برنج اسی

 .زد لبخند و انداخت او به ینگاه

 .آقاحاج ریخبه صبحت -

 که رساند او به را خودش و رفت باال را دوپله ونیمحمدهما

 .دیکش آغوشش در سر پشت از و ختیریم کاسه در را ماست
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 .دیخند گلو در اسی و دیبوس را گردنش کنار

 .زمیعز ریخبه شماهم صبح -

 .انداخت شده دهیچ زیم به ینگاه

 . بگردم دورت -

 .بودند ستادهیا هم مقابل حاال و چرخاند را او

 .چسباند شیهالب به و آورد باال را اسی فیظر دست

 .برم تهادست نیا قربون بشم، فدات من -

 .دیبوس را شیهاپلک پشت

 .شده سرخ که بشم هاچشم نیا یفدا -

 .دیگز لب اسی

 ونمیمحمدهما خدانکنه -

 .دیکش اسی صورت یرو وارنوازش را دستش پشت

 نه؟ مگه ،یدینخواب -
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 . بشه آماده غذا موندم داریب گهید نه -

 .بود رمضان ماه سحر نیاول

 اسی و شدیم پخش ونیزیتلو از آرام یولوم با سحر یدعا

 .چسباند او ینهیس به را سرش

 .دارم دوست رو هوا و حال نیا -

 کا امسال انگار نمیبیم حاال. رمضونمماه یسحرها عاشق

 .دارم دوستش هرسال از ترشیب کنارتم

 .دشیبوس

 که ،یکنارم که ،یدیکش زحمت که شماام، عاشق هممن -

 .خانومم جونم به دردت یخوب انقدر

 .سرم تاج

 و گذاشت ونیمحمدهما صورت طرف دو را شیهادست

 .شد نگاهش یرهیخ
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 کنمیم فکر یگاه. عاشقتم ایدن ته تا من ونیمحمدهما -

 .باشه ایرو هی زیچ همه نکنه

 تیهدا گوشش پشت را او یموها و دیخند ونیمحمدهما

 .کرد

 زم؟یعز هیحرف چه نیا -

 .زد لب اسی

 .یدیم خدا یبو -

 .کرد نجوا اسی و دیبوس را اشیشانیپ ونیمحمدهما

 یجانان هم و یجان هم که دور بد چشم -

 ونمیمحمدهما

 

  [5/11/20, 4:35 AM] 
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 کی_و_شصت_و_ستیدو

 

 

 

 .کرد یآب سانین به اشاره خنده با و بود شده گرد شیهاچشم

 !یبود نذاشته انیدرجر رومن مبارک، دیجد نیماش آقاحاج -

 را در و گرفت را اشکوله و زد یلبخند هم ونیمحمدهما

 .کرد باز شیبرا

 .زدلمیعز سوارشو -

 :دیپرس متعجب و نشست

 دنبالم؟ یاومد سانین با چرا یبگ یخواینم واقعاً حاال -

 خوب عکس چندتا یبتون دیشا که ییجا هی میریم میدار -

 .یریبگ
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 .داد اسی به و کرد جدا ریمس از را نگاهش

 .یاسعک یبرا فقط نه البته -

 اگر و میبر باهم بهتره کردم فکر دارم، یکار هی جااون من

 ،یبنداز عکس و یریبگ اجازه ازشون داشتن، دوست مردمش

 .ستین لطف از یخال دنشید که بدون رو نیا نه هم اگر

 .ستالعادهفوق قطعاً دهیم بهت که یحس

 .ستخونه نمیدورب -

 .کرد انشانیم کوچک ساک به یااشاره ونیمحمدهما

 .جمعحواس خانوم آوردمش -

 .دوخت شیرو شیپ ریمس به چشم زدهجانیه

 .کرد نیماش پشت به یااشاره و دیچرخ بعد

 نه؟یماش نیا بار یزیچ -

 .زد لبخند ونیمحمدهما
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 .یشیم متوجه اس،ی میبرس بذار خب -

 .شد شیبازو زانیآو

 .یفضول از ترکمیم دارم ،یحاج گهید بگو -

 .زمیعز دورازجونت -

 .نهیماش بار یزیچ آره

 ون؟یمحمدهما یدیم جواب زور به چرا ؟یچ -

 .پرته ریمس م؟یریم میدار کجا اصالً

 .یشیم خارج شهر از یدار انگار

 .هیخوراک اقالم پشت، اون -

 تهران یهیحاش که خانوار تعداد هی یبرا میبریم میدار

 .ساکنن

 کنن؟یم یزندگ کجا -

 !آبادیحلب -
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 .دوخت رشانیمس به نگاه و کرد تسکو اسی

 چند کرد، توقف هاآن یهاخانه یکینزد نشانیماش یوقت

 .دندیخندیم و کردندیم هم دنبال که دید را یکودک

 یفلز یهاخانه انیم ناباور را نگاهش و بود برده ماتش اسی

 .چرخاندیم اطرافش و دور

 اهآن حضور متوجه هیبق از زودتر که هاپسربچه ار یکی

 .دیدو هاخانه سمت و برد باال را شیصدا بود،شده

 آقامحمد اومده، آقامحمد د،یایب هابچه اومده، آقامحمد -

 .اومده

 یرد لبخند و بودند نیماش به رهیخ بغل به کودک یزن چند

 .بودآمده شانیهالب

 .کرد ونیمحمدهما به نگاه بازمهین دهان با اسی

 نام با و شناختندیم را او که بود آمده جانیا به یقدرآن پس

 !خواندنشیم کوچک
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 .زد لبخند

 خودشون به یطور کنمیم خواهش لطفاً و زمیعز شو ادهیپ -

 هانیا اس،ی بنیعج یلیخ انگار که نکن نگاه هاشونخونه و

 .ما مردمِ. مردمن خود

 .دیچک اشکش یقطره و داد تکان را سرش اسی

 .هست حواسم -

 .فتر نییپا ونیمحمدهما

 او دنید از حد چه تا بود معلوم و بودند گرفته را دورش هابچه

 .اندشده حالخوش

 ونیمحمدهما با و آمدندیم رونیب هاخانه از هم هیبق

 تیجمع و ونیمحمدهما مبهوت اسی و کردندیم یپرساحوال

 .بود مانده شانخسته یهاصورت یرو لبخند و اطرافش

 

  [5/12/20, 5:33 AM] 
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 دو_و_شصت_و_تسیدو

 

 

 

 نگاه اول از را هاعکس بار نیچندم یبرا چندروز، آن در

 .کردیم

 .آوردیم ادی به ونیمحمدهما با را جاآن یاهال یرابطه

 به ونیمحمدهما که یباز اسباب یشده چیکادوپ یهابسته

 کنار چشمانش شیپ از نگاهشان، برق و دادیم هابچه دست

 .رفتینم

 و شکر و قند و مرغ و گوشت و روغن و برنج یهاسهیک

 .بودشده پخش انشانیم یضرور اقالم تمام و حبوبات
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 در شانیزندگ انیجر که شان،یهاصورت عکس فقط نه حاال

 .بودشده ثبت او نیدورب

 از دیبا که را یاالعادهفوق حس بود، ونیمحمدهما با حق

 .بودگرفته را کردیم افتیدر جاآن

 .کند دایپ یاسوژه تا رفتیم هاابانیخ به هم را یبعد یروزها

 .کردندینم یکودک که داشت یکودکان هم عکس نیچند حاال

 .داشت خود یجا طرف،کی خوبش حس

 .کردیم حس هم را دردشان اما

 .شد حاضر و گذاشت کنار را نیدورب و دیکش آه

 .بوددهیپوش را اشیمشک دست کی یهالباس

 مراسم یمهر یخانه در شانسالههر رسم به و بود قدرشب

 بار میحل گید دو و آمدیم هم یآشپز و شدیم برگزار ایاح

 .گذاشتیم
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 .دیآیم دنبالشان به که بودگفته ونیمحمدهما و بود عصر

 .رفت نورا اتاق به و انداخت سرش یرو را یمشک شال

 .کرد نگاهش لبخند با اسی و بود شدن آماده درحال خودش

 خوشگله؟ خانوم کنم کمکت -

 .شمیم حاضر خودم جانیاسی نه -

 و رفت سمتش اسی و نشسته اشیچوب تخت یرو یتد

 .کرد نوازشش

 آماده هم غذات و آب ،یتد بمون خونه ییتنها رو امشب -

 .گذاشتم

 .نکن ختهیر همبه رو خونه

 .رفت وا نورا

 م؟یبرینم رو یتد مگه -

 .بمونه خونه بهتره زم،یعز نه -
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 .ادیم ییبابا االن شو ادهآم زود

* 

 .بود شلوغ اطیح

 .بودندآمده جاآن افطار از بعد اقوام، از یلیخ و هاهیهمسا

 .بودندشده دعوت نازخاتون همراه به هم الله و محسن

 .گرفت تماس ونیمحمدهما با وانیک

 .قبول طاعاتت ؟یحاج یخوب -

 ؟یفتیش ؟ییکجا قبول، شماهم طاعات قربانت، -

 همکارهام از یکی با رو جام اما بودم فتیش یعنی ،یحاج نه -

 .کردم عوض

 .جااون امیم دارم

 .اریب فیتشر چشم یرو قدمت - 

 .داد جواب و دیخند
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 در تجرد نیا از بخونم دعا چهارتا میحل گید یپا بلکه امیب -

 .کنه بمونینص یزیچ یایپر یحور هی خدا ام،یب

 .جانوانیک انشااهلل -

 به هیبق و کردندیم میتنظ اطیح یگوشه را وهااک نفر سه دو

 .زدندیم هم را میحل نوبت

 .آمد اطیح به یچا ینیس با اسی

 و گرفت جلو را ینیس حرفیب د،یرس که ونیمحمدهما مقابل

 :گفت ینگاهمین نیترکوچک بدون او

 .دردنکنه شما دست ممنون، یلیخ -

 .زد رخندهیز اسی

 ؟یریگیم نگاه همخودت زن از منم، یحاج -

 .دیخند و گرفت سرباال

 .دردنکنه دستت زدلمیعز ییشما دونستمینم -
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 .آقامونحاج پاک یهاچشم اون یفدا -

 که کرد غنچه یکم را شیهالب و زد یچشمک بعد

 با و دیگز را لبش و نشاند شیابروها انیم اخم ونیمحمدهما

 .کرد اطراف به یااشاره ابرو و چشم

 .شد دور و دیخند زیر اسی

 حس را ینگاه ینیسنگ بود، کنارش اسی که یهنگام

 .بودکرده

 .دید را یصادق یآقا چرخاند، که چشم

 و مرد نیا یزدهخجالت شانینامزد زدن برهم بابت هم هنوز

 .بود دلخور هنوز هم او نگاه

 .گفت آمدخوش و کرد کیعل و سالم و رفت جلو

 .دیرس هم وانیک که بودنشده شروع هنوز ایاح مراسم

 اطیح کف شده پهن یهافرش یرو که ییهابچه انیم از نورا

 .رساند او به را خودش بودند،نشسته
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 پرتاب او آغوش در را خودش نورا و نشست زانو یرو وانیک

 .کرد

 .بود شده تنگ برات دلم جونم،ییدا سالم -

 .ستادیا و گرفت درآغوشش

 .رفت هوا بر او یخنده و داد قلقلک را نورا یپهلو

 کجاست؟ هاپوت -

 .دیورچ لب

 .خونه یتو بمونه گفت جانیاسی -

 .تنهاست یتد

 را نگاهش که یدرخت یشاخه ریز از را سرش ونیمحمدهما

 .رفت سمتش وانیک دنید با و برد ترطرفآن بود، گرفته

 به یااشاره یپرساحوال از بعد و گذاشت نیزم یرو نورا

 .دیخند و کرد بزرگ یهاگید
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 .سمیوا نوبت تو برم -

 .ستادیا او و گرفت را دستش ساعد ونیمحمدهما

 وان؟یک -

 محمدجان؟ جانم -

 !بگو -

 بگم؟ رو یچ -

 به ینسپرد رو فتتیش که زدن هم میحل خاطربه من، برادر -

 هم هاتخنده پشت از یحت رو گرفته حال نیا من گه،ید کس

 .دمیم صیتشخ

 .گرفت قرار او مقابل و کرد یاخندهتک

 ای داره هم یادهیفا اصالً گفتنش دونمینم اومدم که حاال -

 نه؟

 .شد کنجکاو ترشیب
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 .جانوانیک بگو شده؟ یزیچ -

 در را شیهادست و داد اطیح کف یهاکیموزائ به را نگاهش

 .برد فرو شلوارش یهابیج

 بخوام ازت گفته ران،یا ادیب خوادیم فرداشب نینگ یحاج -

 یچندروز وران یبذار

 .گذاشت او ینهیس یقفسه یرو را دستش کف ونیمحمدهما

 .بود بهتر یگفتینم بود، شما با حق وان،یک نگو -

 !نه یول شرمنده

 .کرد نگاهش

 .قتیرف خوام،یم ازت دارم من محمد،حاج -

 دهیبع شما از

 .داد جواب تیجد با
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 تم،گف که نهیهم حرفم اما ست،ین آسون برام بهت گفتن نه -

 .نه

 ،یمعمول آدم هی گه،ید انسانم منم ده؟یبع من از چرا بعدهم،

 یرو چشم بتونم و باشم خطا از منزه و مبرا ستمین که معصوم

 .ببندم زیچهمه

 رو رفتن خودش نینگ که مسئله نیا از جدا جانوانیک

 هم خودت کرد، انتخاب

 

  [5/12/20, 5:33 AM] 

 

 .یدونیم  رو نورا حال من از بهتر

 بچه نیا حال باز اما متنفرم یتکرار بحث نیا از

 .زد او کمر پشت دست و دیپر حرفش انیم
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 نبود نینگ اصرار به اگر کنم،یم درک محمد،حاج باشه -

 .گفتمینم بهت اصالً

 درآورد بشیج از را یگوش ونیمحمدهما و رفت یگرید سمت

 .کرد ریمج یدعا خواندن به شروع ،یدرخت به داده هیتک و

 

  [5/13/20, 2:32 AM] 

 

 

 سه_و_شصت_و_ستیدو

 

 

 

 .بودشده جلب وانیک به توجهش
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 .دیکشیم طول انقدر دینبا که زدن برهم میحل کی

 شده، زیر یهاچشم با و کرد جدا درخت یتنه از را کمرش

 .گرفت عمق لبخندش و رفت جلوتر

 .شناختشیم که دید یدختر با صحبت مشغول را وانیک

 !آزاده

 .بود بیعج انگار وانیک هنگا

 یهاسال تمام در را نگاه نیا که بیعج یطورکی

 لبخندش رفت،یم جلوتر قدرهرچه بود،دهیند او از شانیدوست

 .گرفتیم یترشیب جان

 :گفت و دیخند شد،یم رد کنارش از وانیک یوقت

 ره،یبگ یجد رو امیشوخ خدا کردمینم فکر کنمیم اعتراف -

 !فتهگر انگار اما

****** 
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 .دیکش ادیفر و کرد باز شهراد سر یرو را سردآب دوش

  وضعشه؟ چه نیا کثافت، -

 ؟یفتیب حال نیا به که یخوریم خرخره تا چرا

 شده؟ یچ اکیشونیپ

 .گرفت اشیشانیپ کنار یشدهخشک خون یرو ترشیب را آب

 که بود داغ قدرآن و بوددهیچسب تنش به سشیخ یهالباس

 .شدینم آب یرماس متوجه

 .دیخند بلند یباصدا اما داشت بغض

 داداش الیخیب -

 .بره ادمی دردام دیشا حداقل ام،یزندگ به زدم وه*گ

 .دیکوب حمام در به محکم دهیسپ

 خودتو یزندگ بانیگر فقط کاش ،یزدن وه*گ استاد تو -

  اما گرفت،یم
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 .دیکوب در به مخالف سمت از یمان

 ست؟ین خوب حالش ینیبینم ،یسپ نزن زر -

 .زد پچ و خورد سر حمام در پشت دهیسپ

. ستین اشیزیچ نترس، اِماست، رفتن خاطربه بدش حال -

 .شهیم خوب

 .بود شده چندماه نیا یتو رشه خوب بود قرار -

 آغشته انگشت به و دیکش دردناکش یشانیپ کنج دست شهراد

 .دیخند و شد رهیخ خونش به

 نیسنگ تنش اما کند خارج را شرتشیت داشت یسع یمان

 .بودشده

 .زد لب دستش به برده مات طورهمان

 .خونِ یمان خونِ، -

 .کرد ینچ کالفه
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 .برداشته خراش کمهی نشده، یزیچ خونِ، آره -

 .دیلرز شیصدا

 .داشت یزیرخون اِما -

 .داشت یزیرخون کرد سقط امونوبچه ،یعنی اشو،بچه یوقت

 .کنم کمکش نذاشت ود،ب شده یخون اشخونه مبل

 .کرد رونمیب

 .شد ولو سیخ نیزم یرو و دیکش شیموها انیم دست یمان

 نگا منو شهراد، -

 .زد لب ترخفه انگشتانش از نگاهش گرفتن بدون اما

 رشیز پاشد، خواب از که صبح. داشت یزیرخون اس،ی ا،ی -

 .بود ازخون پر

 .کایسرام یرو

 ادیز یلیخ
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 .دیخند هاوانهید مانند او و زد تشصور به یمحکم یلیس یمان

 من داشت، دوستم اسی -

 .دیکش ادیفر یمان

 شهراد کن بس اس،ی یبابا گور منو، نیبب باباش، گور -

 .دینال و دیکوب حمام وارید به را سرش پشت شهراد

 ول منو اِما حاال کرد، نمینفر کردم، ولش داشت، دوستم -

 .کرده

 یبرا یمان تالش و دیکوبیم نیزم یرو یپدریپ را مشتش

 .بود دهیفایب کردنش مهار

 نفس شهراد و گرفت دست در را اشیخون یهامشت یمان

 .زدیم نفس

 .بود سخت هم او یبرا شهراد روز و حال دنید

 المصب؟ یریبم کهنیا قبل کنم کاریچ بگو -
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 ثابت چشمانش، یدیسف یخون یهارگ انیم شیهامردمک

 .شد خارج شیهالب انیم از کلمهکی تنها و بودند مانده

 اِما -

 

  [5/13/20, 2:32 AM] 

 

 چهار_و_شصت_و_ستیدو

 

 

 

 .دیبخواب دیبر نورا، ،یتد -

 .کن خاموش هم ونیزیتلو لطفاً  دخترم. بسه طنتیش گهید

 .کرد نگاهش نورا
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 .ادینم خوابم هنوز من ییبابا -

 .دیخند اسی

 نوراجان، م،یباشنداشته بحث دنیخواب سر که ستین یشب -

 به بدنت که، یبمون داریب صبح تا شهینم روقته،ید شبه، االن

 .داره اجیاحت هم استراحت

 جانیاسی آخه -

 لبخند کند یسع تا بود یکاف ونیمحمدهما یرهیخ نگاه

 :دیبگو و کند جمع را اشآمدهکش

 یتد رفت خوابم یوقت که یشرط به بخوابم رمیم من باشه -

 .خودش اتاق یوت دینبر رو

 .داد تکان را سرش ونیمحمدهما

 دخترم باشه -

 بدو یتد ر،یخبهشب -
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 .زد تشر اسی

 .مسواک نورا، -

 .رفت ییدستشو سمت و زد قهقهه طنتیش با

 .کرد زمزمه و کرد نگاهش پرمحبت هم اسی

 .یفسقل شده بزرگ -

 

 .زد ورق را یگرید یصفحه و دیکش ازهیخم اسی

 با اما سوختیم یخوابیب از هم ونیمحمدهما یهاچشم

 کتاب خواند،یم را درسش چرت در باًیتقر که اسی دنید

 :دیپرس و رفت آشپزخانه سمت و گذاشت زیم یرو را خودش

 خانوم؟ کنم درست قهوه -

 .زد خسته یلبخند اسی

 .لطفاً  رقهوهیش -
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 .کن دارمیب شد آماده خوابم،یم قهیچنددق من ونیمحمدهما

 انیپا امتحان نیآخر اما ندشیبب خسته انقدر آمدینم دلش

 .محدود زمانش و بود ترمش

 هم یرو اسی یهاپلک کهنیا از شیپ و برگشت را رفته راه

 .انداخت شیبازو ریز دست فتد،یب

 در الحمدهلل مونده، یباق کتاب سوم دو نخواب، زمیعز نه -

 .ینکرد بازش بارکی که هم ترم یط

 .کرد جمع یفطرکی را شیهالب اسی

 یحاج -

 .پرهیم خوابت بزن، صورتت به آب هی ایب -

 .شد بلند یتینارضا با

 .خورد مشامش به رقهوهیش یبو کرد،یم چکه صورتش از آب
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 مقابلش را اسی کتاب و نیزم یرو نشسته ونیمحمدهما

 .بود گذاشته

 .زمیعز کن شروع ایب -

 برو ماش برهینمخوابم راحت التیخ خونم،یم من باشه -

 .یاخسته بخواب

 .کرد ینیس در یهاماگ به یااشاره

 یدار استرس دونمیم مونمیم داریب م،یخوریم باهم ایب -

 .بذارم تنهات خوامینم

 محکم و کرد حلقه گردنش دور دست سرپشت از اسی

 .دیبوس را اشگونه

 رو فکرش یک آخه ران،یام ونیمحمدهماحاج عاشقتم -

 ؟یباش عشق رانقد شما کردیم

 .دیبوس را شیهالب نرم و چرختند را سرش و دیخند

 !هایاریم کم وقت نیبش ایب خانوم ایب -
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 .کرد بود نشسته چهارزانو که ونیمحمدهما به ینگاه و آمد

 .کرد باز را شیهادست و خواند شیهاچشم از را حرفش

 .خودم بغل تو ایب -

 .کرد باز را کتابش و گرفت جا آغوشش در

 جدا اشیداشتندوست و جذاب رخمین از ونیمحمدهما اهنگ

 .شدینم

 به را یکی و برداشت را ماگ هردو و کرد دراز دست اسی

 .خورد یگرید از یاجرعه خودش و داد او دست

 دست به دستش که بزند ورق را کتابش خواست

 ینهیس یقفسا یرو رقهوهیش از یوکم خورد ونیمحمدهما

 .ختیر ونیمحمدهما

 .دیکش نیه اسی

 دیببخش محمد یوا -
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 .بشورمش برم پاشو نداره یبیع -

 یرو او یهاچشم از را نگاهش و کرد کج را گردنش اسی

 .دیگز را لبش کنج و داد رقهوهیش قطرات سپس و شیهالب

 .کرد گشاد را شیهاچشم ونیمحمدهما

 مین و چهار ؟یدید رو ساعت اس،ی یدار امتحان نه، االن -

 !صبحه

 زیم یرو را هردو و گرفت دستش از هم را او ماگ اسی

 .گذاشت

 .کرد زمزمه اغواگر

 .خودم به بسپرش ش؟یبشور یبر چرا -

 .نشست او پوست یرو زبانش و برد سرجلو

 .کند جدا تنش از را او خواست و دیخند ونیمحمدهما

 اسی -
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 .داد قرار او یهالب مماس را شیهالب اسی

 .شمیم قبول خوام،ینم که کامل ینمره خونم،یم -

 .زد پچ اسی کرد، سکوت که ونیمحمدهما

 امتحان الیخیب گمیم تهش نباش نگرانش -

 دست و دیخند اسی و کرد نگاهش گرسرزنش ونیمحمدهما

 .زد مهیخ تنش یرو و گذاشت اشنهیس یقفسه یرو

 پرشور و بود شیموها یالالبه ونیمحمدهما یهادست

 .دندیوسبیم را گریدکی

 از را اسی یسرخاب تاپ و کرد عوض را شانیجا ونیمحمدهما

 :گفت گوشش کنار و دیکش رونیب تنش

 .یلیخ اس،ی خوامتیم یلیخ -

 .دیکش او کمر پشت یآرام به را بلندش یهاناخن اسی

 .ترشیب من که کن باور -
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  [5/14/20, 4:55 AM] 

 

 

 پنج_و_شصت_و_ستیدو

 

 

 

 را ازدواجشان سالگرد نیاول کِی عشم قبل، چندساعت نیهم

 .بودندگرفته جشن و بودندداده برش را کشیک و کرده فوت

 .بودندگذاشته سر پشت را سالکی

 و تلخ یروزها و کردندیم یزندگ هم کنار در که بود سالکی

 .بودندشده کیشر هم با را نشانیریش
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 .بودندرفته رستوران به کوچکشان جشن لیتکم یبرا حاال

 .بگم بهت یزیچ هی خوامیم اسی -

 .شد جاجابه هاآن انیم هم نورا نگاه

 را شده داده سفارش یغذاها و آمد زشانیم کینزد گارسون

 .دیچ مقابلشان

 نگاهش یکنجکاو با اسی شد، دور او یوقت و کردند تشکر

 .کرد

 شده؟ یزیچ جانم؟ -

 نورا بشقاب در را کباب دنده از چندتکه که طورهمان

 .کرد شیرو شیپ یغذاها ظرف به هم یااشاره گذاشت،یم

  ای اسی بکشم برات پلویباقال -

 .دیپر حرفش انیم اسی

 .کشمیم خودم -
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 .ونیمحمدهما یکنیم نگرانم یدار

 اسی یشدهشیآرا یهاچشم به را نگاهش و زد یلبخند

 .دوخت

 .مهمه برام شما تیرضا فقط ست،ین یزیچ زمیعز نه -

 خوانیم واجب حج یبرا که یایاسام جزء هم من اسم خب

 .اومده در برن،

 .اسی شده نوبتم

 نگاه را ونیمحمدهما بازمهین دهان با که اسی به رهیخ نورا

 .بودشده کردیم

 .زد پچ اسی

 ؟یباش دور ما از ماه کی قراره یعنی ؟یچ یعنی -

 .داد تکان را سرش و کرد سکوت

 .خانومم هست تفرص یلیخ موقعاون تا اما آره -
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 .داد جواب و فشرد دستش در را قاشق اسی

 یلزوم مگه اصالً یرفت بارکی که شما ؟یبر دیبا چرا خب -

  که داره هم

 .مهمه برام تتیرضا گفتم زم،یعز بله -

 یمحمدعل از ابتین به رو اعمال بارنیا که حج برم خوامیم

 .ارمیب جابه

 بود دراومده اون اسم د،بو داداش یجابه رفتم، که قبل یدفعه

 .رفتم من و

 .گردنمه به نید نیا

 .اسی برم خوامیم

 .یستین مخالف که بگو

 .زد لب نورا

 ؟ییبابا -
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 بابا؟ دلم جون -

 .شهیم تنگ برات دلمون ما یبر شما آخه -

 .کرد نوازش را او بور یموها

 .هست وقت یلیخ موقع اون تا که، گفتم دخترم -

 .رتهکنا جانیاسی بعدهم،

 تصور از که یبغض تا چسباند دهانش به را دلستر وانیل اسی

 .دهد فرو را انداختیم چنگ شیگلو بر او یدور ماه کی

 .زد شیصدا ونیمحمدهما

 اسی -

 یخال بشقابش در را برنج از شده پر ریکفگ و دیدزد نگاه او

 .کرد

 .برو ،یحاج امیراض من -

****** 
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 .بودستادهیا بالکن در اسی

 .کرد حس را باران یقطره نیاول و برد جلو را شدست

 .گرفت آسمان به رو را سرش و دیکش یقیعم نفس

 .زد یلبخند برگردد کهنیا بدون و شد باز در

 انداخت او فیظر یهاشانه یرو را ینازک یپتو ونیمحمدهما

 او ینهیس یقفسه به را سرش اسی و ستادیا سرش پشت و

 .فشرد

 .دیکش بود کمرش یرو که ییموها یدنباله بر یدست

 خنک هوا کهنیا از جدا رون،یب یاومد یجورنیا زمیعز -

 هم ییروروبه یهاساختمون از ،یبخور سرما ممکنه و شده

 .هاداره دید ما تراس به

 .داد رونیب را نفسش
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 یواحدها از یکی کدوم شبه، سه ساعت محمدم -

 رو من بخوان که روشنه برقشون ییروروبه یهاآپارتمان

 نن؟یبب

 .دییسا اسی گوش یالله به را اشینیب

 .قبول باشه -

 خانوما؟ خانوم یدینخواب هنوز چرا سه، ساعت خب

 ؟یداریب چرا

 .گرفت باال را سرش و دیچرخ

 .بخوابم نتونستم مشغوله، فکرم -

 .برده خوابت دمید اما بزنم حرف باهتت خواستمیم

 .زمیعز بگو اسم؟ی جونم -

 .دارم یبیعج ازین حس هی داًیجد من -

 .کرد نگاهش منتظر ونیمحمدهما
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 ؟یچ به نسبت -

 .دیبوس را ونیمحمدها یرگلویز و ستادیا شیپاها یرو

 هی ونم،یمحمدها خوادیم بچه دلم شدن، مادر به نسبت -

 !شما وجود از بچه

 و بود دهیپر باال ممکن حد نیآخر تا ونیمحمدهما یابروها

 .شوند نیا از گشادتر شیهامکمرد نداشت امکان

 !نیا جز به داشت را یاجمله و حرف هر انتظار

 :دیپرس باشدداشته شک شیهاگوش به انگار

 اس؟ی یگفت یچ -

 گرفته؟ اتیشوخ

 .زد زل شیهامردمک در تیجد با اسی

 بکنم؟ یشوخ دیبا چرا -

 !خوامیم بچه من
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  [5/14/20, 4:55 AM] 

 

 

 

 شش_و_شصت_و_ستیدو

 

  

 

 :زد لب و بودشده درهم ونیمحمدهما یهااخم

 .میبخواب اتاق یتو میبر ایب -

 نیا به داشت که بود یچندروز اما افتاد راه دنبالش به اسی

 .کردیم فکر هیقض
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 دستش به یااشاره و زد کنار را پتو یگوشه ونیمحمدهما

 .کرد

 .بغلم ایب -

 پتو ریز ازکشن خوابلباس با و آورد در را ساتنش روبدوشامبر

 .دیخز

 .دیکش ونیمحمدهما یهاپلک پشت را انگستش

 .دارم کارِت کن، نگام ،یحاج کن باز رو هاتچشم -

 .اسی ریخبهشب -

 .زد حرف مصرانه اسی اما

 اقدام شدن داربچه یبرا میبخوا اگر ما ن،یبب ون،یمحمدهما -

 نظر تحت دیبا قبلش چهارماه سه دکتر، برم دیبا من م،یبکن

 .باشم

 .بکنم مصرف مکمل یداروها دیبا
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 .بکشه طول چندماه ممکنه هم لقاح یریگشکل حاال

 .کرد باز را شیهاچشم ونیمحمدهما

 .زمیعز نه اس،ی نه -

 .ینکن فکر بهش کن یسع هم شما

 رونیب او یبازوها حصار از را خودش و زد کنار را پتو اسی

 :دیپرس یشاک و نشست تخت یرو چهارزانو و دیکش

 نه؟ یگیم چرا چرا؟ -

 .نشست مقابلش هم او

 یبرا هم یادیز فرصت و یندار یسن هنوز شما زم،یعز -

 .اول لیدل نیا ،یدار مادرشد

 .نشده تموم درست هنوز کهنیا هم دوم لیدل

  و نشده انجام هنوز پات عمل دوم نوبت هم، سوم لیدل و

 .گرفت او مقابل را دستش باس
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 .خودمه یخواسته نیا که بگم دیبا سنم، با رابطه در -

 .بخونم تونمیم هم رو درسم

 .یدونیم رونیا هم خودت نداره، بهش یربط هم پام عمل و

 .دارم عمل نوبت گهید ماه کی من جان،ونیمحمدهما 

 .دیکش صورتش بر یدست ونیمحمدهما

 االاهللالاله -

 .کرد نگاهش چپچپ اسی

 محمد -

 .یکنیم یمادر نورا یراب یدار و یندار یسن اس،ی -

 .گرفته رو وقتت یکل هم یتد از مراقبت

 دست از رو زمانت و وقت کل شدن داربچه با خوامینم من

 .یبد

 .یکن فراموش رو خودت خوامینم
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 .نه االن حداقل

 راجع موقعاون دخدایام به انشااهلل گهید دوسال یکی یبرا بذار

 .میبزن حرف بهش

 باشه؟

 ؟یحاج یشیم هامحرف متوجه -

 برام یدار شما اما دایببخش و خوامیم خودم من که یمتوجه

 ؟یکنیم فایا رو مادر از ترمهربون یهیدا نقش

 .دیکش دراز دوباره و کرد سکوت ونیمحمدهما

 .میبش داربچه که خوامیم من ون،یمحمدهماحاج -

 . داد جواب بودگذاشته شیهاچشم یرو را ساعدش که یدرحال

 نخوام من تا که کنم عرض خدمتت دیبا اما زمیعز اسفممت -

 .شهینم

 .ردیبگ آغوش در را شانبچه داشت دوست هم خودش
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 .اسی از یکودک

 .توانستینم اما

 شانیزندگ به را یگرید موجود یپا خواستینم فعالً حداقل

 .کند باز

 اگر بشم، مطمئن یزیچهی از دیبا اما اس،ی ببخش رومن "

 "...نباشه خوب جوابش

 دلخور او و دیکش آغوش در را اسی تن و داد خاتمه فکرش به

 .گشت جواب دنبال به ذهنش در و شد جمع خودش در

 "! ون؟یمحمدهما یخواینم بچه چرا "

 

  [5/15/20, 5:40 AM] 
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 هفت_و_شصت_و_ستیدو

 

 

 

 .کرد نگاهش یعصب وانیک

 رو من رباره و گذشته چندماه محمد؟حاج یایب بود قرار یکِ -

 ؟یکرد سر به دست

 .بگو خودت

 .دیکش صورتش بر یدست و دیخند

 .جونم به نزن غر پسر، گهید اومدم که حاال -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش
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 ییخدا اگر یحاج اما ،یباش نداشته یمشکل خدامه از که من -

 از شما که بوده روز کی هم روز کی باشه، یزیچ نکرده

 .یداد دستش

 .شدند کینیکل وارد و رفتند رونیب سانسورآ از

 .خواند را در کنار یتابلو

 (عروق و قلب متخصص رزاپور،یم فربد دکتر)

 .شدم کارت مزاحم ،یایب نبود الزم وانیک -

 .کرد او به نگاه یچپ چپ

 !یچوندیپیم رو من باز که آوردمتینم زور به و اومدمینم -

 .ستادیا دنشانید محض به یمنش

 :گفت وانیک به رو و کرد سالم

 .داخل دیبر دکتر، یآقا دییبفرما -
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 جواب وانیک یجابه و انداخت هیبق به ینگاه ونیمحمدهما

 .داد

 میمنتظر ما ممنون شه،یم عیضا هیبق حق یجورنیا نه -

 .میمونیم

 سالن دورتادور که یچرم یهامبل سمت کهیدرحال وانیک

 .زد پچ رفتیم بودشده دهیچ انتظار

 .نیبش ایب کاراتم، نیا یفتهیش -

 .بشه نوبتت تا نیبش ساعت دو ایب

 وانیک با و خواند را نامش یمنش که بودگذشته یساعت کی

 .شدند اتاق یراه

 بود، وانیک دوستان از که رزاپوریفربدم با یپرساحوال از پس

 .کرد هاآن به رو

 ه؟یچ مشکل درخدمتم، من خب -

 .نشست او مقابل یصندل یرو ونیمحمدهما و ستادیا وانیک
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 به چشم رهیخ و ستادهیا نهیس به دست که وانیک به ینگاه

 :گفت و کرد بود دوخته شیهالب

 دست به دردش کشه،یم ریت امنهیس یقفسه هست یمدت -

 .رسهیم هم کتفم پشت و چپم

 .کرد مداخله وانیک

 .کرده رد رو سکته بارکی هم قبالً فربد، -

 .داد تکان را سرش

 .کرد اشنهیمعا یپزشک یگوش با

 .کرد اشاره داشت قرار گرید سمت که یگرید اتاق به

 ورزش تست و اکو و نوارقلب ازتون که الزمه ران،یام جناب -

 .رمیبگ هم

 .هستن همکارها د،یبش آماده قسمت اون دیبر لطفاً
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 نیا منشا بفهمد خواستینم دیشا نبود انجامش به راغب

 .ستیچ چدیپیم شیهادنده انیم که یدیشد یدردها

 .رفت سمت همان و ستادیا ریناگز وانیک نگاه با اما

 .داد وانیک دست به را اشحلقه و ساعت و درآورد را راهنشیپ

 .دیکش دراز تخت یرو

 .شد گرفته قلبش نوار و شد متصل او به دستگاه

 .دیرس ورزشش تست و اکو نوبت هم آن از بعد

 و باشند رونیب یاقهیدق ده خواست دکتر دش تمام که کارشان

 .شوند داخل مجدد یبعد ماریب از پس

 .وانیک به کرد رو ونیمحمدهما

 باشه؟ بمونه، خودمون نیب بود، که یهرچ جهینت جانوانیک -

 .وارید یتو برم سر با دستت از دارم دوست که خدابه یحاج -

 .گهید بسه یفداکار بابا
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 ینخوا که شهیم مگه آخه اما اشه،ب یاک اوضاعت که شاالیا

 ؟یبگ یزیچ هم زنت به

 .زد لب تیجد با

 الزمه من، برادرِ آره بشه، حفظ آرامشش که بشه باعث اگر -

 .ندونه یزیچ که

 .رفتند داخل هاآن و شد خارج ماریب

 گمیم ینیچمقدمه بدون و حیصر که خوامیم عذر -

 و گرفتند خودشان به ترس رنگ وانیک یهاچشم

 .داد ادامه دکتر و کرد مشت را دستش ونیمحمدهما

 .دیبش عمل زود یلیخ دیبا شما رانیام یآقا -

 .کرد زیم بند را دستش و داد فرو دا دهانش آب وانیک

 نه؟یا منظورت فربد؟ گهید کنه ویآنژ ای بزنه بالن -

 .داد رونیب را نفسش و گذاشت زیم یرو را خودکارش
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 !بود باز قلب عمل منظورم ه،گذشت ویآنژ از کار نه، -

 .دیپرس ونیمحمدهما و داد تکان سر ناباور وانیک

 ؟یچ بکنم عمل نخوام اگر -

 دچار قلبتون یهارگ از درصد شصت د،یبکن عمل دیبا -

 .شده یگرفتگ

 .کنهیم تیفعال شما قلب از درصد چهل فقط االن درواقع

 .دیکش اشیشانیپ یرو سرد عرق به دست

 داره؟ن یراه چیه -

 .متاسفانه نه -

 .ندارد عمل جز یراه که دانستیم هم خودش

 .بود خوانده یپزشک چندترم

 و دانستیم را دردش هم قبل چندماه همان از دیشا اصالً

 .کردیم انکارش
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 و مطب در االن شدینم چشیپاپ یادیز وانیک اگر دیشا

 .بود ننشسته دکتر مقابل

 رانیام یآقا -

 .گرفت باال را نگاهش و آمد رونیب فکر از

 با هایهماهنگ که الزمه و دیبش عمل فرصت نیاول در دیبا -

 .بشه انجام هم عمل اتاق و مارستانیب

 .یاعلی کرد زمزمه آرام و گذاشت شیزانو یرو دست

 .ستین یاچاره ایگو خب -

 ؟یکِ

 .گهید یهفته -

 

  [5/15/20, 5:41 AM] 
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 هشت_و_شصت_و_ستیدو

 

  

 

 .خودش جان از ترس نه اما دبودهیترس

 .بوددهیترس اسی و نورا خاطربه

 .بوددهیترس نایش و یمهر خاطربه

 .بودنشسته ونیزیتلو مقابل گرفته یاچهره با و بود کالفه

 .بود دلخور هم هنوز اسی
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 داربچه مخالف او چرا بداند داشت دوست و بود دلخور

 و کند حفظ را موضعش داشت یسع و است شدنشان

 .نکند باز را شیهااخم

 نداشت قصد اما بودشده هم ونیمحمدهما یناراحت متوجه

 یناراحت است ممکن کرد فکر خودش با و شود ایجو را علتش

 .باشد شانگذشته شب بحث سر بر هم او

 :گفت آرام ونیمحمدهما که بود مین و نه ساعت

 .ریخبهشب بخوابم رمیم من -

 .شد دوچندان اسی تعجب

 !یزود نیا به هم آن د،یخوابینم او بدون الًمعمو

 .ردیبگ دهیناد را اشدلشوره تا کند سرگرم را خودش کرد یسع

 .شد نورا و یتد با یباز مشغول

 در و کرد زشیتم بازهم و افتاد شده زیتم تازه یخانه جان به

 .بست چشم و گذاشت سرش یرو دست آخر
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 تمام در بخواهد کهنیا بدون و دییسا هم یرو را شیهادندان

 .بودکرده فکر دمغش یچهره و ونیمحمدهما با مدت

 و دهیخواب بازطاق را او کرد، باز را در یوقت و رفت اتاق سمت

 سقف به رهیخ و گذاشته سرش ریز را دستش هردو کهیدرحال

 .دید بود

 .کرد روشن را آباژور و رفت جلوتر

 .یدیخواب کردم فکر -

 خسته یلبخند اسی به رد و آمد رونیب اشآشفته یفکرها از

 .زد

 .دارمیب زمیعز نه -

 .نشست تخت یگوشه اسی

 مربوط او به هست هرچه اشیناراحت علت دیفهم لحنش از

 .شودینم

 بود؟ بلد هم کردن قهر ونیمحمدهما مگر اصالً
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 :دیپرس و کرد مکث

 م؟یبزن حرف یخوایم ،یخوایم ون،یمحمدهما -

 .زد لب و دوخت سقف به دوباره را نگاهش

 !نه -

 ونیمحمدهما ون،یمحمدهما نیا د،یلنگیم کار یجاکی

 .نبود یشگیهم

 .داد تکانش یکم و گذاشت اشسرشانه دست اسی

 محمدم - 

 .نه ای دیبگو که بود مردد

 .بود نگفتنش از ترعاقالنه گفتنش اما

 رونیب اتاق از خواست و ستادیا نکرد، افتیدر یجواب که اسی

 .گرفت را دستش مچ یآرام به ونیمحمدهما که دبرو

 اسی -
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 .دیچرخ سمتش

 جونم؟ -

 هم اسی ینیبشیپ رقابلیغ واکنش از و بود سخت گفتنش

 .داشت واهمه

 .مقابلش هم اسی و نشست اما

 شیهاچشم در رهیخ و گرفت شیهادست در را او یهادست

 .کرد فکر

 " ؟یچ نمینب هاروچشم نیا گهید اگر "

 .دیلرز شیصدا

 !نه؟ ای شده یچ یگیم ونیمحمدهماحاج -

 .یترسونیم رو من یدار
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 شیهادست شیجا به و دینجنب و کرد ینافرمان زبانش اما

 در یحرف نیترکوچک بدون را اسی تن   کردند یشرویپ

 .دندیکش آغوش

 .خواستیم را اسشی آغوش فقط االن بود، گفتن یبرا وقت

 

  [5/17/20, 5:05 AM] 

 

 نه_و_شصت_و_ستیدو

 

 

 

 و دیکش باال اشبرهنه ینهیس یقفسه یرو تا را ملحفه اسی

 ونیمحمدهما یبازو تا گردن یرو از را ناخنش یآرام به

 :کرد نجوا اشکرده عرق اشیشانیپ به رهیخ و داد حرکت
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 کرده؟ اتختهیر همبه انقد یچ محمدم؟ شدهیچ -

 ؟یزنینم رو یبزن یخوایم که رو یحرف چرا

 و دیکش جلوتر را تنش و برد اسی گردن پشت را دستش

 .کرد او یهالب به بند را شیهالب

 .گذاشت کنار را دیتر

 :گفت گرفتند که فاصله

 .یبدون دیبا چون گمیم زدلم،یعز اس،ی -

 خب؟ ،یباش آروم که بده قول بهم اما

 .شد قراریب شیهامردمک و آورد هجوم صورتش به ینگران

 .داد تکان را سرش و دیبلع را دهانش آب

 .کنمیم خواهش بگو، لطفاً آرومم، باشه -

 .کرد مشت را دستش و بست چشم ونیمحمدهما

 .شود کنده شیجا از اسی قلب که بودنمانده یزیچ
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 .بزند یحدس چیه توانستینم که بودشده فلج انگار مغزش

 .کرد باز زبان

 اما بشه عمل دیبا من قلب اس،ی -

 .کرد قطع را حرفش متعجب اسی که فتگ را نیهم

 !؟یچ -

 یحت اشیدگیپررنگ که او صورت یرو دست و زد یلبخند

 .دیکش بود مشخص هم اتاق روشن و کیتار در

 .ستین یزیچ خانومم -

 یرو دست که کند عوض را اسی حال خواست و دیخند

 .زد اشنهیس چپ سمت

 داره حق خب ،یکنیم یدلبر انقدر ن،یا یتو یاومد ن،یبب -

 .گهید رهیبم برات بخواد
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2298 

 

 لوس خودشو داره ینگ یبگ کمهی اره،یم در ادا داره حاال

 .کنهیم

 .فتهیب هم یاتفاق ستین قرار ستساده عمل هی

  زیچهمه برخدا توکل انشااهلل

 یرو چشمش هردو کنار از که اسی اشک قطرات به نگاهش

 .کرد قطع را حرفش و شد خشک ختیریم بالشت

 تالشش تمام کهیدرحال و کرد حلقه گردنش دور دست اسی

 باشد شیصدا در یارتعاش نیترکوچک مبادا بودگرفته کاربه را

 .زد لب او گوش کنار

 سالم و حیصح که معلومه عشقم، شهینم یزیچ که معلومه -

 .ونمیمحمدهماحاج یمونیم

 نه؟ مگه م،یدار خدارو ما

 و آمد فرود انشیرع یسرشانه یرو ونیمحمدهما یهالب

 .دشیبوس
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 .شدیم تربزرگ هرروز اسشی

 .دادیم نوازش را دلش بیعج یحس

 او یشانه یرو را اشچانه و کرد نوازش را او کمر اسی

 .گذاشت

 .دیبریم را امانش داشت بغض

 دست ختندیریم نییپا صدایب و مظلوم که ییهااشک کنترل

 او که بود الزم حاال دیشا شه،یهم برعکس اما نبود خودش

 .باشد ونیمحمدهما یبرا یگاههیتک

 .خواند آرام

 .بِالعِباد رُیَبص اهللَ اِنَّ اهلل، یال یامر اُفَوِضُ -

 .است آگاه بندگانش به او همانا بسپار، خدا به را تیکارها

 به توکلمون هم بارنیا شهیهم مثل ،یحاج یداد ادمی خودت

 .خداست خود
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 رو صدامون که هاستحرفنیا از ترمهربون خدا دونمیم

 .نشنوه

 نه؟ مگه شنوه،یم

 .داد جواب خفه

 .شنوهیم زمیعز آره -

 .زد ضجه دلش در اسی

 ازت رو ونمیمحمدهما من اما ،یدار دوستش دونمیم ایخدا "

 "خوامیم سالم

 

  [5/17/20, 5:05 AM] 
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 هفتاد_و_ستیدو

 

 دماغ و دل ونیمحمدهما حال خبر دنیشن با کدامشانچیه

 .نداشتند

 ینیچن سیسرو انتخاب یبرا تا گرفت تماس نایش اما

 .شود عوض اسی حال یکم بلکه بروند، باهم اشهیزیجه

 .بودمانده خانه در و کرده بهانه را سردرد اما

 .دیجوشیم سرکه و ریس مثل دلش را روز چهار آن تمام

 .نداشت شوق یسرسوزن و بود دیع به کینزد

 .نداشت هم را یتد و نورا با یباز و کلکل یحوصله یحت

 یبستر مارستانیب در ونیمحمدهما بعد روز صبح بود قرار

 .شود
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2302 

 

 .نفهمد یزیچ که بود یآن از ترباهوش هم نورا

 ناخوش پدرش که بوددهیفهم و دیدیم را احوال و اوضاع

 .است

 :دیپرس

 بره؟ خوادیم کجا ییبابا جان،یاسی -

 نشان کاهوها کردن خرد مشغول را ودشخ او، به پشت اسی

 :گفت درنگ با و داد

 .زمیعز گردهیبرم و مسافرت رهیم چندروز -

 .دوخت اسی رخمین به را اشیعسل یهاچشم

 بره خوادیم ییبابا د؟یگیم یالک بهم چرا شدم، بزرگ من -

 نه؟ مگه مارستان،یب

 .کرد سکوت اسی
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 و خورد سر پشتش و بست را در و رساند اتاق به را خودش

 .نشست

 شیصدا مبادا فشرد دهانش مقابل را دستش و ختیر اشک

 .برود رونیب

 ذهنش در که ییدهایشا و اگر به که کردیم را تالشش تمام

 .کند توجه دادندیم جوالن

 .توانستینم اما

 .بکوبد وارید بر را سرش داشت دوست

 .بود کالفه

 .بود سخت یادیز شیبرا اوردنین ابرو به خم و بودن محکم

 تمام در را یریخط یفهیوظ چه ونیمحمدهما که دیفهمیم

 .دهیکش دوش به هاسال

 .ستادیایم دیبا
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 .شکستیم دینبا

 .گرفت را اشکش نم و دیکش شیهاچشم ریز دست

 رونیب بعد و شود کم صورتش یسرخ از تا کرد صبر یکم

 .رفت

 شیزانوها ورد دست و کرده کز یاگوشه که دید را نورا یوقت

 قلبش اورد،یب سرحالش تا چرخدیم دورش یتد و دهیچیپ

 .گرفت آتش

 .نشست مقابلش و رفت

 نگاهش پرسشگر که بود سوالش جواب منتظر هم هنوز نورا

 .داد تکان سر اسی و کرد

 خوب زود اما مارستان،یب بره خوادیم ییبابا زم،یعز آره -

 .شمونیپ گردهیبرم و شهیم

 چون نگفتم بهت رو راستش اولش که مخوایم معذرت

 .نوراجونم یبش ناراحت خواستمینم
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 اسی گردن دور دست کرد پرت او آغوش در را خودش نورا

 .دیچیپ

 .کرد نوازشش اسی

 یاخالق صیخصا یادیز هم ونیمحمدهما یکوچولو دختر

 .زدینر یاشک قطره کردیم یسع که داشت را پدرش

 .کرد نوازش را بورش یموها اسی

 .میکنیم دعا براش ماهم ه،یقو ییبابا شه،یم خوب -

 .دهد فاصله او تن از را سرش نداشت قصد نورا

 گوشش کنار آرام و کرد نوازشش اسی و ماند جاهمان قدرآن

 .رفت خواب به که کرد صحبت

 

  [5/18/20, 5:18 AM] 
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 کی_و_هفتاد_و_ستیدو

 

 .دیچ کوچک یساک در را ازشانین مورد لیوسا اسی

 را راهنشیپ یهادکمه و نشسته تخت یرو که او مقابل

 .نشست دوزانو یرو بست،یم

 .زد لب اسی و دیبوس را اشیشانیپ و شد خم ونیمحمدهما

 ؟یحاج -

 دلم؟ جون -

 همراهت بخواد که کرد اصرار بابا اگر گم،یم گهید بار هی -

 .طورنیهم هم احمد نه، بگو بمونه
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 باشه؟ بشه، که زهرچندرو کنارتم، خودم

 را خودش طورنیا کهنیا و خواندیم شیهاچشم از را ینگران

 .بود ارزش با یادیز ونیمحمدهما یبرا داد،یم نشان محکم

 .کرد نوازش را شیموها

 .مارستانیب یتو یشیم تیاذ آخه خانومم، -

 پرستارها باالخره نه، هم احمد و آقامحسن حاال

 .نشاند شیابروها نایم اخم و دیبر را حرفش اسی

 .بذارم تنهات مارستانیب یتو که رمیبم مگه -

 .گذاشت اسی یبرجسته یهالب یرو را اشاشاره انگشت

 !ه؟یحرف چه نیا خدانکنه، دورازجون، زدلم،یعز ش،یه -

 .اسمی باشه ،یبش یعصبان ستین الزم

 در نشسته اشک قطره ونیمحمدهما تا دیچرخ و ستادیا

 .ندینب را شیهاچشم
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 .بکنم داریب رو یتد و نورا رمیم -

 .آوردینم خودش یرو به و دیچیپیم اشنهیس یقفسه در درد

 کانتر یرو از را قرآن اسی شوند، خارج خانه از کهنیا از قبل

 .ستادیا در کنار و برداشت

 .زد لبخند اما دیلرزیم شیهالب

 و حیصح زود که انشااهلل شو، رد قرآن ریز از ونمیمحمدهما -

 .خونه یگردیبرم سالم

 به رهیخ و ختیر نگاهش در را داشت قلبش در عشق هرچه

 .زد زل اسی

 .یزندگ بگردم دورت -

 .دیبوس را قرآن

 ونیمحمدهما و کرد پا به را یتد و خودش یهاکفش نورا

 .شدند یراه و دیبوس هم را او و شد خم
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 :گفت ونیمحمدهما که بودند محسن یخانه کینزد

 .شهیم زحمت خانوم الله یبرا -

 تیجد با و دیکش جلو هاآن یصندل دو انیم از را خودش نورا

 .دیپر حرفشان انیم

 یتد گهیم یمهر عموزن جون،الله شیپ میریم ما ییبابا -

 .بمونه اطیح یتو دیبا

 .باشه رونیب یتد خوامینم من

 .تره بهتر عمومحسن و جونالله یخونه

 .زد دشیسف صورت به یلبخند ونیمحمدهما

 .داره خطر نیبش عقب باباجان باشه -

 .فرستاد نورا و یتد یبرا یابوسه و دیچرخ اسی
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 .کرد رد را اشیهمراه یبرا محسن اصرار

 بهتر گفت هم او به و گرفته تماس بار نیچندم یبرا هم احمد

 .باشد کارخانه و دفتر یکارها به حواسش ابشیغ در است

 یچانه محسن، یخانه از رفتنشان از قبل و آخر یلحظه

 :گفت که یوقت بوددهیکش آتش به را قلبش نورا لرزان

 مگه ،یشیم خوب ،یایقو شما گهیم جانیاسی ییبابا -

 نه؟

 .بود داده جواب و بوددهیکش آغوش به را او کوچک تن

 .بابا عمر آره -

 یدهیپر رنگ به ینگاه اسی که بود ادیز یقدرآن دردش

 .انداخت اشیشانیپ یرو نشسته درشت یهاعرق و تشصور

 .جانونیمحمدهما نیبش رونم،یم من -

 تا و گذاشت هم یرو چشم مارستانیب تا و شدند سوار

 .کرد پر اسی عطر از را شیهاهیر توانستیم
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  [5/18/20, 5:18 AM] 

 

 

  

 

 دو_و_هفتاد_و_ستیدو

 

 .کردند مالقات پزشک با گرید بارکی مارستانیب در

 سوال اشیمصرف یداروها و یپزشک یسابقه مورد در مجدد

 .بودنددهیپرس

 تنفس، تست نه،یس یقفسه از عکس خون، شیآزما

 .داد انجام هم را نوارقلب و اکو داپلر، یسونوگراف
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 .دیپوش هم را یآب ینخ یهالباس و شد یبستر بخش در

 شتخت کنار یصندل یرو اسی و بود ساعدش یرو وکتیآنژ

 .بودمانده رهیخ او به و زده اشرچانهیز دست و نشسته

 صلوات و کرد رد هم را حیتسب گرید یدانهکی ونیمحمدهما

 .فرستاد

 تکان او یهاچشم مقابل را دستش و دیخند گلو در آرام بعد

 .داد

 بهم هالباس! یکنیم نگاه بد یدار خانوما؟ خانوم هیچ -

 اد؟ینم

 .داد را جوابش آرام و دیخند اسی

 ادیم بهت یپوشیم یهرچ چرا کنمیم فکر دارم اتفاقاً، نه -

 !جانم؟جذاب

 .آوردند را شام و زدند را اتاق در دیبگو یزیچ کهنیا از شیپ
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 و سوپ اسی یبرا و بود سوپ یاکاسه ونیمحمدهما یغذا

 .چلوکباب هم پرس کی

 .زد پس را برنج ظرف اسی

 .خورمیم سوپ فقط هممن یمرس -

 .کرد هاآن به رو و شد داخل یپرستار

 لطفاً عمل موقع تا دیکرد لیم که رو شامتون ران،یام یآقا -

 .دیباش ناشتا دیبا د،ینخور یزیچ گهید

 دیکن ویشِ رو بدنتون یموها تمام هم حمام داخل ضمن در و

 .دیبشور صابون با رو تنتون حتماً و

 مصرف یندینوش ای یخوراک نوع چیه گهید کنم،یم دیتاک

 .دینکن

 :گفت ونیمحمدهما رفت ببرون که پرستار و کردند تشکر

 یکاسه هی ؟یبرنداشت رو غذات چرا خانوم، یکنیم ضعف -

 .کنهینم رتیس که سوپ کیکوچ



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2314 

 

 .گرفت نشانه را ونیمحمدهما دهان و برد باال را قاشق

 نویا عشقم ایب ره،ینم نییپا گلوم از یزیچ آقامونحاج بدون -

 .کنم ویش رو تنت یموها حموم ببرمت بخور

 !گلو یتو برو هلو ونیمحمدهما عدد کی یبش

 .زد خنده ریز ونیمحمدهما

 سواستفاده اومده شیپ تیموقع از یدار گهیم بهم یحس هی -

 .بانو اسی یکنیم

 .داد سرتکان و دیخند هم اسی

 .گهیم بهت درست داره حسِ آره -

 یشده تلنبار هم یرو یهابغض یصدا تا دیخندیم

 .نرسد یکس گوش به اشچندروزه

 .بماند سرپا تا دیخندیم
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 عمل اتاق آن در پشت ساعت شش تا سه بتواند تا بماند سرپا

 از الشیخ و دیایب رونیب ونشیمحمدهما تا بکند جان یلعنت

 .شود راحت او سالمت

 "من حال نداند کس تا زنمیم لب بر خنده " دیگویم که نیا

 .بود اسی حال بارز مصداق قاًیدق

 دودو یهاچشم از را زیچهمه ونیمحمدهما که تفاوت نیا با

 .خواندیم نگرانش و زن

 خودم بود گفته او هرچه و برده حمام به را ونیمحمدهما

 یرو از را لتیژ خودس و دیخند دهم، انجامش توانمیم

 .دیکش نییپا ونیمحمدهما ینهیس یقفسه

 .زد را تنش یموها

 کوچک حمام در قدرآن و دیرس شیپاها و هادست به وبتن

 تا بودنددهیخند و کرده یشوخ پانزده و صد اتاق یگوشه

 .کنند خفه را شانیهادلهره یصدا
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 را اشلحظه به لحظه قدر خواستندیم و داشتند را امشب

 .بدانند

 ....هم فردا تا

 .بود بزرگ خدا هم فردا تا

 

  [5/19/20, 4:20 AM] 

 

 

  

 

 سه_و_هفتاد_و_ستیدو
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 او به تشیوضع کنترل برا یهوشیب متخصص کهنیا از پس

 کنار صبح تا اسی و دهیخواب ونیمحمدهما بود،زده یسر

 .بودنگذاشته برهم پلک و بودنشسته تختش

 .شستندیم رخت دلش در انگار

 .نداشت قرار و آرام هم لحظهکی

 یصدا که صبح چهار ساعت یهایکینزد دگرگونش حال

 .شد هم بدتر آمد سالن از یزن دلخراش غیج

 .رساند اتاق از رونیب را خودش

 یسع پرستارها و انداختیم صورتش بر چنگ سالانیم یزن

 .زدیم ضجه او و داشتند کردنش مهار در

 هو؟ی شدیچ آخه بود،کرده عمل بود روز هی فقط پسرم -

 پسرش جانیب کالبد یرو که یدیسف یملحفه آن با را یتخت

 زن یهاهیگر یصدا و آوردند رونیب اتاق از را بودنددهیکش

 .گرفت اوج چارهیب
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 .گرید بردنشیم سردخانه به حتماً

 را گرشید دست و در چهارچوب به بند را دستش کی اسی

 .کرد چفت دهانش مقابل

 .آمدندیم رونیب هااتاق از هم گرید یهاضیمر همراه

 را داده دست از فرزند مادر یهایخودزن دنید طاقت گرید

 .نداشت

 ونیمحمدهما تن به تنش که بردارد عقب به یقدم خواست

 .خورد

 .دیکش آغوش در را او و بست را در ونیمحمدهما

 .باش آروم اس،ی ستین یزیچ -

 .دیلرزیم اسی تن تمام

 نیا بازهم و باشد محکم که بودداده قول خودش به مثالً

 .داشت کردنش آرام در یعس که بود ونیمحمدهما
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 .گرفت باال را سرش و بود سرخ شیهاچشم

 و دوخت مردش یداشتندوست و خوابالود یهاچشم به نگاه

 .کرد باز لب پربغض

 بهم سالم دیبا جنگم،یم هم خدا با تو، سر من محمد، -

 .گردونهبرت

 .بشه کم سرت از مو تار هی کهنیا بدون ،یجورنیهم

 من محمدم

 مقابل و گذاشت او یشانیپ یرو را اشیشانیپ و کرد خم سر

 :گفت شیهالب

 اون به توکلمون! ه؟یحرف چه نیا خانوما، خانوم نگو کفر -

 .ستهمه حق هم مرگ بانو،اسی اما ه،یباالسر

 .شد ترشیب شیهاچشم در اشک لغزش

  یول کفره آره -
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 و دوخت ونیمحمدهما یهالب به را شیهالب و زد هق

 .دیچک ونیمحمدهما زبان یرو اشکش یشور

 .ینمیزم یرو یخدا شما یول -

 نیا بدون روز هی گهید من ،یحاج یداد قول که نره ادتی

 .ستمین هاتشونه

 نفس توش روز کی من ونیمحمدهما اگر نباشه ایدن خوامیم

 رو؟ من یفهمیم نکشه،

 رو؟ عشقم یفهمیم

 شیآت سلوالم کل من کنهیم درد قلبت اگر یدونیم

 رن؟یگیم

 .محمدم شو خوب خوب

 سرش شایهم مثل ،یداد قول من به ،یداد قول نورا به

 .بمون

 .کرد نوازش را اسی لرزان تن
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 .کرد نجوا ونیمحمدهما شد، آرام و زد هق که او ینهیس یرو

 نه؟ مگه باشه، محکم دیبا من خانوم -

 :گفت که یوقت داشت تیشکا کالمش و نگاه

 ون؟یمحمدهما یموندیم محکم قدرچه م،بود جات من اگر -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش و کرد اخم

 .ارهین رو روز اون خدا -

 .دیبوس را ونیمحمدهما یگلو ریز و ستادیا پنجه یرو

 .یهست قولت سر که بگو پس -

 .فشرد هم یرو را شیهاپلک

 .بجنگم عمل اتاق اون یتو گهید چندساعت که دمیم قول -

 رو خوشگلت یهاچشم نیا تا امیب رونیب سالم که بجنگم

 .یزندگ نمیبب

 .دمیم قول



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2322 

 

 

  [5/19/20, 4:20 AM] 

 

 

 

 

 

 چهار_و_هفتاد_و_ستیدو

 

 گه؟ید دیاآماده رانیام جناب -

 .داد تکان را سرش -

 .بله -
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 عمل اتاق سمت به حاال و کرده چک را زیچهمه گرید بارکی

 .بردنشیم

 گرید کرد حس گذشت، در از که وا و رفته کنارش اسی

 .ندارند ستادنیا یارای شیزانوها

 .داشتیبرنم ساعت از چشم

 قهیدق چند هر که بود خردکنشاعصاب لیموبا بدتر آن از

 از اشانخانواده  یاعضا از یکس و خوردیم زنگ بارکی

 .دیپرسیم اوضاع

 ار یگوش داشت دوست داًیشد اما کردیم درک را شانینگران

 .کند خاموش

 .بود رفته راه و نشسته

 .بودشده کالفه گرید

 .گذشتیم دوساعت

 .باشد کنارشان محسن که کردیم قبول کاش کرد فکر
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 محسن بودن بود،کرده را جانش قصد انتظار نیا که االن

 .کند کمکش توانستیم

 .برد فرو بشیج در دست

 یلبخند و درآورد را ونیمحمدهما حیتسب و کوچک قرآن

 .نشست شیهالب یرو جانیب

 قطره کی و دشییبو و کرد کینزد اشینیب به را حیتسب

 .کرد زمزمه و دیچک آن یدانه کی یرو اشکش

 .هاتدست یبو قربون -

 .گفت ذکر

 .ونیمحمدهما مثل

 .بود بلد که را هرچه

 .خواند وقفهیب و کرد باز را قرآن

 .گرفت آرام که قدرآن
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 که قدرآن و ماند یباق سرش در ثبتم افکار فقط که قدرآن

 .شد باز عمل اتاق در و گذشت ساعت پنج

 کی یراض یچهره دنید که کردینم هم را فکرش وقتچیه

 .باشد یداشتندوست نظرش شیپ انقدر پزشک،

 :گفت که نیهم

  بود یزیآم تیموفق عمل -

 .داد دست او به پرواز حس

 را همه یرهشما تک به تک و دیخندیم و ختیریم اشک

 .داد خبر هم هاآن به و گرفت

 بهم گهید بارکی که ممنوتم ایخدا ممنونم، ازت ایخدا "

 " دارم دوستت یلیخ ایخدا ش،یداد

 .نبود اریهوش هنوز آوردنش، رونیب که یکاوریر از
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 یبرا شه،یش پشت از اسی دل و دادند انتقالش وییسیآ به

 متصل، آن به ستگاهچندد و بود انیعر که یستبر ینهیس

 .مرد بار هزار

 نوازش را صورتش چندمتر یفاصله با و شهیش پشت از

 .رفتیم اشصدقه قربان و کردیم

 درصد کی هم، بعد دفعات یحت ای و بودشدهید که اول روز

 .باشد مرد نیا عاشق یروز است ممکن بودنداده احتمال

 به هم را عشق طعم و بود یواقع عشق خودِ خودِ او اما

 .بودچشاندهاسی

 .بود خودش یادیز او نبود سراب اشبرادرزاده برخالف

 .اشیواقع خودِ

 یهاچشماون زودتر بنده، هاتنفس به هامنفس یبدون اگر "

 "نمیزتریعز یکنیم باز رو مهربونت
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  [5/20/20, 3:01 AM] 

 

 

  

 

 پنج_و_هفتاد_و_ستیدو

 

 .بود اسی نام ،گفت که یزیچ نیاول آمد، هوشبه یوقت

 رفتیم رونیب یخوابیب و یخستگ شدت از داشت اسی جان

 راه ونیمحمدهما یهاچشم شدن باز محض به و ستادهیا اما

 .شد باز نفسش

 و داد تکان دست و دیخند اسی و گشت اسی دنبال به نگاه با

 .شست را صورتش شیهااشک
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 هم یرو را شیهاپلک و آورد باال یکم را دستش حالیب

 .گذاشت

 پشت یهایصندل یرو شد، راحت او یاریهوش از که الشیخ

 از پس توانست و داد هیتک وارید به را سرش و نشست در

 .بگذارد برهم پلک چندساعت

 تا دادیم جان اسی را روز کل بود، وییسیآ در که یروز سه

 .باشد او کنار را یربع کی بتواند و بگذرد زمان

 پا از سر شود، داخل تواندیم هک بودگفته پرستار یوقت

 .شناختینم

 .رفت ونیمحمدهما تخت کنار

 .کند دارشیب آمدینم دلش و بود خواب

 .کند شیتماشا ریس دلکی خواستیم

 حاال اما باخته مرد نیا به دل که بود دهیفهم قبل هامدت از

 .است عاشق حدچه تا دیفهمیم
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 یرو ونیهمامحمد یجابه او کاش کردیم آرزو که حاال

 .بوددهیخواب تختآن

 .کرد باز چشم یآرام به که کرد حس را اسی نگاه ینیسنگ

 .شد نیمز یمهربان لبخند به اشدهیپر رنگ و خشک یهالب

 خوشگلم خانوم -

 .چسباند ونیمحمدهما یشانیپ بر لب و شد خم

 .محمدم ادینم تخت نیا به قامتت -

 .انیاضاف یادیز بدن نیا یرو هالنگیش و میس نیا

 کنه،یم صدا و سر داره سرت یباال دستگاه نیا که نیهم اما

 نیترخوشگل نظرمبه که کوله و کج یهاخط اون که نیهم

 یلیخ من یعنی ان،یم و رنیم دارن استیدن یطراح

 .خوشبختم

 یاشک قطره کی آن مقابل نتوانست کرد هرچه ونیمحمدهما

 .ردیبگ را کرد شره مردانه که
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 یانهیم برسد گوشش به اشکش یقطره کهنیا از شیپ اسی

 .دیلرز شیصدا و دشیبوس راه

 .خودم یآقاحاج یموند قولت یپا که عاشقتم -

 .دیبوس را او یگونه ونیمحمدهما

 .شده سرخ یخوابیب از که اسمی خوشگلت یهاچشم یفدا -

 .دیکش او یموها انیم را انگشتانش و ستادیا راست

 .نذارم هم یرو چشم عمر آخر تا ضرمحا خاطرتبه -

 برود، رونیب است بهتر داد هشدار و شد وارد که پرستار

 به مجبور را شیپاها قلبش، و دل یخواسته و لیم برخالف

 .رفت رونیب و کرد حرکت

 هربار و دیخریم برجان تلفن پشت از را نورا یهایریگبهانه

 .زدیم حرف او با یطوالن یقیدقا

 و درست گفتیم الله و بود اشییبابا و جانیاسی تنگدل

 .بود جاکی اسی دل از هرتکه و خوردینم غذا یحساب
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2331 

 

 بودندکرده منتقلش بخش به وییسیآ از که روز سه از پس

 .بودمانده کنارش خودش و کرده یپافشار اسی بازهم

 از یسخت با که را دلتنگ ینورا و بودندآمده مالقات به همه

 بوددهیچسب ونیمحمدهما تن به بودند،کرده رد یباننگه لتریف

 .برگردد که نبود حاضر گرید و

 :گفتیم و دیبوسیم را ونیمحدهما سرهم پشت

 نه؟ مگه یشیم خوب زودترکنم بوست اگر -

 .ییبابا گهید خونمون میبر ایب شو خوب خب

 اشکودکانه منطق راه از کرد یسع و کشاندش یاگوشه اسی

 .شود وارد

 خوب خوب ییبابا یکن صبر گهید روز چند فقط روز، چند -

 گرم؟یج باشه خونه، میایب که دهیم اجازه دکتر یآقا و شهیم

 آب هم را سنگ دل روشنش یهاچشم در لرزان اشک

 .را اسی به دهیرس چه کردیم
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2332 

 

 .جانیاسی شده تنگ براتون دلم آخه -

 .دیکش آغوش در را کوچکش تن

 کرد فکر اما بود، زاریب اشینامرد و شهراد از که است درست

 یزندگ به پا خواستیم طورچه افتاد،ینم اتفاقات آن تمام اگر

 شود؟ دختر و پدر نیا عاشق و بگذارد هاآن

 

  [5/20/20, 3:01 AM] 

 

 

 

 

 

 شش_و_هفتاد_و_ستیدو
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 :گفت رفتیم رونیب یوقت و کرد جدا را سوند پرستار

 .دیبر راه کمهی و نییپا دیایب تخت از دیتونیم -

 .کرد تشکر ونیمحمدهما

 .ستادیا اسی که گرفت تخت کنار به را دستش

 ؟یکنیم کاریچ -

 .رمیبگ وضو برم بشم بلند خوامیم -

 .گرفت را ونیمحمدهما دست

 .کنم کمکت بذار خب -

 اشنهیس یقفسه یرو یهاهیبخ و نشست آرام اسی کمک به

. گرفت آتش بود شده خارج تازه که یلنگیش چند یجا و

 .دیکش ریت شیهادنده
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 اسی اما ندهد بروز را درد تا دادیم فشار برهم را شیهالب

 تخت کنار را یکیپالست یهاییدمپا و شد خم و دیگز لب

 .گذاشت

 ؟یدار درد یلیخ برات، رمیبم یاله -

 نگران .ستین یزیچ شهیم خوب ه،یعیطب خب، نه خدانکنه، -

 .سمای نباش

 یجا در کرد حس برد، فرو ییدمپا در که را شیپاها

 .اندکرده فرو چاقو بود شیپا هردو ساق یرو که ییهاهیبخ

 .بودند زده وندیپ قلبش به را شیهارگ که ییهاقسمت همان

 .کرد نگاهش اسی

 آب من بذار د،یپر رنگت ن،ییپا این توروخدا ونیمحمدهما -

 .کن ممیت ای یریبگ وضو ارمیب

 .کرد زمزمه و فشرد را اسی ستد

 یاعلی -
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 .برداشت قدم و ستادیا شیپا هردو یرو

 .بود نشسته پشتش یرهیت بر عرق

 .کردیم اشیهمراه آرام و بود گذاشته کمرش بر دست اسی

 .گرفت وارید به دست که رفت چندقدم

 برداشتن یبرا اسی نگران نگاه اما بودگرفته درد جانش تمام

 .کرد صممشم یبعد یهاقدم

 یرو وکتیآنژ قسمت به آب تا گرفت رهیجب یوضو اطیاحت با

 .نرسد دستش

 قربان و کرد خشک را او صورت خودش و آورد را حوله اسی

 .رفت اشصدقه

 انقدر نفر هی شهیم مگه آخه؟ یجذاب انقدر چرا بشم، فدات -

 بشه؟ یخواستن
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 را گرشید دست و گذاشت ییروشو یلبه را دستش کی

 پچ کردیم او کینزد را سرش کهیدرحال و اسی گردن پشت

 :زد

 انقدر شما که شهیم بانو، اسی شهیم خانوم، شهیم -

 .برام یهست یخواستن

 و دیبوس پرمحبت اما کوتاه و کرد او یهالب بند را شیهالب

 .گرفت فاصله

 .انداخت نییسرپا و دیکش لبش رطوبت یرو دست اسی

 .یحاج بودم دلتنگت -

 .دیبوس را اسی یقهیشق

 .عروسک برات رهیم داره نفسم که نزن یدلتنگ از حرف -

 .رساند تخت به را خودش

 تخت مقابل زیم اسی و نشست دوباره کرد استراحت که یکم

 .گذاشت آن یرو را کوچکش جانماز و دیکش جلو شیبرا را
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 .خواند نماز و بست قامت

 .کرد شیتماشا و ستادیا پنجره کنار اسی

 حاتیتسب که یدرحال دیبوس را مهر و شد تمام که زشنما

 یریمش دونیفر از و برداشت سمتش قدم اسی گفتیم

 .خواند

  است چراغان میآرزوها شهر هفت امشب من -

 است نورباران آسمانم و نیزم

 است ییتماشا یهست معبد یصفا

  سو هر ز

 زدیریم ماه چلچراغ در اختران نوشخند

 ... خواب در جهان

 او ینهیس یقفسه یرو آرام را سرش و نشست تخت یلبه

 و داد گوش قلبش یهاتپش یصدا به و گذاشت
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 از درجوابش و دیچیپ او تن دور دست ونیمحمدهما

 :خواند یبهمن یمحمدعل

 ستین تنها دلم هست غزل و یهست تو تا -

 ستین ایدن نیچن به هنوزم تو چون یمحرم

 رفت که است همان عشق سخن ما تا تو از

 ستین ایگو یدگر زبان وصف نیا در که

 

  [5/22/20, 5:20 AM] 

 

 

  

 

 هفت_و_هفتاد_و_ستیدو
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 .شد مرخص باالخره بودند، مارستانیب در که روز ده از پس

 .بودآمده دنبالشان به محسن

 عقب هم اسی و خواباند ونیمحمدهما یبرا را یکنار یصندل

 .نشست

 خانه تا دنیرس راه و شتگذا برهم چشم که بود خسته قدرآن

 .رفت خواب به را

 یدهیپررنگ و الغرشده صورت به ینگاه نهییآ از محسن

 .زد لبخند و انداخت دخترش خواب در غرق

 .دهیخواب قیعم قدرچه -

 :گفت جوابش در نیمحمدهما

 .دیکش زحمت یلیخ ست،خسته -

 .رفت ضعف دلش و کرد نگاهش و چرخاند را گردنش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2340 

 

 .زد لب حالدرهمان

 .آقامحسن ببوسم رو شما دست دیبا من -

 .زد لب متعجب محسن

 ؟یچ یبرا محمدجان،حاج هیحرف چه نیا -

 نیا و دیکرد اعتماد بهم که. دیهست اسی پدر کهنیا یبرا -

 .دیسپرد دستم به رو گلدسته

 نیا کنار در دخترش که کرد شکر هزاربار را شیخدا محسن

 .است خوشبخت مرد

 

 نایش و دیبر را گوسفند سر بود،کرده خبر حمدا که یقصاب

 سر دور و گرفت بود  مادرش دست در که یظرف از را اسفند

 .ختیر هازغال یرو و چرخاند ونیمحمدهما

 .گرفت چادرش یگوشه با را اشک نم یمهر
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 سخت شانهمه به ونیمحمدهما حالآن و روزهاآن

 .بودگذشته

 سالم مردشان نیمردتر که شتنددا را ایدن انگار لحظاتآن در و

 .بود

 یسالمت بابت خدارا و بودگرفته آسمان به رو دست نازخاتون

 .نبود بند شیپاها یرو نورا و کردیم شکر او یبرگشته دوباره

 تکه و کندن پوست یبرا قصاب کار و خوردند دورهم را ناهار

 از ونیمحمدهما شد، تمام که گوسفند یهاگوشت کردن تکه

 .ببرد هاشگاهیآسا از یکی به را هاگوشت که خواست احمد

 کردن استراحت یبرا را فرصت تا رفتندیم هم هیبق کمکم

 .کنند فراهم ونیمحمدهما

 .دیکش آغوش در سخت را الله اسی

 تشکر یطورچه دیبا دونمینم واقعاً جون،الله ازت ممنونم -

 .کنم
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 اسی درجواب و زد لبخند و کرد نوازش را نورا یموها الله

 :گفت

 .بود امفهیوظ نکردم، یکار -

 .شهیم تنگ براشون دلم

 .دیکش یکم را دستش نورا

 :گفت و ستادیا پنجه یرو

 کنم؟ بوست شهیم جون،الله -

 .کرد بغل را او و نشست دوزانو یرو الله

 کرد پاش و ختیر یخانه به ینگاه اسی رفتند، که هم هاآن

 .دیکش آه و

 .دادیم حیترج را دنیوابخ حاضردرحال

 .بوددهیکش دراز کاناپه یرو ونیمحمدهما
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 یوانیل همراه به را شیهاقرص و کرد ساعت به ینگاه اسی

 .رفت کنارش و گذاشت یدستشیپ در آب

 از را هاقرص کی به کی اسی و زد لبخند ونیمحمدهما

 .دیکش رونیب خشابشان

 .دندیکشیم ادیفر را عشق شانیهاچشم اما دیجنبینم زبانشان

 دهانش در و شد زیخمین و گذاشت دستش در را هاقرص

 .گذاشت

 .خانومم دردنکنه دستت -

 .کنمیم خواهش -

 .یشیم تیاذ جانیا بخواب، اتاق یتو برو

 .کرد کمکش و گرفت را دستش اسی که ستدیبا خواست

 .داد جواب کردیم باز را راهنشیپ یهادکمه کهیدرحال

 .بخوابم بعد رمیبگ وشد رمیم -
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 .کن استراحت ایب شماهم

 .کرد اسی یپاها به یااشاره

 .کرده ورم پاهات -

 .نشسته ای یبود سرپا ای دائم

 .رمیم من بعد رمیبگ دوش برو شما ام،یم -

 کنار ییرایپذ سالن امیم که نورا به یااشاره ونیمحمدهما

 در را زشسادست یفرفره که یدرحال و بود دهیکش دراز یتد

 .کرد بودداشته نگه باز را شیهاچشم یسخت به داشت، دست

 تا کنم صبر تونمیم اد،یم خوابش خونه نبات و قند نیا -

 .میبر باهم بخوابه

 .کرد اشحواله یچشمک اسی

 هفته هشت تا شش نهیس جناغ یرو یهازخم اون آقا،حاج -

 .هابخوره جوش کشهیم طول
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 ونیمحمدهما ینهیس یقفسه پچ سمت دست یآرام به بعد

 .برد ترنییپا را شیصدا و گذاشت

 ستین خوب جانیه هم شده عملتازه قلب نیا یبرا -

 .کنم استقبال شنهادتیپ از دارم دوست که من وگرنه جناب،

 .گرفت را او ینیب یآرام به اشاره و شست انگشت با

 خانوما؟ خانوم ستین منحرف یادیز شما فکر -

 .نیهم میبر باهم خواستم فقط

 .داد سرتکان و دیخند اسی

 از یالک یالک زیچهمه ون،یمحمدهما نزن گول رو من -

 .گهید شهیم شروع رفتن باهم و خواستن فقط نیهم

 .نشاند اشنهیس یقفسه یرو یابوسه

 .قلبم نیا نگران من -

 .دیبوس قیعم را اسی یشانیپ
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 .تشماس با حق خب اما دلبرم نیا دلتنگ هم من -

 .رمیم خودم

 

  [5/22/20, 5:21 AM] 

 

 

 

 

 

 هفت_و_هفتاد_و_ستیدو

 

 .دیدو سمتش احمد که گرفت را مبل سر کی

 آخه؟ چرا شما من، به دشیبد آقاحاج -
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 :گفت عموباقر به رو و دیخند

 .نیزم بذارش عموجان -

 .دیرس باز پسرگل نیا

 را اشیشانیپ یرو عرق عموباقر و گذاشتند نیزم یرو را مبل

 .دیخند و گرفت دستش در یاپارچه دستمال با

 .زمیبر ییچا رمیم -

 :گفت احمد به خطاب ونیمحمدهما

 یوزن هم مبل نیا گذشته، عمل از مین و ماه کی احمدجان -

 .که نداره

 .گذاشت زیم یرو را دستش در یهابرگه

 دیبگ خودم به دیبد ونیدکوراس رییتغ رو اتاق دیخوایم شما -

 .که ستین یادیز زمان مین و ماه کی ،آقاحاج

 .گهید دیباش مواظب د،یکن نیسنگ سبک دینبا
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2348 

 

 ونیمحمدهما و کند جاجابه را کار دفتر مبل که بود تالش در

 .نشست زشیم پشت

 .بده رتیخداخ -

 .کرد افتیدر یامیپ

 .بود نوشته که بود اسی

 .محمدم هاتهقرص ساعت -

 .کرد پیتا کلمه کی شیبرا

 ارسال و نوشت دل و جان تمام با هم را کلمه کی نهما اما

 .کرد

 عاشقتم -

 .خورد را شیهاقرص

 .شد دفتر وارد یاخامه ینیریش ظرف و یچاینیس با عموباقر

 .شد گرد هاینیریش دنید با شیهاچشم و ستادیا راست احمد
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 .ببر اونارو زحمتیب عمو -

 صدا را شنام معترض و کرد کنترل را اشخنده ونیمحمدهما

 .زد

 احمدجان -

 .گذاشت نهیس یرو دست

 .باشه حواسم دادم قول خانومیاسی به ،یحاج امشرمنده -

 .دیخند و دیکش صورتش بر یدست

 .اسی تو دست از االاهلل،الاله -

* 

 و حداقل به شانیجنس روابط اما بودنشده کم انشانیم محبت

 .بوددهیرس چیه به باًیتقر هم دیشا

 .بودند هم گدلتن هردو
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2350 

 

 شیپ یمدت که یامسئله بحث بازهم داشت دوست اسی

 .بکشد شیپ را بودکرده مطرح

 اما کردیم کار بودگرفته مدت آن در که ییهاعکس یرو

 چه ونیمحمدهما العملعکس که بودنیا شیپ حواسش تمام

 .بود خواهد

 شاخه تک دو ابانشان،یسرخ یگلفروش از هم ونیمحمدهما

 .بودگرفته دیسف رز گل

 و گرفت دست به هیهد کوچک دوپاکت همراه به را هاآن

 .شد آسانسور داخل

 یرو را سرخش رژلب و زد جاافتاده خورشت به یسر اسی

 .کرد دیتجد شیهالب

 یرو هم را اشیعروسک راهنیپ ست یخالخال یونیپاپ هد

 .زد نورا به یچشمک و زد اشگذاشته باز یموها

 .بپوش رو منِ لباس هیشب که لباست نیا برو بدو -
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2351 

 

 .دیورچ لب

  ؟یچ یتد -

 یتد سر یرو بزن هم هدت -

 .رفت اتاقش به و داد سرتکان

 .رفت رونیب و دیشن را در شدن باز یصدا اسی

 با را شیهاکفش ونیمحمدهما کهیدرحال و فاصله همان از

 و گل یهاشاخه کرد،یم عوض اشیروفرش یهاصندل

 .شکفت گلش از گل و دید را کادو دوپاکت

 را شیهالب کوتاه و کرد حلقه او گردن دور را شیهادست

 .دیبوس

 ون؟یمحمدهما یخوب -

 و هاگل از یکی کند، جدا اسی یهاچشم از نگاه کهنیا بدون

 .گرفت سمتش را هاپاکت
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2352 

 

 باشم؟ بد و باشم داشته رو اسی شهیم مگه -

 .دیخند وارمجنون اسی

 .کند عشقش یوانهید را اسی که بود بلد او

 و دیگز لب و انداخت پاکت داخل زرد ست به ینگاه

 .دیخند هم ونیمحمدهما

 .نداره یقابل -

 .داد نورا به هم را یعروسک خرس یحاو گرید پاکت و گل آن

 یزیچ خواهدیم انگار که دانستیم و بود اسی به حواسش

 .دارد دیترد گفتنش یبرا که دیبگو

 

  [5/24/20, 4:17 AM] 
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 هشت_و_هفتاد_و_ستیدو

 

 یرو را برس و بود نشسته شیزآرایم مقابل یصندل یرو

 بودشانآورده جلو طرفهکی که یایمشک یموها یدنباله

 .دیکشیم

 و گرید ییجا فکرش و بود نهییآ در خودش ریتصو به نگاهش

 ونیمحمدهما با را اشخواسته تا گشتیم یکلمات دنبال به

 .کند مطرح

 دشیسف پوست یرو که یرنگهم رژ و سرخ خوابلباس نآ با

 .کردیم جلوه بایز بیعج بودنشسته
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 برق دیکل سمت که یدست شد، اتاق داخل که ونیمحمدهما

 با و شد متوقف راه انیم کند، خاموش را لوستر تا بودرفته

 .زد لبخند اسی دنید

 قغر که ییاو به رهیخ و ستدیبا در کنار جاهمان داشت دوست

 .بماند دیکشیم شبقش مانند یموها بر شانه فکر در

 ریز از که یادهیکش یپاها یدیسف و فشینح اندام

 نیچند که ییاو سر از هوش بود، دایپ کوتاهش روبدوشامبر

 .برد دور، اما بود کینزد همسرش به را ریاخ یهفته

 .شد جلب او به اسی توجه و گذاشت جلو قدم

 .دیچرخ سمتش و گذاشت زیم یرو را برس

 برد؟ خوابش -

 .داد تکان سر

 .بود خسته ده،یخواب دمید که بودم داستان کتاب وسط آره -

 .ستادیا اسی سرپشت
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2355 

 

 یهاچشم سمت اسی نگاه و کرد نگاهش نهییآ داخل از

 خوردیم سر شیپا انگشتان نوک تا سرش از که او مشتاق

 .شددهیکش

 .گرفت را برس و برد جلو دست

 دنشانیکش شانه به شروع خودش و آورد قبع را شیموها

 .کرد

 .گرفت یباز به را او گردن پوست شیهالب با و کرد خم سر

 .دیایب بند اسی نفس تا بودنمانده یزیچ

 .داد فرو را دهانش آب

 .کردندیم یروشیپ ونیمحمدهما یهادست

 .دیبگو دیبا حاال کرد فکر اسی

 دهیبرنفس ش،یهاسهبو باران و او یهادست آرام نوازش ریز

 .زد پچ
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 .خوامیم بچه من من، ون،یمحمدهما -

 .کرد نگاهش مات و شد متوقف ونیمحمدهما یآن

 .میبودزده حرف مسئله نیا مورد در ما اسی - 

 به را اشیشانیپ و گرفت یجا ونیمحمدهما آغوش در

 .زد لب و چسباند او یشانیپ

 .یزد حرف شما نزدم، حرف من -

 اما شما، از بچه هی خوامیم بچه گفتم

 .دیبر را حرفش

 اما بودگرفته یباز به را روانش اسی تن یکنندهمسخ یبو

 .کردیم جمع را حواسش دیبا

 عمل از نوبت کی چون زوده، گفتم خانومم، زدلم،یعز اس،ی -

 .نشده تموم هنوز درست چون مونده، پات

 .کرد نوازش را اسی یگونه یآرام به دست پشت با
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 خانومم، شدن مادر یبرا یندار یسن هنوز تر،مهم همه از و -

 .بگردم دورت

 .چسباند ونیمحمدهما ینهیس به را سرش

 خوامیم هم بعد م،یریبگ نوبت پام عمل یبرا زودتر میبر -

 بتونم کنمیم فکر هم درس یبرا. زنان دکتر نظر تحت برم

 .کنم تشیریمد

 .امیبرم پسس از

 .محمدم ارین نه

 .زد مهیخ تنش یرو و خواباند تخت یرو ار اسی

 .بوددهیکش آتش به را اسی تن پوشت شیهانفس یگرما

 رو من خواب رگ خوب شما یانگار خانوما، خانوم باشه -

 .ارمیم کم هاتچشم و صدا او مقابل زود من ای ،یبلد

 .چشم به هست، که یهرچ حاال
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 .ارمینم نه

 .لغزاند او تن یرو را نگاهش طنتیپرش و دیخند

  امشب نیهم دیشا نبود الزم پات عمل اگر اصالً -

 .کرد نوازش را او صورت و زد خنده ریز اسی

 آقاحاج ستین یاعجله حاال -

 را او هامدت از پس و برد فرو اسی یموها انیم را اشینیب

 .دیکش کام به کمال و تمام

 

  [5/24/20, 4:19 AM] 
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 نه_و_هفتاد_و_ستیدو

 

 نورا یباز بغل به زانو زان،یآو یالوچه و لب با که اسی به نگاه

 :دیپرس کردیم تماشا را یتد و

 شده؟یچ یبگ یخواینم اس،ی -

 ؟یپکر انقدر چرا

 چندقطره آن تا کند دایپ یابهانه که بود سوال نیهم منتظر

 .کند آزاد را شیهاپلک پشت مانده اشک

 :دیپرس دهیترس ونیمحمدهما

 اس؟ی شدهیچ -

 اشاره سرانگشت با را شیهااشک دیلرز اشچانه

 .کرد پاک
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 گهید که کردم دست دست پروژه دادن لیتحو یبرا انقدر -

 .شد تموم شگاهینما یبرا هامعکس انتخاب مهلت

 نیب من، یهاسوژه از کدومچیه خب اما ها،گرفتم رو امنمره

 .ستین شگاهینما یهاعکس یهیبق

 .زد شیصدا و کرد نگاهش پرتعجب ونیمحمدهما

 ؟یکنیم هیگر یدار نیا خاطربه اس،ی -

 .داد تکان را سرش

 .گهید بود یخوب تیموقع خب -

 .دیبوس را شیموها یرو و دیکش آغوش در را اسی

 نکن، ناراحت رو خودت باشه، هم یبهتر یهاتیموقع دیشا -

 .یدار کامل ونیکلکس هی االن دونمیم که ییتاجا

 یمشابه یهرسوژه آباد،یحلب میرفت که یروز همون از درست

 .یگرفت عکس یدید که
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2361 

 

 دوتاش یکی فقط عکس همه اون نیب از نبود فیح اصالً

 بشه؟ انتخاب

 .کند آرامش بودتوانسته بازهم ونیمحمدهما

 یفکر گرفت میتصم بود،آمده شیپ تیموقع نیا که حاال و

 .کند یعمل را داشت سر در که

 یبرا یانفراد یشگاهینما تا دبو تالش در قبل یمدت از

 .بدهد بیترت اسی یهاعکس

 با داشت، فرصت شیپا عمل تا روز ازدهی که حاال کرد فکر

 یکاف زمان پس عملش، از بعد استراحت دوهفته یکی احتساب

 را اسی کردن ریغافلگ و کارها کردن سیر و راست یبرا

 .داشت

* 
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 شیهالب یرو لبخند گر،ید یهازن یبرآمده شکم به رهیخ

 قالب ونیمحمدهما انگشتان انیم را انگشتانش و نشست

 .کرد

 وارد اشکرده خی یهاانگشت به یآرام فشار ونیمحمدهما

 .کرد

 .زد لب و برد او گوش کنار را سرش اسی

 .جانیه هم دارم استرس هم امیحال هی یوا -

 .شد اسی یهاچشم در رهیخ و گرفت باال را سرش

 .بشم هاتچشم ذوق اون یفدا من خوشگلم، -

 ونیمحمدهما یکالم یهامحبت نیهم با قلبش هم هنوز

 .گذاشتیم یسرناسازگار

 .رفتند داخل و شد نوبتشان

 .کرد استقبال هاآن از ییروخوش با دکتر
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 موقع همان از بود قرار که یاپرونده در و دیپرس را ییهاسوال

 .نوشت بدهد لیتشک او یبرا

 .کرد اتاق گرید قسمت به یااشاره

 .بکنم هم اتنهیمعا زم،یعز بشو آماده جااون برو -

 باعث دکتر یناگهان سوال داشت،یبرم قدم اسی کهیدرحال

 .بچسبد نیزم به شیپاها شد

 گلم؟ ینداشت سقط یسابقه -

 یشانیپ کنار یشده برجسته رگ به نگاه و کند جان

 .دوخت ونیمحمدهما

 .کرد جابهجا هاآن نیب را نگاهش دکتر

 خوش کدامشانچیه مذاق به سوال نیا که بود مشخص

 .امدهین
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 بود، منحوس یروزها همان شانییآشنا ینقطه کهنیا با

 اما بود،زده گره هم به را سرنوشتشان که ییروزها همان

 .کنند مرورش داشتند دوست کدامچیه

 یآرام به و کرد جدا دهانش سقف از را اششده خشک زبان

 .داد جواب

 !داشتم چرا، -

 .یکش صورتش بر دست و دیجو را لبش کنج ونیمحمدهما

 تخت یرو و رفت پرده پشت و برگرداند رو شرمنده اسی

 .دیخواب نهیمعا

 شیبرا شد، راحت هم سالمتش و تیوضع از که دکتر الیخ

 .نوشت را یباردار به اقدام از شیپ یهاشیآزما

 روبه بردند، مطب به که را هاشیآزما جواب که بعد دوروز

 :گفت هاآن هردو

 .هست نرمال کامالً زیعز اسِی طیشرا خداروشکر خب -
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2365 

 

 ییهانیتامیو و دیاس کیفول مصرف به شروع هم امروز از و

 .بکن سمینویم برات که

 .رهیبگ صورت اقدام بعد دوماه از تا

 گهید دوماه تا ،یدار شیپ در که هم یعمل به باتوجه و

 .شده یعاد هم پات تیوضع

 

  [5/24/20, 4:19 AM] 

 

 

 

  

 

 هشتاد_و_ستیدو
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 دوم عمل و بود یبستر مارستانیب در اسی که ییروزها همان

 با هم ونیمحمدهما بود،شده انجام تیباموفق هم شیپا

 .کردیم آماده را شگاهینما نا،یش و احمد یهمکار

 و احمد دست به را شانیبرا قاب سفارش و هاعکس چاپ

 کرده اجاره مکان یساده دکور و هاعکس دمانیچ و یطراح

 .بودسپرده نایش به را

 کردیم کمک ونیمحمدهما و داده را صشیترخ دستور دکتر

 :گفت و دیخند اسی که برگردند خانه به و شود حاضر تا

 اون، از ترقبل یحت نه، ای ازدواجمون، اول از ما یکرد دقت -

 اده؟افت مارستانیب به گذرمون قدرچه

 .دیخند و بست را او یمانتو یهادکمه ونیمحمدهما
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 فقط مارستان،یب به مونیبعد اومدن دخدا،یام به انشااهلل -

 ایدنبه بعد چندماه تا قراره که باشه یایفسقل اومدن به یبرا

 .ادیب

 تصورش از و کرد حلقه ونیمحمدهما گردن دور را دستش

 .گرفت ضعفهدل

 .گرفت فاصله ونیامحمدهم و زد در به یکس

 .شد اتاق وارد محسن

 .شده انجام صیترخ یکارها هابچه -

 .جااون میبر گفت کرده، درست ناهار الله 

 میداد زحمت خانوم الله و شما به هربار انقدر ما آقامحسن -

 .میکن تشکر ازتون دیبا یطورچه واقعاً میدونینم که

 ونیهمامحمد یسرشانه دست و آمد جلوتر و زد یلبخند

 .گذاشت
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 ،یدرثان ست،ین یزحمت که اوالً  مومن، مرد هیحرفچه نیا -

 ما یبرا سالمته، تنتون و دیخوشبخت هم کنار شما که نیهم

 .داره ارزش یکل

 .یچ یعنی یخستگ میبفهم ذارهینم اصالً که انقدر

 ونیمحمدهما به خطاب و کرد دخترش یبایز صورت به نگاه

 :گفت

 ازدواج باهات خوادیم گفت اسی که یروز بگم، رو راستش -

 .شد خراب سرم یرو ایدن انگار گرفته، رو مشیتصم و بکنه

 از المیخ انقدر که برسه یروز کردمینم هم فکرش روزهااون

 .هست االن اما باشه، راحت اسی بابت

** 

 .بودندشده جمع دورهم گرید بارکی

 .محسن یدرخانه

 .بودندآمده هم نازخاتون و احمد و نایش و یمهر
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 ونیمحمدهما با احمد و نایش یهاپچپچ یپ اسی حواس

 .بودشده کیتحر یحساب اشیکنجکاو حس و رفتیم

 و گفتندیم ندهیآ یهفته در اسی شگاهینما شدنآماده از هاآن

 .بودافتاده شور به اسی دل

 رفت،یم شیپ خوب زیچهمه که حاال دانست،ینم را لشیدل

 .بود کرده رخنه دلش در یراه چه از یمنف موج نیا

* 

 چمدان در نامرتب را شیهالباس و کردیم نیف نیف یسپ

 .چپاندیم

 :گفت و گرفت سمتش یدستمال یمان

 .نکن هیگر انقدر گه،ید بسه -

 به داده هیتک طورهمان و زد گارشیس به یپک شهراد

 طعنه شانهرسه کوچک مشترک یخانه اتاق تنها چهارچوب

 :زد
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 .خماره ست،ین هیگر از نشیف نیف -

 .ادیم بند زرش زر بکشه بده

 .برد ورشی شهراد سمت و انداخت چمدان در پرحرص را تاپ

 را خودش یسپ از شیپ هاآن یدعواها از خسته و کالفه یمان

 باال یسپ به زدن یلیس یبرا را دستش که شهراد مقابل

 .کشاند بودبرده

 :زد هق بزند کنار را یمان تن کردیم تالش کهیدرحال یسپ

 کشم؟یم یچ دارم من یفهمیم یعوض خودخواه یتو -

 .داد تکان را سرش و برد نییپا را دستش شهراد

 !فهممیم -

 .دیچک سرهمپشت یسپ یهااشک

 .دارم دوسِت من ؟یدیم عذابم انقدر چرا پس -

 ...یعوض یتو قتاون
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 یسپ یجاهب و دیکوب خودش یشانیپ بر محکم او، حرف انیم

 .داد ادامه

 و نمیبینم رو یگوشم خِیب که ییتو یعوض من وقتاون -

 .رِیگ ندازهینم صورتم یتو تفم گهید که ییاِما اون شیپ دلم

 کنم؟ کاریچ یگیم ست،ین شیحال منطق گه،ید دله

 .شد آوار نیزم یرو و کرد هق هق یسپ

 .میشد پورتید که یمان و من بکن، دل -

 .برگرد ایب و بکن دل

 .گفته بهت صدبار خوادت،ینم اِما

 بشه؟ یچ که یبمون منتظرش جانیا یخوایم

 داشته؟ برامون ینفع چه م؟یکرد کاریچ جانیا مدت نیا

 :گفت هیگر با یمان به رو

 .بگو یزیچهی بهش تو -
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 .رفت رونیب اتاق از یمان

 .بابا دیکن ولم دستتون از شدم خسته -

 !چه من به اصالً ،دعوا و جنگ هرروز

 شیزانوها دور دست و نشست او مقابل نیزم یرو شهراد

 .کرد حلقه

 .زد لب و دوخت او روشن یموها به نگاه یسپ

 شهراد -

 !منو نیبب! شیه -

 گفته؟ بهم صدبار یگینم مگه خواد؟ینم منو اِما یگینم مگه

 بکنم؟ دل یگینم مگه

 بهت صدهزاربار چیه که صدبار خوام،ینم تورو منم خب

 .گفتم

 .برگرد و بکن دل
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 .زد زار

 بار ده یروز که نیهم نامرد، امیراض بودنت نیهم به -

 .باش شمیپ فقط. یکنیم بارم ادیدرم دهنت از یهرچ

 .زد پوزخند

 !یخر که بس -

 .دیخند و ختیر اشک یسپ

 .یخودت -

 .باشم اِما کینزد خوامیم که هستم منم آره -

 .کنم نگاش دور از برم و نهبز پََسم هرروز

 .شد گم شیهاشیر انیم و دیچک اشکش

 .شد جمع خودش در ترشیب هم یسپ 

 !میاهیاشتباه آدمِ عاشق هردوتامونم که میخر دوتا ما پس -

 .فشرد شیهادست انیم را سرش شهراد
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 میدیم تاوان میدار -

 !رو اسی دل تاوان -

 

  [5/24/20, 4:20 AM] 

 

 

 

  

 

 کی_و_شتاده_و_ستیدو

 

 انجام بودداده پزشکش که یدستور طبق را شیهانرمش

 .دادیم
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 .شده ریگگوشه ستیدوروز یکی نورا که بودشده متوجه

 یکی و گرفتیم دهانش در را مدادها که هم یتد سر یحت

 .دیکش داد دادیم دستش به یکی

 .دارمیبرم خودم گه،ید نکن -

 .داد سُر مبل پشت را خودش کرده کز یتد

 .نداشت یتد با را یرفتار نیچن یسابقه

 .بودشده آرام شانخانه طانیش و شر دخترک

 استراحت شیپا تا برداشت نرمش از دست کرده عرق اسی

 .رفت نورا سمت شیعصا با و کند

 .کرد نگاه یکنجکاو با و شد خم اشینقاش دفتر یرو

 ؟یکشیم یچ گرطال،یج ،یینورا -

 .انداخت باال شانه

 یچیه - 
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 .نشست نورا کنار

 ان؟یچ یدیکش که هاآدم نیا پس ؟یدخمل یچیه -

 کی به کی شیرو شیپ کاغذ یرو از سرش کردن جدا بدون

 .گذاشت دست هاآدم یرو

 .یِ تد که هم هاپوئه نیا منم، نیا ،ییشما نیا ه،ییبابا نیا -

 یباال چپ سمت یگوشه که یریتصو به یااشاره اسی

 .کرد بود صفحه

 ه؟یک اون -

 به را مظلومش یهایعسل و گرفت باال را سرش و کرد مکث

 .زد گره اسی

 .ستین ما شیپ که گه،ید نِینگ مامان اونم -

 برو؟ گفت بهش ییبابا جانیا اومد ادتهی
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 قدرآن کرد ینیسنگ اسی ینهیس انیم بغض از یانبوه حجم

 .ددا تکان را سرش تنها و بدهد نورا به یجواب نتوانست که

 .کنهیم نگاه منو دور از دمش،یکش دور -

 از منو شهیهم گفت بهم اتاقم یتو جا،نیا اومد که روز اون

 .نهیبیم دور

 حرف باهاش که دلم تو شد تنگ براش دلم هروقت گفت

 .شنوهیم بزنم

 جان؟یاسی شنوهیم

 .داد تکان سر بازهم و گرفت گاز داخل از را لپش گوشت

 مادرش یهاحرف هنوز چندماه، و لسا و کی گذشت با یحت

 .داشت سرش در اتیجزئ با را

 .اسی مقابل نشست نورا
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 بودگفته اشیدلتنگ از و بودزده حرف که حاال انگار

 سبک کوچکش دل تا دیبگو قدرآن و دهد ادامه خواستیم

 .شود

 .آورد برزبان اشکودکانه صداقت کمال در را شیهاحرف

 ادیب نمینگ مامان که یبگ ییبابا به شما شهینم جان،یاسی -

 کنه؟ یزندگ جانیا

 .رود نییپا بغضش تا کند کمک بلکه دیکش شیگلو بر دست

 .بود سخت شیبرا قتیحق گفتن

 .زد لب اما

 !شهینم -

 .بود باهوش

 .کردیم درک را مسائل
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 یپاچه کنار به که یونیپاپ یدنباله و انداخت نییپا را سرش

 .دیچیپ کوچکش انگشت دور را بود شلوارش

 ییبابا با ییشما که چون چون، جان؟یاسی شهینم چرا -

 تونهینم گهید نینگ مامان جا،نیا یاومد و یکرد یعروس

 نه؟ مگه ادیب

 را خون طعم تا گرفت دندان انیم را نشیریز لب قدرآن اسی

 .کرد حس دهانش در

 یهشیر به شهیت اشیسادگ و صراحت با بودکرده قصد نورا

 .بزند اسی دل

 دوستت یلیخ من اد؟یب یبگ نینگ مامان به شما شهینم -

 یخونه یبر چندروز شهینم اما ،یمن قلب عشقِ شما ها،دارم

 برگرد، دوباره بعدش اما جا؟نیا ادیب هم یمامان تا عمومحسن

  اما شهیم تنگ برات تند تند دلم من آخه

 .بشنود نتوانست گرید
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 اجابتش که دهد یاخواسته به گوش توانستیم طورچه

 !نبود؟ ممکن شیبرا

 شیعصا نورا، پرسشگر نگاه مقابل و کرد رها را مفلوکش لب

 .رساند اتاق به را خودش و زد ربغلیز دا

 .نشست و سرخورد آن پشت و بست را در

 .زد لب باخودش و زد هیگر ریز

 .رفت مامانت که متاسفم من، ینورا متاسفم -

 .امیزندگ به اومد رادشه که متاسفم

 .اتییبابا به برسم من تا افتاد هااتفاق نیا یهمه که متاسفم

 تونمینم که باباتم، عاشق انقدر که ببخش ببخش، رو من

 .برگردونمش نینگ به و بگذرم ازش تو خاطربه

 .یشد ترهابزرگ میتصم یقربان تو که ببخش رومن
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 و فهممتیم نم که بدون اما باشه سرنوشت ریتقص دیشا

 .بکنم یکار تونمینم

 ونیمحمدهما و تو بدون من انصافیب یکوچولو آخه

 .رمیمیم

 و صدات بغض یبرا کنم کاریچ نورا؟ دلم با یکرد کاریچ

 کوچولوم؟ دختر هاتچشم اشک

 

  [5/24/20, 4:20 AM] 
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 دو_و_هشتاد_و_ستیدو

 

 .کرد ظاهر حفظ در یسع خراب، و زار یحال با

 .کند یزیچ مشغول را نورا فکر داشت یسع

 .کنندیم یآشپز باهم که ستییهاوقت عاشق دانستیم

 .نداشت دماغ و دل و بود مشغول فکرش

 یرو کاله و بسته شبندیپ شیبرا و کرده صدد را نورا اما

 .بودگذاشته سرش

 شما شکونمیم هارومرغ تخم من نورا، سرآشپز خب -

 .همزن ریز دارنگهشون

 .زد لب نورا که اوردشیب سرحال یکم بودشده موفق گاران

 .کنمیم درست کیک من هورا، هورا، -

 .دیبوس را او یگونه محکم
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 .شهیم یامزه چه امشب کیک مینیبب -

 عیما روغن از پرشده یمانهیپ شد، روشن که هامرغتخم رنگ

 .کرد نگاه رخشمین به پربغض و داد نورا دست به را

 .کرد پاک دست پشت با را شیهااشک و ختیر را شکر

 غم تا دیخند نورا یپاپابه و داد فرو بغض و کرد اضافه را آرد

 .برود شانخانه یدردانه دل از

 و کرد آب را آبپاش یهاتفنگ گذاشتند، فر در که را کیک

 نورا یهاحرف نیسنگ حجم برابر در که شیپا درد به توجهیب

 .سیخ را تنشان و کردند هم لدنبا نبود، یزیچ مغزش بر

 اتاقش کنج که یکوچک یخانه در یتد و نورا با را خودش بعد

 در را شده پخته کیک از یکوچک یتکه و داد یجا بود

 در آب ،یچا یجابه و گذاشت یبازاسباب یهاظرف

 .کردند یباز خاله و ختندیر رنگ زرد یکیپالست یهافنجان
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 ماست بیترک که یسازدست معجون بودکرده مجبورش نورا

 .بخورد را بود مویآبل و کیک و نان و انگور و

 و دهیخند و بودشده جمع افتضاحش یمزه از اسی یچهره

 .دادش فرو دنیجو بدون

 .دیایب سرشوق او تا کرد یهرکار

 .ازاردیب را کوچکش دل ترکم مادرش نبود تا

 ای فروزن، محبوبش، شنیمیان و نشست کنارش هم درآخر

 .کرد تماشا بار نیصدم یبرا را آنا و السا همان خودش قولبه

 .رفتند استقبالش به آمد، خانه به که ونیمحمدهما

 .دیبوس را هردوشان

 فشیک داخل از ونیمحمدهما که یلونینا به کنجکاو اسی

 .شد رهیخ کردیم خارج

 ه؟یچ اون -
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 .خودمه خوشگل خانوم یبرا زیسورپرا کی نیا -

 .ردشانیبگ تا دکر دراز دست

 .دیکش پس را دستش ونیمحمدهما

 .دلبر ادیب بده رو بوسش اول -

 .دیبوس را او یگونه

 !یفضول از مردم آقا؟ گهید هیچ بگو حاال خب -

 .گرفت سمتش را هاکارت

 .دعوته کارت هانیا -

 .کن دعوت یخوایم که یهرکس از

 .دیپر باال شیابروها

 ؟یچ یبرا دعوت؟ -

 در یهاکارت به اشاره و آورد در را تشک ونیمحمدهما

 .کرد دستش
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 .یزندگ بخون رو متنش کن باز رو اشیکی خب -

 سرش، از زده رونیب شاخ کردیم فکر هرخط، خواندن با

 !شودیم بلندتر

 !شوند نیا از گشادتر شیهامردمک نداشت امکان

 .زد لب ونیمحمدهما به رو ناباور

 آخه؟ یرجوچه ؟یکِ! شگاه؟ینما! یحاج -

 .کرد نگاهش عشقش تمام با ونیمحمدهما

 .کنمیم شده که هرجور رو یهرکار دلم، اسِی یبرا -

 .امونخونه یبانو ییهانیبهتر قیال شما

 .کرد حلقه او گردن دور دست و دیخند و ختیر اشک یای

 .دیبوس را گردنش و زد هق

 .عاشقتم ونم،یمحمدهما عاشقتم -
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  [5/25/20, 5:12 AM] 

 

 

 

 

 سه_و_هشتاد_و_ستیدو

 

 فکر بودتوانسته اش،یباورنکردن زیسورپرا آن با ونیمحمدهما

 .کند پرت نورا یخواسته از را او

 شد، تمام که کارش و کرده یسینوپشت را هاکارت ذوق با

 .شد جمع شیپا درد از اشچهره و نشست راست

 آماده یزیچهی االن ،یاگرسنه دیببخش م،یندار شام یوا -

 .کنمیم
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 .کرد مخالفت ونیمحمدهما

 نیماش یتو یتونیم خوبه؟ پات وضع ست،ین الزم نه -

 رون؟یب میبر ینیبش

 .برداشت را شیعصا و ستادیا

 ستین الزم زم،یعز کنم حاضر رو غذا عیسر تونمیم اما آره -

 .میبر

 .کرد سد را راهش

 بعد بدم، انجامش دیبا که دارم یکار هی حاضرشو، برو پس -

 .میخوریم رو شام رونیب هم

 .گرفت باال را سرش و ستادیا انشانیم نورا

 .خوامیم تزایپ فقط من -

 .شو حاضر برو پس -

 :دیپرس اسی
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 م؟یبر کجا قراره یبگ یخواینم -

 .داشتم نذر دوتا پات عمل یبرا راستش -

 حاال خداروشکر و گرفتم اولت عمل از بعد که رو روزه روز سه

 ادا رو دومم نذر دیبا ،شده رفع کامل مشکل هم بارنیا که

 .کنم

 .کرد نگاهش کنجکاو

 .دیخند ونیمحمدهما

 .یشیم میبر میخوایم که ییجا عاشق مطمئنم -

****** 

 .بودکرده تعجب

 .گهید ابونهیب انگار م؟یریم کجا -

 به شروع بود، گذاشته شهیش یلبه را شیهادست که یتد

 .کرد کردن پارس
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 : گفت شوق با زمانمه هم نورا

 .جاستاون هاپو قدرچه جانیاسی ،ییبابا یوا -

 .شد جمع هم اسی حواس حرفش نیا با

 .شدیم دهید یادیز ،یاستخوان و الغر یهاسگ

 .زد لبخند بغض با و دیگز لب هم اسی کرد توقف که نیماش

 محمدم؟ بود نیا نذرت -

 .دیکش صورتش بر دست

 .کنه قبول خدا اگر -

 شدیم باعث و بودانداخته نور شانیرو نیماش یهاچراغ

 .شوند دهید ترراحت

 .زد پچ اسی

 نکنه؟ قبول خدا شهیم مگه ان،گرسنه هاوونیح نیا -
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 را مرغ و گوشت بزرگ لونینا دو و رفت نییپا ونیمحمدهما

 .آورد رونیب

 یرو که یاچندتکه ونیمحمدهما. کردندیم پارس هاسگ

 .بردند هجوم شانیغذا سمتش و شدند ساکت گذاشت، نیزم

 .کردیم نگاه جانیه با و بود درآورده زبان یتد

 را گوشت یهاتکه خودش و شود ادهیپ داشت دوست اسی

 کینزد از را شانیهاچشم در تشکر و کند میتقس هاآن نیب

 .شود آب دلش در قند هزاربار و ندیبب

 .آورد زبان بر را فکرش نورا او از شیپ

 ن؟ییپا میایب ماهم شهیم ییبابا -

 دخترم آره -

 .شود ادهیپ تا کرد کمک اسی به و آمد هم خودش

 پشت و دهیترس بودند خودش از تربزرگ که ییهاآن از یتد

 .بودگرفته پناه نورا یپاها
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 شانیغذا خوردن مشغول هاآن با و نشست هم او بعد یکم اما

 .شد

 .بود یقدردان از پر شانیصدا نیا اما کردندیم پارس هاسگ

 نیزم یرو را هالونینا اتیمحتو تمام که ونیمحمدهما

 حرکاتش و او به رهیخ کرده بغض اسی کرد، یخال شانیبرا

 "ده؟یم رو خدا یبو قدرچه که گفتم بهش تاحاال " کرد فکر

 

  [5/25/20, 5:12 AM] 
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 چهار_و_هشتاد_و_ستیدو

 

 که بود یدرد از داشت، رفتن راه هنگام که یزدن لنگ اندک

 .بودنشده تمام هنوز

 .بودشده برطرف کامالً شیپاها مشکل وگرنه

 .بود یمهم روز شیبرا حاال

 .شگاهشینما روز نیاول

 .بودنشسته نورا و یتد کنار در آماده و حاضر

 آمد، رونیب اتاق از شلوار و کت با که هم ونیمحمدهما

 .ستادیا

 او یشانه به را رتشصو و گذاشت او دست در را دستش

 .دییسا

 .ونیمحمدهما حالمخوش قدرچه یدونینم -
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 .اسی استیدن برام اتیحالخوش -

 .خانومم یبخند شهیهم

 .بودشده ییآراگل شگاهینما یورود در مقابل

 .گذاشت دهانش یجلو دست 

 رو کار همه نیا وقت یکِ آخه ،یحاج من، یخدا یوا -

 ؟یداشت

 .قشنگه قدرچه کن نگاه یوا ،یوا

 دست و کند ردش بزرگ یجو یرو از تا گرفت را نورا دست

 .دیکش اسی کمر پشت را گرشید

 و نایش که بگم هم نیا البته هنرمندجان، نداره شمارو قابل -

 .دنیکش زحمت یلیخ احمد

 .نبودم تنهادست

 .کرد اطراف به ینگاه
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 .بود خلوت نسبت به ابانیخ

 را صورتش و گرفت فاصله که خواند را دستش ونیمحمدهما

 .دیکش عقب

  ابون؟یخ یتو ؟یبکن یخوایم کاریچ اس،ی -

 ونیمحمدهما یگونه به و دیبوس را انگشتانش سر و دیخند

 .چسباند فشردیم را فونیآ زنگ که

 نشده؟ قرمز من یگونه اناًیاح االن بود سرخ رژ اون خانوم -

 .داد تکان را سرش

 ؟یزنیم زنگ که اومده ما لقب یکس مگه کم،هی چرا، -

 .شد باز در

 تدارکات یهابچه از دوتا یکی و نایش و احمد زم،یعز آره -

 .باشه مرتب اوضاع تا اومدن

 .چرخاندیم اطراف را نگاهش
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 نقصیب العادهفوق زیچهمه انقدر که شدینم باورش هم هنوز

 .باشد

 .کردیم بغض هاعکس از یبعض دنید با هم خودش یحت

 .کرد تشکر هم احمد از و گرفت آغوش در را نایش

 .آمدندیم بودندشده دعوت که هم یمهمانان یهیبق کمکم

 اسی به را گل یسبدها و هادسته یوقت که داندیم خدا فقط

 .شدیم برپا دلش در یشور چه داند،یم

 .بود حالخوش یبیعج طورکی

 و کردیم بودن باارزش حس شهیهم از شیب که یطورکی

 را او روح که بود یونیمحمدهما عشق ونیمد را هانیا یهمه

 .بودکرده بزرگ

 .بودداده بال و پر اسشی به او

 .بوددهینچ را پرش
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 شناختنشینم که یکسان و دشیاسات به را او افتخار با اسی

 .کردیم یمعرف

 نشان،یب مشهود یسن اختالف دنید از هایلیخ متعجب نگاه

 همان قاًیدق ونیمحمدهما یوقت نداشت تیماه یاذره شیبرا

 .باشد دیبا که بود یکس

 دنشید به پستال کارت و گلبزرگ سبد با الله و محسن

 .آمدند

 .طورنیهم هم یمهر

 تا بودکرده لیتعط زودتر یچندساعت را مطبش هم وانیک یحت

 .باشد هاآن کنار را روزآن بتواند

 ختیبرانگ همه از شیب را تعجبش یزن آمدن ن،یب نیا در و

 .نبود هم شیهاشده دعوت ستیل در یحت که

 حالخوش شد، شوکه و کرد تعجب دنشید از که یقدرآن

 !نشد
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 .دیچرخ ونیمحمدهما سمت

 یحت بودم،نفرستاده دعوت کارت فتانه یبرا اصالً  من من، -

 دیشا ای ماه کی زدم حرف یتلفن باهاش که هم بارنیآخر از

 .گذرهیم ترشیب

 .کند تشیهدا جلو به تا گذاشت اسی کمر پشت دست

 .کردم دعوتش من بعدهم مامانت، زم،یعز نه فتانه -

 :گفت دلبیز رفتیم مادرش استقبال به کهیدرحال و دیخند

 آخه؟ هست زیچهمه به حواست انقدر چرا -

 

  [5/26/20, 4:49 AM] 
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 پنج_و_هشتاد_و_ستیدو

 

 .کرد بغل را یمان شهراد

 .دیخند غصه با و زد او کمر بر یمان

 م،یکند جون و میزد در اون و در نیا به خودمونو یهرچ -

 .بشه که نشد

 ترعقب یکم و گرفته دست در را چمدان یدسته یسپ

 .بودستادهیا

 شهراد به هم ینگاهمین یحت و شدینم باز شیابروها یگره

 .انداختینم

 .دیکش آه شهراد

 .شهیم تنگ براتون دلم -
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 و یشلوغ آن در یحت یسپ زیتمسخرآم پوزخند یصدا

 .دیرس گوشش به هم فرودگاه یهمهمه

 زهر شانهرسه به را رفتن موقع و لحظات نیا خواستینم

 .کند

 .رفت یسپ سمت

 .یدُخ نمیبب بغلم ایب یبر کهنیا قبل -

 .کرد مکث یسپ

 .نتوانست اما بکشد عقب پا خواست

 .انداخت رادشه بغل در را خودش پربغض

 او کنار را کوتاه هرچند یلحظات خواست فقط یحرف چیهیب

 .باشد

 فکر شناخت،یم ترهاشیپ از را شهراد و یسپ یکس اگر دیشا

 .کند ریگ یکس شیپ قلبشان که برسد یروز کردینم
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 .گرید است داشتن دوست اما

 .ستین که آدم خود دست

 ،یکنیم اشیفن هرچه که ردیگینم دستور تو از مغزت انگار

 .کندیم را خودش کار باز

 هم خودت که ردیگیم یجا دلت در یطور یروز عشق نیا

 !شد نیا که شد چه یفهمینم

 .بود هاآن تیحکا حاال

 در و کرده ازدواج یدختر با اقامتش گرفتن یبرا که یشهراد

 یرابطه از را او شیهایکار ندانم با زماناندک همان

 یوقت و داد یفرار شدیم یجد داشت کمکم که یایصور

 .رفته دلش دیفهم زد، پسش او که

 .رفته هم بد
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 دیتاک که شهراد با یآغوشهم بارپنج چهار همان در که یسپ و

 اما کندیم را کار نیا ازشین رفع یبرا که عشق از نه بودکرده

 .بست رحمیب پسر به دل که شد چه دینفهم او

 باز و خواهدشینم او که دیشنیم گوش با و دیدیم چشم با 

 .ختیریم اشک و دیلرزیم آغوشش در طورنیا

 .دوخت شهراد به را آلودشاشک نگاه بار، نیآخر یبرا

 ؟یاینم تو -

 شلوارش یهابیج در را دستش هردو و کرد سکوت شهراد

 .برد فرو

 :گفت و شهراد به و برداشت را شانیهاچمدان یمان

 تو ه،یترک میرفت بعدش دیشا اما رانیا میبرگرد دیبا که ما -

 که یمطمئن

 :زد لب خفه

 امینم -
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 .افتاد راه یمان دنبال به هم یسپ

 .نکردند یخداحافظ هم از

 .باشد رفتنشان شاهد تا ستادینا شهراد یحت

 پنهان خانه یوارید چهار انیم را خودش و برود خواستیم

 .کند

 .بود خسته جانش روحش، ذهنش،

 .تنگدل و خسته

 .کردیم تشیاذ غربت

 باشدداشته حضور خواهرش عقد مراسم در بودنتوانسته کهنیا

 .دادیم عذابش

 ترشیب است کینزد هم اشیعروس مراسم دانستیم کهنیا

 .دادیم عذابش
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 بزند حرف نایش و یمهر با یاقهیدق چند اگر دیشا کرد فکر

 .شودیم بهتر حالش

 ؟یچ قهیدق چند آن از بعد اما

 .بود مانیپش او کلمه، کی در

 

  [5/26/20, 4:49 AM] 

 

 

 

  

 

 شش_و_هشتاد_و_ستیدو
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 .داشت دلهره و جانیه

 به رو آرام و بودگرفته مقابلش را لشیموبا یصفحه

 :گفت ونیمحمدهما

 روز نیبهتر امروز ،یگذارتخمک جدول نیا طبق نیبب -

 .اقدامه یبرا

 بعد و داد او دست به ار خرما و رموزیش وانیل ونیمحمدهما

 با و کرد جاجابه یتد و نورا و ساعت و او انیم را نگاهش

 :گفت خنده

 .شهیم تریعال بشه فراهم طیشرا اگر منتها ،یعال هم یلیخ -

 چهارزانو تخت یرو استرس همان با اسی که بعد ساعت کی

 .شد اتاق وارد گرفته وضو ونیمحمدهما بود،نشسته

 ؟یریگیمن وضو شما زمیعز -

 .یباش داشته وضو که بهتره

 .دارم دلشوره من یحاج یوا -
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 .گرفت را دستش و نشست او کنار

 قبل دفعات با بارنیا مگه ،یباش داشته ینگران دینبا اصالً -

 اس؟ی داره یفرق چه

 ؟یچ نشه اگر خب -

 .کرد نیریش یاخم

 .سرت یفدا هم نشه اگر -

 بعدش ماه نشد بعد، ماه دوباره

 .خداست به هم توکلمون. خانومم میندار که عجله

 زور به رو یزیچ میخواینم نباشه، صالحمون به االن دیشا

 .که میریبگ ازش

 و سالم یبچه هی انشااهلل که بود نیا مصلحتمون نیبهتر اگر

 از اهلل، رحمته من التقنطوا که نه، هم اگر ده،یم بهمون صالح

 .نشو دیناام رحمتش
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 .گرفت شآغو در را او یکم

 .دیبوس را شیموها یرو آرام و کرد نوازشش

 .نبود هم قلبش تند یهاتپش از یخبر گرید که قدرآن

 .بود بازگشته جانش به آرامش و گرفته ضربان کیتمیر حاال

 رهیخ ونیمحمدهما یهالب به مخمور و گرفت فاصله او از

 .شد قدمشیپ خودش و شد

 او گرفت، یجا ونیمحمدهما آغوش در تنش که بعد یکم

 :خواند

 ال و ادهٌیز خَلقِهِ یف سیل اًیزک اًیتق واجعَلهُ وَلَداً یارزقن اللهم -

 .ریخ یال عاقبتَهُ اجعل و نُقصانٌ

*** 

 ؟یبر دیبا حتماً حاال -
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 دیبا حتماً رو تمتعحج آموزش یهاکالس گفتن خانومم، آره -

 .میکن شرکت

 مگه؟ طورچه

 .انداخت باال شانه

 دیشا گفتم حج، یرفت که بارهی آخه یطورنیمه یچیه -

 .نباشه الزم گهید

 .دیبوس را اسی یشانیپ

 اما ،یناراحت برم خوامیم که یوقت یبرا االن از دونمیم -

 .هامونده یلیخ خانوم

 او تا داد اششده کاشته یهاناخن به را نگاهش و دیورچ لب

 .ندینب را شیهاچشم ینگران

 .یبر دیبا میبذار هم یرو چشم مونده؟ یلیخ -

 !شب یس روز،یس! ماهکی ؟یچ اونم
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 .ونیمحمدهما خدابه کنمیم دق

 .دیکش آتش به را ونیمحمدهما تمام شیصدا لرزش

 .اوردین طاقت گرید اسی و کرد بغلش محکم

 .دیچک اشکش و زد پلک

 .ستین آسون هم خودم یبرا ازتون یدور -

 که حاال خب اما میباش باهم داشتم دوست قدرچه یدونینم

 .خوامیم رو اتیقلب تیرضا گفتم، هم قبالً شه،ینم

 دیبوس رو ونیمحمدهما یگلو ریز جواب یجابه و نبود یراض

 .کرد شانیرهایخم با یباز به شروع و رفت نورا و یتد کنار و

 

  [5/28/20, 12:26 AM] 

 

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2410 

 

 

 

 هفت_و_هشتاد_و_ستیدو

 

 .کردیم اهنگ ذوق با را یرنگ یهاکنپاک

 زانیآو یهایجامداد سمت و برداشت رنگ کی هرکدام از

 .رفت شده

 .داد نشان دست با را یکی

 داره، یتیک عکس روش که رو هیصورت اون نیبب جانیاسی -

 نه؟ مگه تره،قشنگ همش از اون

 .فشرد دستش در گرم را نورا کوچک دست

 ؟یخوایم رو همون زمیعز آره -

 .داد تکان را سرش
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 خدا فقط که داشت یذوق چنان یدبستانشیپ به رفتن یراب

 .دانستیم

 .برد ریتحر لوازم فروشگاه گرید سمت و دیکش را اسی دست

 و یمدادرنگ تا دفتر و وانیل و قمقمه و یپشت کوله از

 رونیب و دندیخر داشت ازین که را هرچه و کیماژ و یمدادشمع

 .رفتند

 یتد کنار ن،یماش یپشت یصندل یرو را لشانیوسا اسی

 .شدند سوار و گذاشت

 به را گرفتیم لحظاتش تمام از که یخوب احساسات نیا 

 .بود ونیمد بودنش و ونیمحمدهما

**** 

 یگرفت رو یقطع یبله باالخره پس جان،وانیک یسالمت به -

 گه؟ید
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 گوش به یحت ،یگوش یسوآن از وانیک بلند یخنده یصدا

 .زد لبخند هم او و دیرس هم اسی

 .بگو کیتبر منم طرف از یحاج -

 .فشرد هم یرو را شیهاچشم

 .برادر دیبش خوشبخت گه،یم کیتبر هم اسی -

 .داد جواب 

 .یحاج قربونِ -

 ست،ساده یِدورهم مراسم هی ارم،یم براتون رو دعوت کارت

 .میکن شلوغش یلیخ خواستینم آزاده

 .دهایایب حتماً 

 !سرپگل میاین کن فکر درصد کی -

 .میرسیم خدمت چشم

 :گفت زدهجانیه نورا
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 یپف پف لباس همون من. وانِیک ییدا یعروس جونآخ -

 جان؟یاسی بپوشم امویصورت

 .عشقم یدار دوست که هرکدومو -

 یساده مراسم به گرید چندروز تا که کرد فکر خودش با و

 ون،یمحمدهما دوست نیتریمیصم و کیشر وان،یک ازدواج

 .روندیم نینگ برادر همه، از ترمهم و نورا ییِدا

 "! ستین رانیا نینگ که خوبه قدرچه "

**** 

 گردنش به را گردنبند و ستادهیا شیزآرایم مقابل یوقت

 را ریزنج دوطرف و آمد سرشپشت ونیمحمدهما انداخت،یم

 .گرفت شیهادست از

 گردن به رهیخ که او یچهره به لبخند با نهییآ داخل از اسی

 .کرد نگاه بستیم را رشیزنج قفل و بود سای

 .رودیم ترنییپا ذره ذره سرش که دید
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 .کرد اشوانهید ونیمحمدهما داغ یهانفس یگرما و دید

 .دیگز را لبش کنج

 از شده مسخ اسی و دیچیپ تنش دور ونیمحمدهما یهادست

 .دیبلع را دهانش آب او یهانوازش

 .زد لب خفه

 طفاً ل نکن، ونم،یمحمدهما -

 قهی یریش راهنیپ نیسرآست یهادکمه ونیمحمدهما

 .کرد باز را پلماتشید

 .شد دهیکش باال به لبش طرف کی

 دلبرکم؟ چرا -

 .اوردین طاقت ونیمحمدهما سوزان نگاه یداغ ریز

 بعدهم شه،یم شروع مراسمشون زشته شه،یم رید خب -

 روز؟ وسط آخه؟ االن
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 .گرفت دستش در را اسی دست

 .یزندگ شهیمن رید -

 .زد یچشمک

 سرگرمه یتد با نورا که اوالً اما هست، روز وسط -

 :گفت چرخاند قفلش در را دیکل و رفتیم در سمت کهیدرحال

 .شهیم قفل در نیا دوماً -

 .کَسَم همه بغلم ایب حاال

 

  [5/28/20, 12:26 AM] 
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 هشت_و_هشتاد_و_ستیدو

 

 بود ممکن کهنیا به توجهیب و درآورد را اششده اتو راهنیپ

 .انداخت یپاتخت یرو شود، چروک هم باز

 .رفت دیبلعیم را او تن نگاه با که اسی سمت خودش

 ونیمحمدهما کمر دور را شیپاها او و گرفت شیهاران ریز از

 .کرد حلقه

 .کردیم طلب را او تنش تمام

 .رفت ضعف شیبرا ونیمحمدهما دل و دیخند

 و یعروس به رفتن از قبل چرا دونمینم من ونیمحمدهما -

 دیبا که فتهیم ادتی ییهوی یمهمون

 را شیهانفس و دییسا او انیعر ینهیس یقفسه به را اشینیب

 .کرد رها جاهمان
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 ادمه،ی شهیهم من زم،یعز ریخنه خانوم؟ یمهمون قبل فقط -

 .المذهب لرزهیم قلبم کنم نگاهت

 .نزد دم و دید ور اطوار انقدر شهیم مگه آخه دِ

 جون بار هزار یروز بخوام اگر بهم بده حق. اسمی مَردَم من

 .تنت تاب و چیپ نیا یبرا بدم

 و خواسته یهایدلبر نیا یبرا هات،چشم و هالب نیا یبرا

 .اتناخواسته

 .شد او میتسل کمال و تمام اسی

 .زد تنش بر مهیخ و خواباندش تخت یرو

 و دکمه سمت ونیمدهمامح دست و دیبلع دهان آب اسی

 .رفت شلوارش کمربند

 .عمرم بشم هاتچشم اون یفدا -

 کرد بند ونیمحمدهما یهالب به را شیهالب و آورد باال سر

 .گرفت سر از را شانیباز او و
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 یکوچک ریت و اسی یناگهان دلدرد خوب، حس همه آن انیم

 .کرد اشبرآشفته د،یکش ردلشیز که

 .انهیماه عادت شروع از قبل درددل به هیشب یدلدرد

 اشکش تا بود نمانده یزیچ درد، آن حس با و شانرابطه انیم

 .دیایدرب

 کهنیا جز باشد داشته تواندیم یایمعن چه درد نیا کرد فکر

 یکی ظرف اش،ماهانه یزیرخون و نشده حامله ماه نیا او

 شد؟ خواهد شروع ندهیآ دوروز

**** 

 بودبسته را شیهاچشم و دهیکش دراز تخت یرو دهیبر نفس

 .آمد رونیب بعد یکم و رفت حمام به ونیمحمدهما که

 تن یرو از را ملحفه و گذاشت تخت یرو دست اسی

 :زد، غر شدیم حمام وارد کهیدرحال و زد کنار اشبرهنه



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2419 

 

 طول ساعت سه برم االن من ،یحاج یبدجنس یلیخ -

 .کنمخشک رو موهام تا کشهیم

 .رونیب یدیپر و یرفت یجنگ خودت

 .گرفت دندان به نرم را اسی گوشه یالله و دیچرخ

 بشورمت؟ امیب -

 یبد کار باز ترسمیم اما هیزیانگ وسوسه شنهادیپ خب هوم، -

 در یپاشنه بشه کالفه نورا کهنیا عالوه به آقا، حاج دستمون

 .کنهیم جا از رو اتاق نیا

 ثابت او کمر یگود یرو نگاهش و دیبوس را اسی یسرشانه

 .ماند

 .کنمیم خشک رو موهات عیسر خودم ایب قشنگم، برو پس -

* 

 .نبود اتاق در ونیمحمدهما آمد رونیب که حمام از
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 .دیکش نییپا را اتاق در یرهیدستگ و زد گره را اشحوله بند

 .کردیم صحبت یتلفن انگار که دیشن را ونیمحمدهما یصدا

 .قاحی قربانت، ،یگفت که ممنون -

 موز به یگاز کهیدرحال و آورد رونیب خچالی از را سرش نورا

 :گفت زدیم دستش در

 ؟یستین حاضر شما جانیاسی م؟یریم یک پس شدم، خسته -

 .میاآماده یتد و ییبابا و من نیبب

 شیبرا ونیمحمدهما یشده آشفته نگاه یزیهرچ از شیب

 .داشت تیاهم

 .داد را نورا جواب یسرسر

 .شمیم حاضر گهید کمهی گرطال،یج میریم -

 .زد لب و داد تکان ونیمحمدهما به رو نامحسوس را سرش و

 شده؟یچ -
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 .دنبالش به هم اسی و رفت اتاق به

 ؟یزدیم حرف یک با ؟یحاج شده یزیچ -

 .دیکش صورتش بر یدست

 .گرفت نفس

 قرار تیمعذور یتو من خاطربه خوامینم اس،ی نیبب -

 .زد زنگ انویک االن ،یریبگ

 شیپ دوروز نینگ که بگم دیایب کهنیا از قبل خواستم گفت

 .اومده

 شیپ یدلخور نکرده ییخدا د،یاومد یوقت که دادم خبر گفت

 .ادین

 .میرینم هم مینر یبگ اگر زدلم،یعز اس،ی حاال

 ای یبش تیاذ خوامینم من

 .فشرد زیم یلبه محکم را دستش
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 .غوغا دلش در و بود برپا بلوا سرش در

 و قاطع یکاف حد به جوابش که کرد را اشیسع تمام اما

 .باشد بخشنانیاطم

 ن؟ینگ خاطربه م؟ینر چرا م؟ینر -

 محمدم وان؟یک یعروس مراسم میبر دینبا ما اومده نینگ چون

 لیدل حاال شده، تموم و بوده یارابطه کنم،یم درک من

 .بکنم میقا ازش رو خودم بخوام که شهینم

 .زمیعز میریم

 .دیبوس را او یهالب و رفت جلو یقدم اسی

 .بکش سشوار رو موهام لطفاً فقط -

 خوش مذاقش به عاقل، یادیز و شده بزرگ اسِی جواب

 .بودآمده

 .برداشت را سشوار
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 .دلم جونِ چشم به -

 

  [5/28/20, 2:21 AM] 

 

 

 

  

 

 نه_و_هشتاد_و_ستیدو

 

 مثل بخواد باز نینگ اگر ؟یچ بشه بد نورا حال باز اگر "

 کنه، رمیتحق بخواد اگر بزنه، زبونزخم بهم قبل یدفعه
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 و حرف باش، آروم شو، ساکت اسی یوا... اگر...اگر...اگر

 .باشه یکی عملت

 دشمنش هم تو ستین تو دشمن اون فته،یب یاتفاق ستین قرار

 " باش آروم فقط ،یستین

 دنکرآرام یهاکیتکن همان از فرستاد، صلوات دلش در

 کم اضطرابش از یکم اما نه کامل کرد،استفاده ونیمحمدهما

 .بودشده

 .دیچیپیم هم در دلش و بودندافتاده راه به

 آن در را کوچکشان مراسم وانیک که یتاالر به دنیرس تا نورا

 از یزیچ اسی اما کردیم یزباننیریش بندکی بود،کرده برگزار

 امروز کردیم فکر نیا به درعوض و دیفهمینم شیهاحرف

 یبدقلق به سر فردا از است قرار ند،یبب را نینگ جانشدردانه که

 .نه ای بگذارد
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 دنده یرو خودش، دست ریز را او دست ونیمحمدهما

 .گذاشت

 .زد پچ آرام

 .اسمی کنارتم من -

 .محمدم گرمه بودنت به منم دل -

**** 

 .بود مختلط و تاالر از طبقه کی در مراسم

 و باز یهالباس نه بود آهنگ و سروصدا از یرخب نه اما

 .یچنانآن

 .شدیم برگزار تاالر در که بود یدورهم یمهمان کی

 یشیآرا با ش،یموها کامل پوشش و دیسف بلند راهنیپ با آزاده

 .بودشده بایز هم کمرنگ

 .رفت استقبالشان به دنشانید با وانیک
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 و داد دمهخ از یکی دست به را بزرگ گل سبد ونیمحمدهما

 .گرفت آغوش در سخت را او

 گفت،یم کیتبر آزاده و وانیک به کهیدرحال هم اسی

 .ندیبب را نینگ تا چرخاندیم اطرافش چشم ناخواسته

 شده، ریغافلگ کامالً شد، بلند سرش پشت از که ییصدا با اما

 .دیچرخ او سمت

 .زد صدا را دخترش شور با نینگ

 .مامان یِنورا -

 را خودش و دیدو را فاصله چندقدم بعد و برد تشما اول نورا

 .انداخت او آغوش در

 کاربه بغضش نشکستن درهم یبرا را اشیسع تمام نینگ

 .زد هق و کرد انیطغ نورا یکودکانه بغض اما بودبسته

 .بودشده تنگ برات دلم ،یمامان -

 .نبود یراض آمده شیپ تیوضع از ونیمحمدهما
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 .کرد قروچهدندان و دیکش صورتش یرو را دستش

 .کند معطوف یگرید سمت را خودش حواس کرد یسع

 اومدن؟ نایا آقامحسن -

 .نشستن وسط فیرد اون اوناهاش، ،یحاج آره -

 نینگ آغوش در انیگر ینورا از چشم که اسی دست

 .گرفت را داشتیبرنم

 .اومدن نایا بابات ایب خانومم -

 .کرد نگاه ونیمحمدهما به گنگ و جیگ

 .گذاشت کمرش پشت دست او

 .است خبرچه اسی درون االن دانستیم

 .خانومالله و بابات شیپ میبر ایب -

 یچاه قعر از شیصدا انگار که خفه قدرآن کرد، زمزمه خفه

 .باشد آمده رونیب
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 نورا -

 در و بوددهیفایب اسی تالش و شد منقبض ونیمحمدهما فک

 .کرد شره اشکش آخر

 .رفتند بودندگرفته یجا پشتش الله و محسن که یزیم سمت

 دندیفهم را زیچهمه اسی صورت از و کرد یپرساحوال هاآن با

 اسی تا بکشند یهرسمت به را بحث ریمس داشتند یسع که

 نینگ و نورا به گاهشیب و گاه یهاکردن نگاه از دست

 .بردارد

 پوست وهیم او و بودنشسته یزیم پشت مادرش کنار نورا حاال

 .گذاشتیم نورا دهان در و کندیم

 .گذاشت اسی دست یرو را دستش محسن

 :گفت آرام

 .تنگشه دل مادرشه، اون باشه، که یهرچ دخترم، اس،ی -

 .شد پدرش به رهیخ عجز با
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 بشه متنفر من از نورا که بشه باعث جانیا حضورش اگر -

 .امبچه نیا عاشق من من، ؟ییبابا یچ

 .کرد نوازش یآرام به را دخترش دست پشت

 درمورد یمنطق دیبا ه،یباهوش یبچه نورا باباجان، شهینم -

 .یبد حیتوض بهش مسائل

 به رهیخ و کرد شیرها و گرفت گاز داخل از را لپش گوشت

 جواب کرده بغض زیم یرو یطبقهسه ظرف در یهاینیریش

 .داد

 و سال پنج یبچه هی با بخوام که باشم رحمیب یلیخ دیبا -

 .بزنم حرف اشیزندگ اجبار از ههچندما

 شهیهم یبرا مادرش یجابه رو من که بخوام و بزنم حرف

 عاشق من چون پدرش، یزندگ یتو اومدم من چون ره،یبپذ

 تا دیبا اون پس و بندِ نفسشون به نفسم و باباشم و خودش

 .باشه دور مامانش از عمر آخر
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 .دوخت پدرش به را اشیاشک یهاچشم

 منه؟ ریتقص ییبابا -

 ونیمحمدهما محسن، یجابه اما زدیم حرف محسن با آرام

 .داد جواب

 :گفت تیقاطع با

 که کنمیم خواهش ازت لطفاً، اسی ست،ین شما ریتقص -

 .ینکن تیاذ سوال نیا با رو خودت

 .عمرم یشهیش بندِ نفست به نفسم منم چون چون،

 نکند؟ مآرا را اسشی توانستیم مگر زد،یم حرف و بود که او

 .خواستیم را مرد نیا خدا خود تا

 .ایدن آخر تا

 

  [5/30/20, 11:18 AM] 
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 نود_و_ستیدو

 

 هاآن زیم سمت بود،گرفته را نورا دست کهیدرحال نینگ

 .آمدیم

 با صحبت مشغول و نشسته یصندل یرو ونیمحمدهما

 .بود محسن

 بودهنشست تنش بر که ییبایز و باز لباس و او به ینگاه اسی

 .انداخت

 .بود فاخر یادیز ساده مراسم آن یبرا لباسش
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 .دیکش هم را مادرش دست نورا

 .نیبش ما شیپ ایب یمامان -

 و برداشت صحبت از دست ونیمحمدهما حرفش، نیا با

 .چرخاند گردن او سمت به ناخودآگاه

 آب و کرد شکار نینگ به را اشیاهیثان صدم کی نگاه اسی

 نورا جواب در که شد نینگ به رهیخ و دیبلع را دهانش

 :گفتیم

 .مادرجون شیپ برم دیبا من زمیعز نه -

 .کرد هم محسن و الله با یکوتاه کیعل و سالم

 :گفت اسی به و دیورچ لب نورا

 .گهید نهیبش شمونیپ مامانم بگو جانیاسی -

 .زد اسی دل بر آتش نگاهش، و نورا معصوم صورت

 .هم را درشما و خواستیم را جانشیاسی
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 یبرا اشخانواده خواستیم که اشکودکانه یخواسته 

 نبود ادیز یقدرآن باشند، زیم کی دور شده، که هم یقیدقا

 .کند اجابتش نتواند که

 و اسی انیم یرابطه از یبد ریتصو خواستینم هم یطرف از

 .ردیبگ شکل او ذهن در نینگ

 .نبود آسان شیبرا

 اما نبود، او به محسن و الله و ونیمحمدهما نگاه اگرچه

 حرف به نسبت اسی جانب از یالعملعکس منتظر شانهمه

 .بودند نورا

 .دیکش رونیب را اشیکنار یصندل و ستادیا

 .نشاند شیهالب یرو یتصنع هرچند یلبخند

 .جوننینگ جانیا دییبفرما -

 نامحسوس یلبخند ونیمحمدهما و کرد افتخار او به محسن

 .زد
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 .نداشت را ظارشانت نینگ

 .نشست او کنار و زد دور را زیم دید که را نورا لبخند اما

 .بود نیسنگ شانهمه یبرا جو

 .نداشت نورا جز به را سکوت شکستن قصد یکس

 و کرد ترک را زیم کوتاه یعذرخواه کی با ونیمحمدهما

 .رفت وانیک شیپ

 هرا دنبالش به نورا و گرفت فاصله هاآن از نینگ هم بعد یکم

 .افتاد

 .دیپر هم اسی رخ از رنگ نورا رفتن با

 .کرد نوازش را دستش پشت الله

 .یبزن حرف نورا با دیبا گهیم راست بابات زم،یعز -

 .زد لب محسن و دیبلع را بغضش

 نورا ذهن یتو یجورنیا بابا، اسِی یکرد یخوب کار -
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 .داد جواب کرده بغض و داد تکان سر پدرش حرف انیم

 .یلیخ ،ییبابا مهمه برام یلیخ نورا نورا، ذهن ا،نور آره، -

 .حسرت از پر اسِی هی بشه نورا خوامینم

 .کرد نگاهش محسن

 که، باشم کینزد بهت یقدراون کردم یسع شهیهم -

 .یکن حس رو مادرت نبود ینتون وقتچیه

 .کردم حس من اما اما، جونم،محسن دونمیم -

 

 باز یفضا در و گذاشت او کمر پشت دست ونیمحمدهما

 .زدند قدم تاالر یپشت

 .برد آسمان به رو را سرش و گرفت بغل را شیهادست اسی

 .داره یخاص آرامش هی جالبه، اما. هیساکت یِعروس -
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 بزند حرف یزیهرچ از خواهدیم او دانستیم ونیمحمدهما

 .کند منحرف را فکرش تا

 کردن راحت یبرا و کرد نوازش را اسی کمد یآرام به

 :گفت اطرشخ

 .اسی زنمیم حرف باهاش خودم کرد یبدقلق نورا اگر -

 .زد تلخ یلبخند

 .شمیم یروان دارم ستین شمونیپ جانیا االن یوقت -

 .نهیا قتیحق اما

 .مادرشه نینگ که نیا

 .هیعیطب من به دادنش حیترج

 .باشم داشته یادیز انتظار تونمینم

 .بعدم به امشب از نگرانِ من محمدم، اما

 .کند آرام را اسی توانستیم اش،یظاهر آرامش
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 .دیکش نفس قیعم

 .برخدا توکل -

 

 شانییراهنما باال یطبقه سلف سالن به شام، صرف یبرا

 .کردند

 .بودستادهیا ونیمحمدهما کنار

 .دیکش پلویباقال از یکم شیبرا او

 .نداشت خوردن غذا به یلیم

 داشت و بوددهیچیپ هم در و شده ادغام مختلف یغذاها یبو

 .زدیم برهم را حالش

 دسر شیبرا غذا یجابه خواستیم نینگ از که دید را نورا

 .نشست شیهالب بر یلبخند و بگذارد
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  [5/30/20, 11:18 AM] 

 

 

 

 

 کی_و_نود_و_ستیدو

 

 .افتاد شده کباب یدرسته یبره به نگاهش و سرچرخاند

 .شتگذا او برنج یرو گوشت یاتکه ونیمحمدهما

 .دیچیپ اشینیب در ترشیب و ترشیب غذاها یبو

 .کرد بد را حالش یکباب یبره دنید

 االن کرد حس ناگهان طور،چه و چرا دینفهم که بد قدرآن

 .اوردیب هجوم دهانش به اشمعده اتیمحتو تمام که است
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 دهانش مقابل دست که بود نیا بکند، توانست که یکار تنها

 یهاکفش آن با ،یبهداشت سیسرو کردن ادیپ یپ در و بگذارد

 .بدود یسانت هفت پاشنه

 ییهاچشم با و گذاشت زیم یرو را بشقاب ونیمحمدهما

 .زد شیصدا درآمده حدقه از و دهیترس

 شد؟ یچ اسی -

 .دیچرخ هاآن دنبال به هم محسن نگاه

 .بود سالن همان یراهرو یانتها در یبهداشت سیسرو

 یمشک دامن و کت به کهنیا کانام هیثان هر کردیمحس

 .دارد وجود شود زده گنده دوختش خوش

 .ستادیا راهرو یابتدا همان نگران، ونِیمحمدهما و شد وارد

 شدن داخل یاجازه و بود بانوان مخصوص یبهداشت سیسرو

 .نداد خودش به را
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 دنیکش نفس مجال اشمعده به باز، درِ نیاول دنید با اسی

 را، بود نخورده و خورده که را چهآن تمام و کرد خم سر و داد

 .کرد یخال یفرنگ توالت در

 و دیرسیم هم ونیمحمدهما گوش به شیهازدن عق یصدا

 .دیلولیم دلش در هم خوش یحس انگار ،ینگران انیم

 .رفتیم جیگ اسی سر

 .بود دهیپر رنگش

 پاک ششیآرا است ممکن کهنیا به توجهیب آمد، که رونیب

 .دیپاش صورتش به آب مشت مشت شود،

 که یاحتمال از را یشاد حس آن ونیمحمدهما مانند هم او

 گفت؟یم چه درددل آن پس اما و کردیم حس دادیم

 آن تمام بوددهینفهم که بود اسی غرق قدرآن ونیمحمدهما

 یصدا او، مانند و ستادهیا سرش پشت نینگ را، قهیدق سه دو

 .دهیشن را اسی یهازدن عق
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 و انداخت نییپا سر او و کرد عبور ونیمحمدهما کنار زا

 .کرد ترشیب یبهداشت سیسرو یورود با را اشفاصله

 که یبلند یموها نوک و صورت از آب که دید را او نینگ

 .کردیم شُره بود ختهیر صورتش یرو طرفه کی

 و گرفت نهییآ از نگاه ،یکفش یهاپاشنه یصدا دنیشن با اسی

 .ختدو او به چشم

 یرول دستمال از را یکاغذ دستمال یاتکه و بست را آب ریش

 نینگ سوال که کرد خشک را صورتش و دست و کند

 .کرد متوقفش

 ؟یاحامله -

 .شد نینگ یهریخ

 که یاحتمال از صداقت کمال در و داد فرو را دهانش آب

 .گفت دادیم

 !دیشا دونم،ینم -
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 .رفت جلو نینگ

 .نبود خصمانه نگاهش

 .نداشت تمسخر هم شیهالب یرو خندِلب

 .رفت جلوتر

 .دیکش اسی یبازو یرو دست

 .جانیاسی گمیم کیتبر پس -

 .خورد جا اسی

 .داد جواب و نکرد جدا او از را نگاهش

 .ستین مشخص خب یول ممنونم -

 ؟یننداخت عقب -

 .کرد فکر

 .روز کی فقط -

 ؟یداشت هم یناگهان و یجورنیا یهاتهوع یسابقه -
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 .داشت را اشسابقه کرد، فکر هم باز

 .بودشده منعقد رحمش در شهراد ینطفه که یزمان همان

 .داد تکان راست و چپ به را سرش اما

 !نه -

 .داد جواب نینگ

 .یبش مامان قراره احتماالً باشه، مبارکپس -

 .کند باور توانستینم اسی

 باشد؟ شده باردار اول ماه همان که بود ممکن یعنی

 رو و ریز را قلبش که ینیریش فکر از نینگ یبعد یملهج

 .دشیکش رونیب بودکرده

 رو نازت گهید یروزها هزاربرابر قراره ونیهما بعدبهنیا از -

  پس، هابکشه

 .دیگز را لبش کنج نینگ شد، منقبض که اسی فک
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 .رانیام یآقا خوام،یم عذر -

 .زد یسرسر یلبخند اسی

 از کهنیا اما نبود، مهم کرده خطاب ونیهما را او کهنیا

 به لفافه در ون،یمحمدهما کنار اشیباردار دوران یتجربه

 .نبود یجالب حرکت چندان بود گفته اسی

 .رفت جلوتر یقدم و ستادهیا مقابلش نینگ

 .نداشتم یبد منظور زدم که یحرف از خوامیم عذر -

 .داد مهادا نینگ که کرد اکتفا ی"کنمیم خواهش " گفتنِ به

 .بکنم ازدواج قراره من من، راستش، -

 .بود رانیام یآقا با حق

 از یبرا یفرصت و بودم من یزندگ اون خوردن همبه مقصر

 .نداشتم کردنش شروع اول
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 به و بدهد دیبا یجواب چه دانستینم و بودمانده متعجب اسی

 .زد لب یآرام

 .گمیم کیتبر ازدواجتون بابت -

 .شد یآرام لبخند جوابش

 :گفت نینگ و گذشت انشانیم سکوت یاهیچندثان

 دیشا نه ای خوب، دوست نورا یبرا که دونمیم جان،یاسی -

 .یهست یخوب مادر دوست، کی از ترشیب یلیخ

 درموردت یوقت نورا ذوق و هاتچشم یتو محبت از رو نیا

 .نمیبیم زنهیم حرف

 و یکن رفک ممکنه بگم، رو نیا خوامیم که االن دونمیم

 .کردم ول رو امبچه خودم من که یبگ

 .ارهینم طاقت دلم اما اما،

 .باش نورا مراقب
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 .زد لبخند و گذاشت برهم پلک اسی

 .هستم -

 .کرد یمکث نینگ

 ؟یبش داربچه خودت که یوقت یحت -

 .زد لب و انداخت تختش شکم به ینگاه اسی

 شه،ب کیکوچ قلبم یتو نورا گاهیجا ستین قرار وقتچیه -

 .وقتچیه

 از هستم، نورا مراقب من جان،نینگ راحت التیخ پس

 .ترشیب هامچشم

 .زد لبخند بازهم و دیچک نینگ اشک

 من که بشه متوجه تا کنمیم صحبت باهاش خودم -

 .امیب خونه اون به تونمینم

 .کنمیم مواجهش قتیحق با
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 او که بود برداشته اسی دوش یرو از یبار حرف نیا با انگار

 .داد را جوابش و دیکش یراحت نفس هم

 ممنون -

 

  [5/31/20, 4:09 AM] 

 

 

 

 

 دو_و_نود_و_ستیدو
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 کنار از کهیدرحال و رفت رونیب یبهداشت سیسرو از نینگ

 یالحظه کرد،یم عبور دارید بر زده هیتک ونِیمحمدهما

 .ستادیا

 در را دستش هردو و کرد جدا وارید از را تنش ونیمحمدهما

 .برد فرو شلوارش یهابیج

 جزء به جزء بارکی برعکس، اما نینگ و بودگرفته او از نگاه

 .گذراند نظر از را او صورت

 نگاه را مرد نیا دقت با طورنیا که بود بار نیآخر یبرا دیشا

 .زد لب و کردیم

 شدنتون پدر دوباره بگم، کیتبر بهتون دیبا کنم فکر -

 .رانیام جناب مبارک

 .بهیغر کی زبان از بود یکیتبر صرفاً نبود، زیآمهیکنا لحنش

 .داد جواب بهتش انیم و دیپر باال ونیمحمدهما یابروها

 .ممنون یلیخ -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2449 

 

 .اوردین طاقت او و رفت نینگ

 در را نیریش یشهد انگار باشد، حامله اسی کهنیا فکر از

 .بودندکرده ریسراز جانش تمام

 باال را سرش نویمحمدهما و گذاشت رونیب قدم هم اسی

 .خورد گره او یدهیپر رنگ صورت به نگاهش و گرفت

 .رفت جلو یقدم

 اسم؟ی شد یچ -

 کنج تنها او، یهاچشم از نگاهش رد کردن جدا بدون اسی

 .زد لبخند یآرام به و دیگز را لبش

 !دونمینم -

 .گذاشت او ینهیس یرو را سرش د،یرس که ونیمحمدهما به

 ادیم یکی دفعهکی اس،ی -

 .کرد پنهان او ینهیس در را صورتش ترشیب
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 .نبود ییشودست یکس گهید -

 مشخص وارید یرو شونیسا انیب بخوان اگر هم طرفاون از

 .شهیم

 .ونیمحمدهما کن بغلم پس

 .دیچیپ او تن دور دست و دیخند گلو در

 .ستبسته جونت به جونم هالکتم، من یدونیم که شما -

 هو؟ی یشد یچ آخه

 .گرفت باال را سرش و دیخند مآرا

 ؟یدونینم یعنی -

 احتمالِ به دیترسیم که بودشده زدهذوق قدرآن ونیمحمدهما

 .دیایدرب آب از یتوخال و دهد پر و بال ذهنش

 زمیعز احتماله فقط -

 .خونه میبر زودتر کاش -
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 یخوددار در یسع بیعج اما نبود کدامشانچیه دل در دل

 .داشتند

 .دشیبوس نرم و گذاشت اسی یشانیپ یرو را شیهالب

 هی میبر ایب ،یکنیم ضعف یآورد باال االن زمیعز باشه -

 .بخور یزیچ

 .رفتند هم کنار و داد تکان را سرش

 .دیپرس ینگران با و آمد سمتشان محسن

 مشیببر ده،یپر رنگش یحاج خوبه؟ حالت اس؟ی شد یچ -

 مارستان؟یب

 .گرفت را محسن دست اسی

 .ستین امیزیچ نباش نگران ییاباب خوبم -

 .بودند نگرانش هم نایش و یمهر و الله

 .دندیپرسیم را حالش مدام
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 ونیمحمدهما نگاه در کهنیا از و نبود محسن دل در دل

 نییپا و باال هم یحالخوش به هیشب یزیچ ینگران بر عالوه

 .بود متعجب شدیم

 یطور اس،ی هب شیهانگاه و گاهشیب و گاه و زیر یهالبخند

 .هست یخبر انگار که بود

 .بودزده ییهاحدس هم محسن

 . اوردین زبان بر یزیچ اما

 ضرب به و زد چنگالش سر را کبابجوجه از تکه چند لیمیب

 .دادش فرو نارنج طعم زور و

 .شود میتنظ یکم خونش قند که خورد نوشابه وانیل کی

 :فتگ گوشش کنار ونیمحمدهما آمد، جا به که حالش

 .میبر زودتر مراسم، یهیبق یبرا مینمون گهید ما خانومم، -

 دیکش گردن ن،ینگ کنار گر،ید زیم آن از نورا ستاد،یا که اسی

 .کرد پاک را دهانش اطراف دستمال با و
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 ایب ؟یایم باهامون شماهم ره،یم داره جانیاسی یمامان -

 .لطفاً لطفاً گه،ید

 .بودنددهیرس شب آن سخت قسمت به

 .کند رفتن یآماده را نورا تا رفت هاآن زیم سمت اسی

 :گفت بشود متوجه نورا که یطور و اسی به رو نینگ

 شهیم اگر اما کنم، صحبت نورا با دیبا من جان،یاسی -

 .کنارمون ایب شماهم

 .زد یچشمک کردیم نگاه را هاآن متعجب که نورا به اسی

 .زد لب بود نتظرشم که ونیمحمدهما به رو و چرخاند گردن

 .امیم کن صبر قهیدق چند -

 زیم آن سمت به هایلیخ حواس بلکه ون،یمحمدهما فقط نه

 .بودندنشسته پشتش اسی و نورا و نینگ که بود یگرد
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 نورا مقابل یترشیب تسلط با تا چرخاند را اشیصندل نینگ

 .ندیبنش

 پرسوال نگاه مقابل و گرفت دست در را او کوچک دست

 .کرد شروع دخترکش

 فتهیم یاتفاقات یگاه ها،آدم ما یزندگ یتو نوراجانم، نیبب -

 .نباشه لمونیم باب ای میباش نداشته دوستش ممکنه که

 که میباش داسته باهم رو زیچ چندتا همزمان میبخوا ممکنه ای

 .ستین امکانش

 ؟یچ مثل یدونیم

 .داد جواب کودکانه و شکست را سکوتش

 و خونمون میبر ما با یایب شماهم خوامیم من کهنیا مثل -

 .یاینم
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 تنگ یتد و ییبابا و جانیاسی یبرا دلم باشم، شما شیپ اگر

 تنگ عالمههی شماام یبرا دلم وقتاون یاین شما اگرم شه،یم

 .شهیم

 بر پنجه درون از که اسی بغض به هیشب درست یبغض

 .بودشده سبز هم نینگ نفس راه در د،یکشیم شیگلو

 .نبود نورا برابر در کدامشانچیه شکستن وقت حاال اام

 نورا سمت ترشیب و انداخت پا یرو پا و گرفت نفس نینگ

 .شد خم

 یلیخ هم جانیاسی دارم، دوستت یلیخ من نوراجانم -

 .داره دوستت

 .میندار انتخاب حق یگاه هاآدم ما زدلم،یعز اما

 با ور خودمون دیبا که شده دهیچ یطورکی مونیزندگ

 .میبد وفق طشیشرا

 گم؟یم یچ یشیم متوجه
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2456 

 

 .کرد جاجابه نینگ و اسی نیب را نگاهش دهیورچ لب

 .نه -

 .کرد مداخله اسی

 سخته، یلیخ بشه تنگ دلت کهنیا دونمیم من نوراجونم، -

 .نبود شمیپ مامانم بودم، شما یاندازه یوقت چون

 .کنهیگزند ما با تونهینم که، نهیا نینگ مامان منظور

 

  [5/31/20, 4:09 AM] 

 

 .برگرده دیبا نینگ مامان خانوم، خوشگل نیبب

 .کنهینم یزندگ ما شیپ و جانیا چون

 چون
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2457 

 

 کف را شیهاناخن و شد ساکت اسی دیلرز که نورا یچانه

 .فشرد دستش

 .کرد نوازش را نورا یموها نینگ

 .سخته برات م،یگیم بهت که ییزهایچ نیا کردن قبول -

 .شهیم تنگ برات دلم منم

 .کنارته جانیا جانیاسی اما

 مارو منظور یتونیم تو اما زم،یعز ینورا ببخش رو من

 نه؟ مگه ،یکنیم درکمون چون یبفهم

 .شد روان شیهااشک و دیترک نورا بغض

 .زد هق و رفت رونیب یصندل پشت از

 !ندارم دوست کدومتونوچیه گهید -

 

  [6/1/20, 4:03 AM] 
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2458 

 

 

 

 

 

 سه_و_نود_و_ستیدو

 

 یمهر به را خودش که بودگرفته قدرآن کوچکش دل

 .نکرد هم یخداحافظ نینگ با یحت و چسبانده

 :گفت نورا به خطاب و ستادیا یمهر مقابل ونیمحمدهما

 .نکن یلجباز زدلم،یعز میبر ایب -

 .داد جواب کرده بغض

 .باشم یمهر عموزن شیپ شب خوامیم -

 .کرد یانیپادرم یمهر
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2459 

 

 .ما شیپ ادیب رو امشب دیبذار محمدآقاحاج -

 .داداشزن شهیم بدعادت آخه -

 .داد جواب خودش

 شیپ برم خوامیم امشب فقط شم،ینم بدعادت رم،یخنه -

 ؟ییبابا یدینم اجازه چرا. عموزن

 .برگشت بود منتظر که اسی کنار و آمد کوتاه ونیمحمدهما

 اد؟ینم -

 .نه -

 .ستکنندهوونهید نورا بدون خونه -

 کنم؟ کاریچ یگیم اما دونمیم -

 .دیکش آه اسی

 .میبذار احترام اشخواسته به که بهتره دیشا -

 .باشه شمونیپ خوادینم
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2460 

 

 و هاآن از تشکر از بعد و رفتند وانیک و آزاده کنار باهم

 یخداحافظ هم هیبق با ،یخوشبخت یآرزو و مجددکیتبر

 .کردند

 .کرد ونیمحمدهما به رو ینگران با محسن

 جان؟یحاج گهید یهست مراقبش -

 .ترشیب هامچشم از راحت، التونیخ آقامحسن بله -

 ساعت به ینگاه ونیمحمدهما کردند، ترک که را سالن

 .انداخت

 مارستان؟یب میبر -

 ؟یچ یبرا مارستانیب خوبم، من -

 جوابش و سنینویم یاورژانس شیآزما میبخوا اگر کنم فکر -

 .دنیم دوساعته یکی رو

 .دیخند
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2461 

 

 .هافتهیم راه هم چکیبیب هی با کارمون االن اما -

 و کرد توقف دید رشانیمس در که یاداروخانه نیاول مقابل

 .شد ادهیپ

 یکاغذ دستمال با را اشکردهعرق یهادست یسیخ اسی

 .دیکش ریت شکمش ریز هم باز و کرد پاک

 ای کردیم باور را اشنهایماه کلیس شروع از شیپ درد نیا

 !را؟ هنگامشنابه تهوع

 .داد دستش به را کوچک یبسته و شد سوار ونیمحمدهما

 .شما خدمت زم،یعز دییبفرما -

 .محمدم یمرس -

 .بود حاکم انشانیم سکوت خانه خودِ تا

 .بودند ورغوطه خود افکار در هرکدام
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2462 

 

 و اضطراب و ییسو از او یبرا شانینگران و نورا حال یِناراحت

 یسو از باشد تواندیم چه تست یجهینت کهنیا یحالخوش

 .بودکرده مشغول را ذهنشان تمام گرید

 

 .دیدو توالت سمت و انداخت مبل یرو را بلندش شال

 نگاهش که ونیمحمدهما مقابل و برگشت را رفته راه اما

 .ستادیا کردیم

 :دینال

 .دارم استرس آخه یوا -

 ؟یچ باشه یمنف تست جواب م،یادهزذوق یالک نکنه

 نه؟ مگه ،ینباش نگران بود قرار خانوما، خانوم -

 .دیجو را لبش پوست

 .هستم یول -
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2463 

 

 .دیبوس را اسی گردن

 .مصلحتشه یهرچ خدا، به توکل زم،یعز برو -

 .شد وارد و آورد در هم را مانتو

 .کرد باز را شلوارش یدکمه

 .بودگرفته اشخنده

 .کردینم کار استرس شدت از اشمثانه ،یاهیچندثان یبرا

 .زد در به یآرام یتقه ونیمحمدهما

 اس؟ی شد یچ -

 .دیخند

 .یچیه که هنوز کن، صبر -

 

  [6/1/20, 4:03 AM] 

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2464 

 

 

  

 

 چهار_و_نود_و_ستیدو

 

 یزیچ و چکاند شده نییتع محل یرو را ادرارش از یاقطره

 .بپرد رونیب نهیس از قلبش تا بودنمانده

 .دیلرز دستش و بست چشم

 .شمرد ده تا و بودداشتهنگه دست در طورهمان را چکیبیب

 .کند باز را شیهاچشم دیترسیم

 .داد رونیب سخت را نفسش

 کنار در قرمز خط دو دنید با و گشود را شیهاپلک انیم آرام

 .زد پلک شوکه هم،
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2465 

 

 و گذاشت ییروشو سنگ یلبه را چکیبیب ستاد،یا یوقت

 .شد اشجهینت یرهیخ ورنابا

 .بودخوردهگره نفسش

 .شده کوه انیم ،یاییهوا ترن بر سوار کردیم حس

 .ختیریم نییپا یهُر دلش و شدیم یخال شیپاها ریز

 .گرفت آب ریز چکیبیب همراه به را شیهادست

 .زد در به بازهم ونیمحمدهما

 اسمی -

 .زد پچ آرام

 !یحاج یوا -

 دنید با و دیکش نییپا را در یرهیدستگ ونیمحمدهما

 .رفت وا او روان یهااشک

 بود؟ یمنف شد؟یچ اس،ی -
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2466 

 

 و دیخند شیهاختنیر اشک انیم و کرد هیگر و زد هق اسی

 .گرفت او مقابل را چکیبیب

 .دیخند دل ته از ونیمحمدهما

 .کرد تکرار سرهم پشت چندبار 

 .تمممنون ایخدا شکرت، ایخدا خداروشکر، خداروشکر، -

 بود، ستادهیا ییروشو به زده هیتک جاهمان که را اسی دست

 .دیکش

 .یزندگ نمتیبب رونیب ایب -

 ؟یکنیم هیگر یدار چرا

 .کرد رها او آغوش در را خودش و آمد رونیب اسی

 پرمحبت یهابوسه آماج مورد تنش ینقطه به نقطه

 .گرفت قرار ونیمحمدهنا

 .شهینم باورم ونیمحمدهما -
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2467 

 

 .نشست اسی صافِ شکم یرو ونیمحمدهما یهالب

 .سرم تاج خانومم، بشه باورت -

 .جاستنیا یفسقل هی االن

 .ما یبچه

 .کوچولو مامان بگردم دورت یاله

 .شهیم مامان داره من اسِی ایخدا

 .دیخند و کرد پاک دست مشت با را شیهااشک اسی

 انیم و کرد بلندش و انداخت او کمر دور دست ونیمحمدهما

 .چرخاندش ییرایپذ سالن

 .بودکرده پر را خانه تمام شانقهقهه یصدا

 .بودنت بابت ممنونم خانوم، ممنونم -

 اتاقش از و شد داریب هاآن یصدا و سر دنیشن با هم یتد

 .دیدو رونیب
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2468 

 

 و شد خم گذاشت، نیزم یرو را اسی که ونیمحمدهما

 .دیبوس کوتاه را شیهالب

 .من قلبِ عاشقتم -

 را اشگنه و ستادیا پنجه یرو و کرد حلقه او گردن دور دست

 .دیبوس

 .حالمخوش یلیخ ون،یمحمدهما برات رمیمیم -

 .دییسا اسی گوش به آرام را اشینیب

 .دکتر میبر دیبا فردا هات،یحالخوش و خودت یفدا -

 .کرد نوازشش و سراند اسی شکم یرو را دستش

 .دیباش نظر تحت زهیم زهیر نیا و خودت دیبا - 

 .دیچرخیم اسی یپا دور یتد

 .بودکرده درک را هاآن یحالخوش

 .کرد بغلش و شد خم اسی
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2469 

 

 .کرد نوازش را کوچکش تن یپشمالو یموها

 .خوشبختم همتون داشتن یبرا -

 .بشه اضافه جمعمون به گهید یکوچولو هی قراره یتد

 .شد آب دلش در قند تصورش از و دیخند ونیمحمدهما

 

  [6/1/20, 4:03 AM] 

 

 

  

 

 پنج_و_نود_و_ستیدو
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2470 

 

 جدا ونیمحمدهما یهالب از را شیهالب و زد نفس نفس

 .کرد

 حس داشت یسع بود، او از قرارتریب کهیدرحال ونیمحمدهما 

 .کند مهار را اسی

 .باشهداشته خطر ممکنه خوشگلم، اسم،ی -

 ؟یدار درددل ینگفت مگه

 نکرده ییخدا بشه، تراح المونیخ دکتر، میبر فردا بذار

 .ادین شیپ یمشکل

 ینهیس یقفسه یموها اندک یرو را انگشتانش

 .دیکش ونیمحمدهما

 ونمیمحمدهما -

 .دیبلع را دهانش آب

 .نکن داغون رومن حال المذهب، نکن صدام یجوراون -
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2471 

 

 گرید د،یبوس عشوه و ازیپرن را شیهالب گریدیبار که اسی

 .کرد عوض را شانیجا و دش خارج دستش از اوضاع کنترل

 . شد مشرف او تن بر خودش و خواباند تخت یرو را اسی

**** 

 .کرد چک را ششیآزما جواب دکتر

 .نهییپا یلیخ چکیبیب یخطا درصد معموالً خب -

 .زمیعز شد بهتر دیداد شیآزما اطیاحت محض کهنیا اما

 . گمیم کیتبر

 و دفشر خودش دست در گرم را اسی دست ونیمحمدهما

 .کردند تشکر هردو

 وده؟یپر درددل به هیشب دردتدل یگفت زمیعز خب -

 .بشم ودیپر خوامیم کردمیم فکر خودم بله -

 .دارم رو دردش هم هنوز
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2472 

 

 .یباش مراقب ترشیب دیبا -

 هفتته پنج االن ودتیپر نیآخر روز نیاول خیتار طبق

 .زیعزیاسی

 .داره رو خودش خطر هم اول یهاماه

 .سمینویم افیش برات

 .کناستفاده

 .کن ترشیب هم استراحتت

 یبعد تیزیو یتو تا دیکن ترکم هم تونیکینزد دیکن یسع

 .چطوره دردهات تیوضع نمیبب

 ؟یسونوگراف برم دیبا یک که،نیا فقط ممنون، چشم بله -

 .سمینویم برات هم اون -

 .زوده قلب لیتشک یبرا فعالً
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2473 

 

 مطمئن نتونیجن قلب سالمت از ات زمانه نیبهتر گهید روز ده

 .میبش

 دندیخر را شده زیتجو یداروها شد، تمام مطب در که کارشان

 .افتادند راه به و

 .داد ریمس رییتغ یمهر یخانه سمت به ونیمحمدهما

 .خونه میببر رو نورا میبر -

 نام دنیشن با و بودنشسته عقب یصندل یرو او، دلتنگ یتد

 .کرد پارس نورا

 .کرد ونیمحمدهما رخمین به نگاه اسی

 بگم؟ نایا خانوم یمهر به -

 .یراحت هرطور -

 .کشمیم خجالت کمهی آخه -

 .فشرد را اسی ران دستش با و دیخند
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2474 

 

 داره؟ خجالت -

 نداره؟ -

 .کرد نگاهش چشم یگوشه با ونیمحمدهما

 .خوشگله خانوم ایستین یخجالت گهید یجاها اما -

 .زد قهقهه اسی

 باشم؟ یخجالت گه،ید یجاها همون یدار دوست -

 .لیاوا اون مثل باشم؟ سرسخت

 رو من دل پدرِ ،یگیم که یلیاوا اون بگردم، دورت نه نه -

 .اسی یدرآورد

 .باشه ایحیب شوهرش یبرا تخت یتو دیبا زن اصالً

 .هامیهواخواهت یلیخ ما شوهر، یآقا -

 .سرتاج خانوم ترشیب ما -
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2475 

 

  [6/3/20, 3:35 AM] 

 

 

 

 

 

 شش_و_نود_و_ستیدو

 

 وارد باهم و گرفت دست به ونیمحمدهما را ینیریش یجعبه

 .شدند یمهر یخانه

 برد،یم سر به قهر در هنوز که نورا و آمد استقبالشان به نایش

 یپا کنار از و رساند آشپزخانه به را خودش ها،آن ورود با

 .شد پنهان نفره شش یغذاخور زیم ریز و شد رد خانمستهیشا
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2476 

 

 دست از را ینیریش یجعبه کهیدرحال و دیبوس را اسی نایش

 .دیخند گرفتیم ونیمحمدهما

 ه؟یفسقل نورا با کنونیآشت ینیریش ،یسالمت به رهیخ -

 .بودوستهیپ جمعشان به هم یمهر

 یزیچ خودش تا انداخت خندان ونِیمحمدهما به ینگاه اسی

 .دیبگو

 :دیپرس دید را سکوتشان که یمهر

 شده؟ یچ دیبگ دیخواینم -

 نورا یپ در کهیدرحال و آورد در را کتش ونیمحمدهما

 .کرد باز لب رفتیم

 هی قراره بخواد خدا کهنیا هم نورا، با کنونیآشت هم -

 .بشه اضافه جمعمون به گهید یفسقل

 :گفت بلند نایش و دیکش آغوش در را اسی زدهذوق یمهر
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2477 

 

 جوجه اون و خودتون یفدا من یاله باشه، مبارک یوا -

 .بشم کوچولوئه

 .بودگرفته رنگ اسی یهاگونه

 .خدانکنه زمیعز برم قربونت -

 .بودکرده زیت گوش شان،یهاحرف دنیشن با نورا

 خانمستهیشا و گفت "ااهللی" آشپزخانه کینزد ونیمحمدهما

 :داد جواب

 آقاحاج دییبفرما -

 .کردند یکوتاه یپرساحوال و سالم

 یهیپا ریز از بود،شده پنهان یاانهیناش طرز به که رانو یپاها 

 .بود مشخص زیم

 .زد زیم به چندتقه انگشت با و دیخند ونیمحمدهما

 .ستین خونه یکس -
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2478 

 

 .داد جواب یسرتق با نورا

 .ستین رم،یخ نه -

 .دیخند گلو در

 قرار چون شد، فیح اد؟یم داره هیک یصدا نیا پس بابایا -

 .بدم خوب خبر هی اباب ینورا به بود

 .کند کیتحر را دخترش یکنجکاو که شد موفق

 ونیمحمدهما به را نگاهش و آورد رونیب سر زیم ریز از نورا 

 .دوخت

 .نشست دوزانو یرو

 عمرم؟ کجاست زبونت سالم، کیعل -

 ؟یخبر چه ؟ییبابا شده یچ. سالم -

 .است تربزرگ سنش از سال ده نورا کردیم فکر یگاه
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 خانوم یکنیم رفتار نیسرسنگ یدار چرا بگو اول شما -

 کوچولو؟

 .ستین نیسنگ سرمم ستم،ین کوچولو که من -

 .زد خنده ریز

  ؟یناراحت ییبابا دست از انگار چرا که بود نیا منظورم -

 .انداخت باال شانه و دیورچ لب

 .سررفته امحوصله ستم،ین ناراحت من نه -

 دردونه؟ سرجاش ادیم اتحوصله یشهرباز میبر اگر -

 .دیدرخش شیهاچشم

 ؟ییبابا بودشده یچ یگینم حاال. آره -

 نورا، شدن متوجه بدون و بودستادهیا کانتر کینزد هم اسی

 .بود مشتاقش و بایز یهاچشم یتماشا مشغول

 .کرد مکث یکم ونیمحمدهما
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 .خونمون ادیب کوچولو ینین هی قراره دخدا،یام به - 

 و دیکش رونیب زیم ریز از را خودش بعد و کرد تعحب اول

 .نشست ونیمحمدهما مقابل

 من؟ یبرا یآبج یعنی -

 .داد تکان را سرش ونیمحمدهما

 .داداش ای یآبج هی حاال -

 .دیکوب برهم را شیهادست

 به ینین مامانش که مهدکودکمون یتو مهتا مثل جون،آخ -

 بود؟آورده ایدن

 .دخترم آره -

 .دیخند دل ته از کودکانه و دیپر نییپا و باال و ستادیا

 جانه؟یاسی دل یتو ینین االن جون، یجونمآخ -

 .دیکش گلش برگ مانند یگونه به یدست
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 .دخترم آره -

 .رفت سمتش اسی دنید با و دیدو رونیب آشپزخانه از

 اسی آغوش در را خودش او و نشست دوزانو یرو اسی

 .انداخت

 را او کوچک کمر اسی و کرد حلقه اسی گردن دور را دستش

 .برگرفت در

 .بود مشهود کامالً  شیصدا در جانیه و ذوق

 دلته؟ تو ینین -

 .عشقم آره -

 .دیبوس را اسی یگونه محکم

 .دییبو را کوچکش و عطرخوش تن اسی

 شنوه؟یم صدامو بزنم حرف باهاش اگر -

 .زمیعز آره -
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 و چسباند اسی شکم به را شیهالب و شد خم نورا

 را شیصدا یکس تا داد قرار دهانش دوطرف را شیهادست

 .نشنود

 .کرد فکر خودش با اسی

 تو که یروز نیاول همون از شدم، مادر وقته یلیخ من "

 باشمداشته دوستت کمتر یاذره ستین قرار بغلم، یتو یاومد

 "قلبم ینورا

 یبرا بار هزار ش،یرو شیپ یصحنه دنید با ونیمحمدهما

 .نواخت تاب و تبیب قلبش و داد جان ینصف و نفر دو آن

 

  [6/3/20, 3:36 AM] 
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 هفت_و_نود_و_ستیدو

 

 در و کرد پر را ریکفگ نیدوم ونیمحمدهما ناهار، زیسرم

 .ختیر اسی بشقاب

 .بخورم تونمینم ترشیب محمدم، زینر -

 .کرد نجوا گوشش کنار آرام

 .خانوما خانوم ایستین تنها گهید -

 .یخورب ترشیب دیبا

 .زد یلبخند و کرد نگاهشان یرچشمیز نایش

 .گرفت را ونیمحمدهما آرام یجمله یدنباله یمهر

 خودت به ترشیب دیبا گه،یم راست محمدحاج زمیعز آره -

 .یبرس
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 .گرفت گر خجالت از و دیگز لب

 .خورد زنگ اشیگوش د،یبگو یزیچ کهنیا از شیپ

 .شد ظاهر صفحه یرو محسن نام

 .زد زیر یچشمک ونیمحمدهما

 .بده جواب برو -

 .دیپرس رو حالت زد زنگ منم به

 ؟یگفت بهش ،یوا -

 .بگو خودت زم،یعز نه -

 آخه -

 .نگرانته شم فدات برو -

 .شد بلند زیم پشت از و کرد یعذرخواه

 .کرد وصل را تماس و گرفت فاصله

 .چسباند گوشش به را یگوش
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 الو -

 ؟یخوب بابا اسی سالم -

 خبر؟چه خوبه؟ جونالله ؟یخوب شما ممنونم، ییاباب سالم -

 ؟یبهتر یخوب زم،یعز یسالمت -

 .ممنون خوبم خوبم، آره...آ -

 .دکتر دیرفت گفت محمدحاج به زدم زنگ -

 که؟ بودنشده یزیچ

 .کرد سکوت اسی

 بابا اسِی -

 .شده یزیچ هی چرا -

 .شد مشهود محسن یصدا در ینگران

 ؟یدینم جواب رستد چرا دخترم؟ شده یچ -

 ؟ینشد که مسموم
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 که نهیا منظورم ،ییبابا نه نه، -

 .شدم جوننصفه -

 .زد پچ آرام و بست را شیهاچشم

 !باردارم من ییبابا -

 .کند سکوت زدهبهت که بود محسن نوبت حاال

 در شوقاشک خط، یسوآن از که دیدینم را او ی چهره اسی

 .زده حلقه شیهاچشم

 پدرش یهانفس یصدا به تنها و شکستن را سکوت اسی

 .آمد حرف به خودش او تا داد گوش

 .یشیم مادر یدار که بگردم دورت بابا، بگردم دورت -

 .قشنگم اسی باشه مبارک. دخترخوشگلم بشم فدات من

 .یمرس. ییبابا خدانکنه -

 گه؟ید دیهست خونتون، امیم عصر -
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 .کنمیم درست شام چشم، یرو قدمتون م،یهست ییبابا آره -

 .یبکش زحمت خوادینم بشم، فدات نه -

 ،کنهیم کمکم هست هم ونیمحمدهما ست،ین یزحمت نه -

 .شده تنگ براش دلم دیاریب هم نازخاتون

 .نمتیبیم زدلمیعز باشه -

*** 

 کنم؟ کاریچ من بگو فقط خانومم، نیبش شما -

 .گرفت ونیمحمدهما دست از را برنج یمانهیپ

 دارم؟ یفرق چه قبل یروزها با االن خوبه، حالم خدابه -

 .بدم انجامش خودم تونمیم

 .رمیگیم رونیب از نکن، درست شام پس باشه، -

 یحاج -

 .گذاشت اشینیب یرو را اشاشاره انگشت
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 میباش مراقب دیبا خب ؟یندار درددل مگه اس،ی! شیه -

 .گهید

 .دییسا اشنهیس بر سر و رفت ضعف مردش یبرا دلش

 .یخوب یلیخ -

 .دیبوس را اسی یموها

 .دل جونِ شما یخوب به نه -

 حلقه شانیپاها دور دست و رساند هاآن به را خودش هم نورا

 .کرد

 و کرد جدا نیزم یرو از را او و شد خم و دیخند ونیمحمدهما

 .دیکش آغوش در

 مستانه و مانده ونیمحمدهما و اسی آغوش انیم او حاال

 .دیخندیم

 صدا و سر و دیپر کانتر یرو هاآن یشاد از زدهذوق یتد

 .کردیم
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 خوشبخت کوچکشان، یگرفته شکل تازه نیجن آن و هاآن

 .بودند

 

  [6/3/20, 3:36 AM] 

 

 

 

  

 

 هشت_و_نود_و_ستیدو
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 شلوار و شرتیت به نهییآ در ینگاه اسی زدند، که را زنگ

 کش با را شیموها دم و انداخت اشیصورت و یطوس اسپرت

 .بست

 و الله با اشیپرساحوال یصدا و کرده باز را در ونیمحمدهما

 .شدیم دهیشن نازخاتون و محسن

 دور دست نورا و دیچرخیم شیپاها دور محسن دنید با یتد

 .بودکرده حلقه الله گردن

 خانه داخل محسن که یایخوراک لیوسا دنید با اسی

 .دیخند و دیگز لب بود،آورده

 .شد حل پدرش آغوش در همه از قبل و رفت جلو

 .دیبوس محبت پر را اسی صورت

 .کوچولو مامان بشم فدات -

 نازخاتون که آمد رونیب او یبازوها انیم از زده خجالت

 .دیبوس را اشیشانیپ
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 .باشه مبارک که یاله برم، تصدقت مادر -

 .تونیزندگ یبرا باشه برکت و ریخ پر قدمش شیپ شیپ

 .دیبوس را او و فتگ کیتبر هم الله

 د؟یدیکش زحمت انقدر چرا آخه د،یاومد خوش -

 .کرد نگاهش عشق پر محسن

 اس؟ی یزحمت ما یبرا مگه تو -

 آلوچه و لواشک انواع از بود پر که یبزرگ ینیس ونیمحمدهما

 کانتر یرو را نوبرانه یهاوهیم یهالونینا و ینیریش یجعبه و

 .گذاشت

 .آقامحسن نکنه درد دستتون -

 جونِ و شما جون ترشیب گهید بعد به نیا از ،یحاج قربانت -

 .هااسی

 .گذاشت پلکش یرو دست
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 .جونمه تمام زتره،یعز هامچشم تخم از -

 مراقبش شهیم مگه چشم، به شدم، ترعاشق بودم، عاشق

 نباشم؟

 شیهالب ریس دلکی و بکشاندش اتاق به داشت دوست اسی

 .بکشد کام به را

 .کرد نگاهش نقدردا محسن

 .یحاج یمرد یلیخ -

 .مییشما کِیکوچ ما -

 .داد یجا محسن کنار را خودش نورا

 یآبج هی اومده، ینین جانیاسی دل یتو عمومحسن، یوا -

 .خوشگل

 .دیبوس را سرش و دیخند محسن

 .نوراخانوم روشن چشمت -
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 صدا را نورا که بودنمانده خجالت از اسی شدن آب تا یزیچ

 .زد

 ایب زمیعز انور -

 .داد ادامه اسی به توجهیب اما نورا

 باشه، یداداش جانیاسی دل یتو ینین اگر عمومحسن، -

 .دارم دوست یآبج یلیخ من آخه ؟یچ نباشه یآبج

 .باشه سالم کوچولو ینین که نهیا مهم زمیعز -

 دوباره جانیاسی که بکنم دعا من باشه، یداداش اگر قتاون -

 ده؟یم گوش حرفم به خدا باشه، یبجآ و ارهیب ینین

 .زد شیصدا بازهم اسی

 .ببر هارونمکدون ایب نوراجون -

 د،یپریم نییپا و باال هامبل یرو که یتد دنید با نازخاتون

 .زد لب اسی به خطاب
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 ،یهست هم حامله گهید که حاال مادر، یاسی جونم به دردت -

 .بره دیکن ردش اصالً دار، نگه دور خودت از وونویح نیا

 .ستین خوب خونه یتو بودنش خدابه واال

 ضتونیمر زه،یبر خونه یتو زه،یبر غذا یتو موهاش الل زبونم

 .کنهیم

 :گفت نازخاتون جواب در و دیخند اسی

 امیطفلک یتد که کن باور مهربونم، خاتونِ برم قربونت -

 .زهیتم

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 م،یبگ ما یهرچ گه،ید دیایمروزا یجوونا شما ننه، یا -

 .خودتونه حرف حرف

 یرو از را یقور که ونیمحمدهما به و رفت آشپزخانه به الله

 :گفت بودبرداشته سازیچا یصفحه

 .آقاحاج زمیریم من به دیبد -
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 .دردنکنه دستون د،ییبفرما -

 بلند را وهیم ظرف که رفت اسی سمت و داد او به را یقور

 .نشاند شیابروها انیم نیریش یاخم بود،کرده

 .نکن بلند زم،یعز نکن بلند -

 مردم؟ من مگه

 .زد صورتش بر آرام

 ه؟یحرف چه نیا آخه دورازجون، یوا -

 .امیزندگ نیبش برو -

 و برد اسی کینزد را سرش و رساند حداقل به را شیصدا

 :کرد نجوا گوشش کنار

 دهیرس یاسب دمِ اون انقدر بسته پا و دست منِ که نیبش برو -

 .بشه تابیب دلم و نمینب رو هاترون به

 .جونم آرومِ برو
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 .دیگز را لبش کنج

 در هاتهورمون یطیهرشرا تحت ون،یمحمدهما یوا -

 !دارنا قرار خودشون ممکن حالت نیترفعال

 .چرخاند اسی تن یرو دور کی را نگاهش

 .بله باشه وسط که خانومم یپا -

 

  [6/3/20, 3:37 AM] 

 

 

 

  

 

 نه_و_نود_و_ستیدو
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 ریز به یسونوگراف دستگاه قیطر از دکتر که یفشار هر با

 کنترل که است االن کردیم حس کرد،یم وارد شکمش

 .بدهد دست از را ادرارش

 .زدپناهیا خانوم نشده پر کامل اتونمثانه -

 .گرفت عقش هم وهیآبم و آب مجدد خوردن تصور از

 .کرد نگاه دکتر به ملتمسانه

 .پره دیکن باور چرا، -

 دلش هم او یشده سرخ یچهره دنید با ونیمحمدهما

 .گرفت اشخنده هم و سوخت

 .کرد قالب اسی یهاانگشت انیم را شیهاانگشت

 :گفت دکتر

 .کن باد رو شکمت -
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 دستش فشار دکتر و داد انجام بود خواسته او که را یکار اسی

 .کرد ترشیب را

 .نشست شیهالب یرو محو یخندلب و زد باال را نکشیع

 لیتشک هم قلبش خداروشکر شد، دایپ کوچولوتون خب -

 .تپهیم داره سالم و حیصح و شده

 کنار یموها انیم زد،یم لبخند که یدرحال اس،ی یهااشک

 .شد گم اشقهیشق

 یزده جانیه صورت و توریمان انیم را نگاهش ونیمحمدهما

 .کرد شکر را شیخدا دل ته از و کرد جاجابه اسی

 ًَ عََلیَّ أَنْعَمْتَ اَلَّتِی نِعْمَتَکَ  أَشْکُرَ َأنْ أَوْزِعْنِی رَبِّ "

 پروردگارا

 شکر همواره که یده قیتوف من به خواهم یم تو از امروز

 " باشم تو یها نعمت گزار

** 
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 .داشتیبرنم دیسف اهیس کاغذ تکه کی آن از چشم اسی

 از را برگه ونیمدهمامح کردند، توقف که قرمز چراغ پشت

 .گرفت دستش

 .بابارو یکوچولو نیا نیبب منم بده -

 پاک هاتلب یرو از لبخند که اسی یکنیم نگاه یچ به

 شه؟ینم

 !یحاج شهینم باورم هنوز -

 .معلومه عکس نیا یتو سرش کن، نگاه

 .دیخند و انداخت عکس به ینگاه هم او

 .اتیدِل تو اون و خودت قربون من -

 یمردانه یموها یرو و ونیمحمدهما دست پشت را شدست

 .دیکش دستش بر دهیخواب

 .ونیمحمدهما ازت ممنونم -
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 ؟یچ بابت -

 .بودنت مرد انقدر بابت نفست، هر بابت بودنت، بابت -

 یبنا من قلب یزنیم حرف یطورنیا یوقت یگینم -

 خانومم؟ یذاریم یناسازگار

 دلش در شیپ از شیب هرروز که یاعالقه تمام با طورهمان او

 قصد و بوددوخته ونیمحمدهما رخمین به چشم گرفتیم جان

 .زد لب نداشت هم را نگاهش کندن

 ستین یانصافیب برام، ارهیم در ادا داره من قلب یوقت خب -

  شما و تابتمیب انقدر من سرجاش؟ نهیبش راحت شما قلب که

 .دیپر حرفش انیم

 .دلبرکم یکنیم ترمتابیب یدار و تابمیب من -

 .ونیمحمدهما گرفته نبودنت ماه کی اون یبرا االن از دلم -

 آن یرپوستیز یهایناراحت و یناگهان یهاسکوت لیدل پس

 .بود نیا اسی یروزها
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 م،یارتباط در باهم هرروز انشااهلل برم، که یوقت خانومم، -

  ستین آسون منم یبرا

 .دیچیپ اشرهاشا انگشت دور را شالش یدنباله

 !نرو پس خب -

 انیب را درخواستش اما ستیخودخواه دانستیم هم خودش

 .بودکرده

 .اسی گردنمه به امرزیخداب یِمحمدعل حق -

 .نده قرارم تیمعذور یتو

 .کرد سکوت و گرفت نفس کرده بغض

 اسی -

 بوددوخته ریمس به نگاه کهیدرحال و گردنش چرخاندن بدون

 .داد را جوابش

 .مهمه برام یباش کنارم کهنیا دارم، ازین بهت خهآ -
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 .دهیم یدلگرم بهم شهیهم از ترشیب حضورت

 .دشیبوس و چسباند شیهالب به و برد باال را اسی دست

 .خانومم مونده هفته سه رفتن موعد تا که حاال -

 امان وقتاون و گذشته هفته سه نیا بذارم هم یرو چشم -

 .بگذره بهم سال کی رهقرا که یماهکی اون از

 آرام اسی دل بلکه کند عوض را بحث ریمس خواستیم

 .ردیبگ

 .کرد کالمش یچاشن را طنتیش

 خانوم از میبر شده ترکم دردتدل چندروزه که حاال یراست -

 شهیم ای میبا مواظب یلیخ دیبا هم هنوز مینیبب میبپرس دکتر

 م؟یباش مواظب ترکم کوچولو هی

 .دیکش رونیب او دست ریز از را ستشد و دیخند اسی

 .یکن عوض رو حرف یخوایم فهممینم نکن فکر -
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2503 

 

 را راستش دست و داشت کنترل تحت را فرمان چپ دست با

 .دیکش صورتش بر

 گرفته که دلت ته اون که کنم کاریچ من بگو االاهلل،الاله -

 .بشه باز

 .نرو ،یحاج شده باعثش رفتنت فکر -

 .دیکش آه و داد رونیب را نفسش ونیمحمدهما

 .اتمشرمنده اس،ی اتمشرمنده رو بار نیا -

  [6/4/20, 2:32 PM] 
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2504 

 

 صدیس

 

 ون،یمحمدهما که بوددهیچ را صبحانه زیم و ختیریم یچا

 .آمد رونیب اتاق از شده آماده

 و نشست شیهالب یرو لبخند اس،ی خوابالود صورت دنید با

 .رفت جلو

 .گذاشت ینیس در را فنجان اسی و دیشک آغوشش در پشت از

 .دیبوس را اسی گردن

 .دیببو قیعم را او خواست اسی

 .زدند دلش بر چنگ انگار اما دیکش نفس

 یجلو دست و کرد باز تنش دور از را ونیمحمدهما یهادست

 .گذاشت دهانش

 .دیدو توالت سمت
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2505 

 

 اننگر ونیمحمدهما و افتاد اتفاق هیثان ده از ترکم در زیچهمه

 .رفت دنبالش به

 ؟یخوب زمیعز اسی -

 خانومم؟

 .زدیم عق و کرده خم یفرنگ توالت در را سرش

 .ارمیم باال دارم رودمم و دل انگار نه، نه، -

 دفعه؟ هی شدیچ برات، رمیبم -

 .کرد هیتخل را بودخورده قبل شب از که را هرچه یماندهیباق

 طعم و زاندسویم را شیگلو و یمر تمام اش،معده دیاس

 .بودکرده افتضاح را دهانش

 آب وانیل در قند یمشت و رفت آشپزخانه به فوراً ونیمحمدهما

 .ختیر شیبرا
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2506 

 

 و دیکش رونیب ییشودست از را خودش جه،یسرگ با اسی

 و نشست دومش یپله همان یرو آشپزخانه، یورود مقابل

 .گرفت شیهادست انیم را سرش

 کنارش چرخاند،یم وانیل در ار قاشق کهیدرحال ونیمحمدهما

 .نشست زانو دو یرو

 ش،یشامپو یبو و شود اسی کینزد هم باز تا بود یکاف اما

 .کند کیتحر را اسی ییایبو

 .زد عق شود، بلند شیجا از کند فرصت کهنیا از شیپ

 .کرد نگاهش دهیترس ونیمحمدهما

 اسی -

 .آورد هجوم اسی یهاچشم به اشک

 هم در اشیداخل جوارح و اعضا تمام کردیم حس کهیدرحال

 .زد هق چند،یپیم

 .جلو این ا،ین ،یحاج -
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2507 

 

 عقب و داد قراد اسی یپا کنار و یسنگ یپله یرو را وانیل

 .رفت

 آخه؟ شده یچ خانومم باشه -

 .دیچک صورتش یرو شیهااشک

 ؟یدیم بو چرا... چرا -

 .دیپر باال ونیمحمدهما یابروها

 !اسی گرفتم دوش النا که من دم؟یم بو -

 .داد تکان را سرش شده کالفه

 دهیم بد یبو انقدر چرا ون،یمحمدهما دهیم بو موهات -

 آخه؟

 که یخاص یبو ها،مهیشگیهم یشامپو همون نیا اسی -

 .نداره

 .زد عق و شد جمع هم در صورتش گرید یبار
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2508 

 

 صورتش، یشدهگچ هیشب رنگ از دهیترس ونیمحمدهما

 .کرد اسی یپا کنار قندآب به یااشاره

 .حموم رمیم االن باز من رو، اون بخور زم،یعز باشه -

 روان تربشیب شدت با شیهااشک و دیکش دندان به را لبش

 .شد

 .دیببخش ونیمحمدهما -

 .دیکش صورتش بر یدست

 .هیعیطب زدلم،یعز یاحامله نداره، یبیع -

 .کردم ناراحتت -

 .زد آرام یلبخند

 تتیاذ بوش که بزنم ییشامپو چه بگو فقط .نشدم ناراحت -

 .نکنه

 .بزن نورا یشامپو از -
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 .چشم -

 .خورد تاب هم بر اسی دل بازهم و رفت حمام سمت

 مزه مزه را اشینیریش و چسباند شیهالب به را قندآب وانیل

 .کرد

 .ردیبگ دهیناد را اشجهیسرگ کرد یسع و ستادیا

 .کرد یخال یقور در را هایچا

 دیتشد را تهوعش هم یچا هل عطر که کردیم احساس یحت

 .کندیم

 حاال بود،شده شروع ناگهان که یتهوع نیا معلوم، قرار از

 .داشتیبرنم اسی سر از دست حاالها

 .نشست زیم پشت اسی از فاصله با و آمد رونیب ونیمحمدهما

 با را لقمه هر و گرفتیم کوچک یهالقمه اسی یبرا خودش

 صورتش به رنگ یکم بلکه دادیم دستش به صدقه قربان

 .برگردد
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2510 

 

 کارخانه یراه شد، راحت اسی حال شدن بهتر از که الشیخ

 .بود اسی شیپ دلش روز یط تمام در اما شد

 

  [6/4/20, 2:32 PM] 

 

 

  

 

 کی_و_صدیس

 

 .کرد میتنظ صورتش مقابل را توریمان شهراد

 آن با او  صورت به رهیخ نشسته، یگود به ییهاچشم با یسپ

 .شد بلندش و بور یهاشیر
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2511 

 

 دخترِ نیا یبرا دلش که کرد اعتراف خودش به شهراد

 .شده تنگ خودش، از خطاکارتر هزارپله یِغرغرو

 .نداشت حوصله و حال

 :دیپرس و زد گارشیس به یپک

 ؟یسپ یطورچه -

 :داد جواب صادقانه

 ؟یچ تو ستم،ین خوب -

 .دیخند تلخ هم شهراد

 !نداغو خرابم، -

 شده؟ یچ -

 .گشتم جاروهمه کرده، عوض اشوخونه رفته، اِما -

 !ستین

 .زد پوزخند یسپ
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 به و ینش سبز راهش سر قهیهرد که رفته رفته؟ تو دست از -

 ؟یچینپ پاش و پر

 ؟یچ که خب آره، هوم، -

 .انداخت باال شانه یسپ

 .کن تمومش سرت یتو گهید پس -

 یبرا تورو کنمیم شتال دارم که من مثل بکشش، قلبت یتو

 .بکشم خودم

 سر را اشیدنینوش از یاجرعه و کرد خاموش را گاریس شهراد

 .دیکش

 !یرُک انقدر که ممنون بود، یخوب ییراهنما -

 .نداشت یقابل -

 کجاست؟ یمان -

 .رفت کنار توریمان پشت از و ستادیا شهراد به اعتنایب
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2513 

 

 .داره کار تو با ایب ،یمان -

 چرا و چون بدون مدت تمام در که یخترد شدینم باورش

 راست و رفتیم چپ و دادیم قرار ارشیاخت در را خودش

 نافش به دارم دوستت و کند بند شهراد به خواستیم آمدیم

 .باشدشده سرد طورنیا ببندد،

 .بوددهیتراش ته از را شیموها یمان

 .دیخند دنشید با شهراد

 ه؟یختیر چه گهید نیا -

 مَن هی ریش مثل چرا بزنم، تو به حرفو نیا دیبا نم داداش -

 .نارویا بزن برو ،یآورد در کوپال و الی

 ؟یایعشق شکست فاز تو االن

 !شده تنگ براتون دلم - 

 .دیپر باال متعجب شیابروها و کرد سکوت یمان
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 من هم یعنی برامون؟ -

 .کرد لیتکم را یمان یجمله خودش

 !یسپ هم -

 :زد هیکنا

 شه؟یم تنگ دلت ستین جورهچیه اِما گهید که حاال -

 .دیکش شیموها انیم دست

 .گهید بگو توام خب هوسبازم، و شرفیب گنیم که همه -

 .داد جواب و برد نییپا را شیصدا یمان

 حموم تو رگشو شیپ یهفته شهراد، ستین خوب یسپ حال -

 !شدیم یچ ستین معلوم بودمدهیرس دادش به رید اگه بود،زده

 .کرد نگاهش ناباور شهراد

 من؟ خاطربه -
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. بوده ناکس یتو خاطربه مطمئنم اما متنفره ازت گهیم -

 .یگرفت حالشو یبدجور

 .فشرد شیهادست انیم را سرش

 .یمان استانبول امیب خوامیم -

 .امیب بعد و رانیا برم قبلش

 ؟یباش کانادا شهروند یخواینم گهید یعنی ؟یجورچه -

 .داد وابج حیصر

 !اِما بدون کار؟یچ خوامیم جارونیا! نه -

 .کنمیم دق دارم! کسچیه بدون

 .کرد نگاه رشیتصو به موشکافانه یمان

 :گفت شیدودها به رهیخ و زد آتش گرید یگاریس شهراد

 .فکر فقط ،یمان کردم فکر فقط بودم، تنها که مدت نیا -

 !خورده؟ سنگ به سرش طرف گنیم یدیشن
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 .خورده سنگ به سرم یانگار داداش

 .کردم نگاه عقب به و برگشتم هزاربار

 .کردم تا بد من

 .همه با

 .کردم ولشون که نایش و مامانم با همه از اول

 .نبود پدر از ترکم برام که یحاج با بعدش

 نصف رفتم ش،یپ مین و سال هی نیهم که هم اشیآخر

 .مدوین در صداش یحت و کردم نقد رو رامسرش ینایزم

 باهاش شب هی شده یحت خواستمیم فقط که اسی با بعدش

 .باشم

 اومد حالش که روز اون ،یمان بود زهیپاستور یلیخ اون

 .کردیم سکته داشت سرجاش،

 .گرفتم شویدخترونگ من
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 هم عمومحاج زن شد که شد یچ من اومدن بعد کهنیا

 !مکرد بد همه با من دونمیم حاال بود که یهرچ اما دونمینم

 ازم کنه سقط کردم مجبورش یوقت اما خواستمیم رو اِما

 .شد متنفر

 .بهم زد ِتر رسماً حرفاش، نیا با یسپ که حاالام

 .خونوادم واسه سرباال تف شدم آشغال، شدم ،یلیطف شدم

 .رهیگیم عقم خودم از داره یمان

 .ختیر هم بر هم را او اعصاب دوستش، خراب حال

 د؟شهرا برات کنم کاریچ -

 .زد چنگ را شیموها

 .خانوادم شیپ رانیا برم دیبا برگردم، دیبا من -

 .کنمیم دایپ یراه هی

 .استانبول امیم شه فیرد حالم که کمهی جااون برم
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 فقط

 .کرد سکوت

 داداش؟ یچ فقط -

 .باش یسپ مواظب موقعاون تا -

 .زد لبخند

 هستم -

 

  [6/4/20, 11:25 PM] 
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 دو_و_صدیس

 

 را اشکش یشور و کرد جدا یلباس چوب از را شده اتو نراهیپ

 .کرد حس دهانش در

 هیتک اتاق در چهارچوب به نهیس بهدست ونیمحمدهما

 .بودداده

 .کنمیم جمع خودم من زمیعز نیبش ایب -

 .نستایوا سرپا یلیخ

 لب بچرخد ونیمحمدهما سمت کهنیا بدون و زد تا را راهنیپ

 :زد

 .برات نمکیم جمع خوبم، من -

 .بودگرفته شیصدا
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 از را تنش که نشسته بغض شیگلو ته دیفهم ونیمحمدهما

 .رفت سمتش و کرد جدا وارید

 .چرخاند خودش سمت را او و گرفت ینرم به را شیبازو

 اسی -

 .زد تا گرید یراهنیپ و انداخت نییپا نگاه

 جانم؟ -

 .آورد باال را سرش و گذاشت اسی یچانه ریز دست

 .دلبر بالیب جانت -

 .رو هاتچشم نمیبب

 ؟یکنیم هیگر

 .کند خفه را شیصدا تا دیگز را لبش اما زد هق

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 ؟یبر دیبا بذارم هم یرو چشم گفتم یدید -
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 گهید ساعت دوازده از کمتر شما و شبه دوازده ساعت االن

 .یدار پرواز

 .زدلمیعز گردمیبرم -

 .دونمیم -

 .نکن هیگر پس -

 .محمدم ترسناکه برام هم ازت یدور فکر یحت -

 و یروان ،یکرد خودت عاشق ،یکرد خودت معتاد رو من

 و روز یبرا االن از که دارم حق ،یکرد خودت یوابسته

 نه؟ ای بزنم لَه لَه یستین کنارمون که ییهاشب

 یکار سفر هی یبرا که هربار ،یحاج یکرد عادتم بد خودت

 نیا حاال ،یبرد خودت با مارو ،یرفت ییجا هم دوروزه یکی

 .بکنه زجرکشم قراره ،ییهوی یِدور

 .چسباند اشیشانیپ بر لب و انداخت اسی کمر دور دست

 مجنونتم؟ من یدونیم -
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 و خوشبخته یهمسر نیچن داشتن با قدرچه مرد هی یدونیم

 خوشبختم؟ یلیخ من

 را شیهامچش و چسباند او ینهیس یقفسه به را سرش اسی

 .بچکند یآرام به شیهااشک داد اجازه و گذاشت هم یرو

 نوازشش و نشست او شکم یرو یآرام به ونیمحمدهما دست

 .کرد

 و اومده هم کوچولو نیا بود، که حساس خانومم -

 .کرده ترشحساس

 .زد لبخند شیهااشک انیم اسی

 یهاچشم در س،یخ نگاه همان با و گرفت باال سر

 .زد زل ونیمحمدهما

 خوامتیم یاگهید زمان و وقت هر از ترشیب االن -

 .ونیمحمدهما
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 کی یاندازه به اما ماه، کی یاندازه به نه که کن یکار هی

 .رهیبگ رو یدلتنگ شدت از شدنم وونهید یجلو بتونه هفته

 .کرد نگاهش تشنه ونیمحمدهما

 و برد اسی یاحلقه نیآست زیشوم یدکمه نیاول سمت دست

 شکار را شیهالب و برد جلو سر حال،همان در و کرد شباز

 .کرد

 او یمردانه و عاشق و ماهر یهادست به را خودش اسی

 .کرد اشیهمراه شیپاپابه و سپرد

 و گرفت فاصله یالحظه درآورد، تنش از که را زشیشوم

 .دیکش رونیب هم را خودش شرتیت

 شیهانوازش هم یالحظه یبرا و بودگرفته آغوش در را اسی

 .کردینم قطع را

 شیشاپیپ که یایدلتنگ و شانیهاعاشقانه از مسخ اسی

 .ختیریم اشک بود،شده دلش مهمان
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2524 

 

 یزندگ مدت تمام یط در را شانمعاشقه نیتریطوالن شبآن

 آغوش در جانیب اسی بعد، دوساعت و زدند رقم شانییزناشو

 وان در را فشینح تن او و بودگرفته یجا ونیمحمدهما

 .شست را تنش خودش و خواباند

 

  [6/4/20, 11:25 PM] 

 

 

 

 

 سه_و_صدیس

 

 به نه، و ستیب و چهارصد یشماره پرواز محترم نیمسافر

 جده مقصد



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2525 

 

 گوش به فرودگاه یبلندگوها از که را یاجمله یادامه

 .شد چشم جانش تمام و دینشن را دیرسیم

 یروبوس عموباقر و داحم و محسن و وانیک با ونیمحمدهما

 .کرد

 به حواسش تا کرد سفارش یمهر به د،یکش آغوش در را نایش

 .کرد یخداحافظ الله از باشد، هاآن

 .دیبوس را نازخاتون یدهیچروک دست

 و کرد تشکر بودآمده فرودگاه به اشبدرقه یبرا که یهرکس از

 .کرد حلقه گردنش دور دست نورا و شد خم د،یرس که نورا به

 یدور ونیمحمدهما از و رفته فرو خودش الک در قبل روز از

 .کردیم

 .بود دلخور رفتنش بابت

 نبود حاضر رود،یم گرید یقیدقا تا پدرش دیدیم که حاال اما

 .شود جدا آغوشش از



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2526 

 

 .دیبوس را اشگونه

 باشه؟ میبزن حرف باهم زنمیم زنگ هرروز -

 .داد تکان را سرش و لرزاند را کوچکش یچانه بغض

 .دارم دوسِت ،ییبابا باشه -

 .خوشگلم ینورا دارم دوستت منم -

 .بود اسی نفر نیآخر و ستادیا

 که ینگاه و بودنشانده شیهالب یرو اجبار به که یلبخند با

 .شد اشرهیخ ردیبگ اریاخت در را بودنش سیخ توانستینم

 پچ تیجمع یویایه یصدا آن انیم آرام اسی و رفت جلوتر

 .زد

 بغلت؟ تو امیب رفتنت، از قبل گه،ید بار هی تونمینم من -

 ه؟یبق یجلو زشته گمیم یعنی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2527 

 

 دور را دستش کی و گذاشت جلو گرید یقدم ونیمحمدهما

 .دیچیپ اسی کمر

 کنم بغل رو نمیزم یرو حاللِ نیترحالل که نیا زشته؟ -

 باشه؟ داشته تونهیم یرادیا چه

 .کرد مرطوب را او راهنیپ شیهااشک و زد پلک اسی

 .ونمیمحمدهما باش خودت مواظب -

 و نورا و خودت مواظب شماهم بشم فدات خانومم، چشم -

 .باش شکمت یتو یفسقل اون

 اشیشانیپ یرو یابوسه ونیمحمدهما و گرفت باال را سرش

 .زد

 .رهیگیم دلم نکن، نگاه یجورنیا زدلم،یعز کتمیکوچ -

 .زد هقهقه و برد باال را شیصدا وانیک

 .کارا نیا نداره تیخوب برو ایب یحاج دِ -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2528 

 

 وانیک به خطاب و اسی به رهیخ و دیخند هم ونیمحمدهما

 :داد جواب

 تیخوب کردنش بغل اگر منه، یِزندگ تموم خانوم نیا -

 .ستین یزندگ امیزندگ که باشهنداشته

 .دیکش شالش از ختهیر رونیب یموها به یدست اسی

 .زد لبخند

 .همراهت به خدا المت،س به برو -

 .کرد محسن به رو گرید بارکی و دیکش را چمدانش یدسته

 آقامحسن -

 .داد تکان را سرش اشجمله کردن لیتکم از شیپ

 .راحت التیخ مراقبشونم، -

 .دعا التماس جانیحاج برو

 .خطریب سفرت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2529 

 

 .کرد سقوط ترشیب اسی قلب هرقدمش با و شد دور

 .شد مطمئن پروازشان از ات ستادیا جاآن قدرآن

 کرد پرواز جانش از هم اسی روح انگار د،یپر که شیمایهواپ

 ریز ونیمحمدهما کهنیا فکر با و شد حسیب تنش تمام که

 .زد هق ست،ین کشدیم نفس او که یآسمان

 .گرفت دست در را اشکرده خی دست محسن

 پاک خودش چادر با را اسی یهااشک و رفت جلو نازخاتون

 .دکر

 .مسافر پشت نکن هیگر مادر، -

 .دخترم نداره شگون

 .توانستینم اما خواستیم

 .بودشده هم قرارتریب حاال و بود قراریب



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2530 

 

 اما داشت او کنترل در یسع و گرفته را یتد ریزنج هم نورا

 بغض حجم بر هرلحظه و بود اسی به هم چشمش کی

 .شدیم اضافه اشکودکانه

 .کرد باز را نیماش در محسن

 .ما یخونه میریم نیبش -

 .کرد مخالفت

 .ترمراحت خودمون یخونه نه، -

 .کرد نوازش را شیبازو الله

 .جانیاسی بهتره یباش ما شیپ -

 .دیکش اشینیب ریز را دستش در یکاغذدستمال

 .ممنونم جونالله نه -

 :گفت تیجد با محسن

 .نکن هیگر پس خونتون، ببرمت یخوایم اگر -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2531 

 

 خودش کنار هم را یتد و گرفت یجا محسن نیماش در نورا

 .نشاند

 .گهید نایاعمومحسن یخونه میبر جانیاسی -

 .کرد فیظر یاخم

 .زمیعز نه -

 .آمد سمتشان نایش

 ما؟ شیپ دیاینم -

 یخانه از ترراحت کجاچیه حاضر،حال در دیبگو داشت دوست

 .ستمین خودم

 .کرد تشکر و گفت یآرام نه اما

 را گاهشجیگ و نشست نورا و یتد کنار ،یپشت یندلص یرو

 .دادهیتک شهیش به



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2532 

 

 یآشوبهدل آن دیشا تا کند خواب میتسل را مغزش کرد یسع

 .کند گم را گورش و برود خودیب

 

  [6/8/20, 2:51 AM] 

 

 

 

  

 

 چهار_و_صدیس

 

. کوبهیم یهرطرف به خودشو داره ،یبیعج طور هی دلم -

 همون از دمید و کردم نگاه مویگوش یباال ساعت االن نیهم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2533 

 

 دو و ستیب فقط دمت،ید یبرق پله یرو که یالحظه نیآخر

 یروزا قراره یطورچه کنمیم فکر و گذشته که مهین و ساعت

 !کنم؟ تحمل رو موندهیباق

 مردانه و آرام ونیمحمدهما د،یرس که شیهاحرف یجانیا به

 .آمد هم اسی یهالب یرو لبخند د،یخند

 دل یجورنیا که دارم حق خانوما، خانوم برم قربونت من -

 .گهید بهت دادم

 انگشتانش دور به را شیموها یانتها و کرد سکوت اسی

 .دیچیپ

 اسی -

 .دمیم گوش صدات به دارم هستم، -

 نا؟یابابات یخونه ینموند چرا زم،یعز -

 .بود ترراحت منم الیخ یجورنیا

 .ترمراحت جانیا من یول -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2534 

 

 .خودمون یخونه یوت

 و بخوابم تختمون یرو تونمیم هاشب اما ،یستین که خودت

 .کنم صبح رو شب بودنت الیخ به

 .ونیمحمدهما جاستنیا من یخونه

 .باش خودت مراقب اما کنم،ینم اصرار زم،یعز باشه -

 .بخور سروقت رو هاتقرص

 .چشم -

 .خوشگلت چشم دو اون یفدا به یا -

 .زد اتاق بازمهین در به چندتقه نورا

 ه؟ییبابا جانیاسی -

 .زد لبخند و داد تکان را سرش

 .کن صحبت باهاش ایب زدلم،یعز آره -

 .نورا با یگوش محمدم -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2535 

 

 .بوسمتیم خانومم، خداحافظ -

 بدهد نورا به را یگوش کهنیا از شیپ و کرد گل اسی طنتیش

 .دیخند گلو در

 ؟یطورچه -

 .داد را جوابش خنده با هم ونیمحمدهما

 .قیعم نوع از -

 با یدلتنگ و جانیه با هم او و داد نورا دست به را یگوش

 .زد حرف پدرش

  ؟یدیخر یزیچ برام ؟یخوب ییبابا سالم -

 یا ؟یخوب شما خوبم، دخترم یمرس سالم، کیعل -

 خرم،یم چشم دم،یرس روزه کی تازه من ،یپدرصلوات

 ادمی تا بفرسته برام بگو جانیاسی به یخوایم که یزیهرچ

 .نره



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2536 

 

 گرفت آغوش در را او و شد خم اسی که آمد اتاقشان به یتد

 .دیبوس را سرش یرو و

 دانستیم اسی اما بودکرده موافقت ماندنش با ونیمحمدهما

 .نبوده یراض وقتچیه دلش ته که

 یادیز شیبرا نورا، و او یخواسته به گذاشتن احترام یول

 .بود ارزشمند

 یموها گر،ید دست با و داشت آغوش در را یتد تدس کی با

 .کردیم نوازش را نورا لخت

 ؟ییبابا -

 بابا؟ جونم -

 سالم که بده قول اما نداره، یبیع ینخر هم یزیچ برام اگر -

 .شمونیپ یایب

 یالحظه یبرا خط، یسو آن ونیمحمدهما هم و اسی هم

 .ماندند اشخواسته مبهوت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2537 

 

 .زد لب ونیمحمدهما

 بابا؟ عمر یشد بزرگ نقدرا یک -

 .ستمین کوچولو بزرگم، گمیم شهیهم که من -

 ؟یدیم قول حاال

 .دمیم قول نوراجانم، آره -

 

  [6/8/20, 2:52 AM] 

 

 

 

 

 پنج_و_صدیس

 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2538 

 

 نایش و خانمستهیشا را، اسی ارِیو یِاپنجره یهاینیریش مواد

 .کردندیم آماده

 .کنم کمک منم دیبذار خب -

 .کرد نوازش را تشدس پشت یمهر

 .زمیعز بکش دراز برو -

 .خوبه حالم خدابه جونیمهر -

 .کرد نگاهش یرچشمیز نایش

 اون از کمهی. دهیپر روت و رنگ ،یآورد باال االن یاسی -

 .افتاده فشارت حتماً بخور عسل

 .دیکش اشیشانیپ به را سردش یهاانگشت

 .شدم بدتر چندروزه تونم،ینم -

 .دهیبر رو امانم تهوع

 .کرد نگاهش یدلسوز با یمهر



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2539 

 

 اد؟یبرم من از یکار -

 .کرد شهینم اشیکار بشم، فداتون نه -

 .نداره ریتاث اصالً انگار داده، دکتر که هم ییهاقرص

 و برداشت زیم یرو از را ینیریش یشده آماده یهیما نایش

 آماده را هاینیریش تا ختیر قابلمه در را روغن خانمستهیشا

 .ندکن

 امانت از مراقبت طرز چه نیا گهینم برگرده، که عموحاج -

 بوده؟ من

 سه دو شما کنم فکر کنن،یم اصافه وزن یحاملگ یتو همه

 .یکرد کم لوهمیک

 محبت با و دیایب ونیمحمدهما کهنیا به فکر و نایش جواب در

 .زد یلبخند بگذارد دهانش در غذا صدقه، قربان و

 .دیخند و گذاشت مقابلش ار یچا فنجان هم یمهر



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2540 

 

 لب یرو لبخند ما ادیم که محمدحاج اسم خداروشکر باز -

 .جانیاسی نمیبیم شما

 نفسش و دیکش زیم یرو برهم و درهم یهاطرح انگشتش با

 .داد رونیب را

 .گذشته روز هشتاد انگار روز هشت نیا -

 .دلتنگم و کالفه نبودنش از

 سرخ یهاچشم به یدست و دکر جدا تبلتش از را نگاهش نورا

 .دیکش اششده

 .شده تنگ ییبابا یبرا دلم منم -

 .کرد دراز را دستش اسی

 کی ساعت،مین یگفت نوراخانوم، رو تبلت اون منم به بده -

 .شده سرخ سرخه هاتمچشم شده، ساعت

 .گذاشت زیم یرو را تبلت ظیغ با



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2541 

 

 .جونمیتد شیپ رمیم پس باشه -

 .رفت خچالی سر

 ببرم؟ براش دیدار کالباس ،یعمومهرزن -

 .ستادیا و گذاشت زانو یرو دست یمهر

 مونده ظهر از مرغ اما نه، کالباس زم،یعز نمیبب امیب سایوا -

 .دمیم بهت االن

 .کرد رها را خچالی در نورا و شد بلند تلفن یصدا

 بدم؟ جواب من -

 .داد تکان را سرش یمهر

 .مزیعز اریب هم یگوش بده جواب برو -

 روغن در و زدیم یاپروانه قالب در را هاینیریش خانمستهیشا

 .انداختیم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2542 

 

 از را هالباس که نایش به و زده چانه ریز را دستش اسی

 .بودرهیخ دیکشیم رونیب ییلباسشونیماش

 .بود ناآرام یمتالطم یایدر مانند دلش

 چنگ جانش تمام به یادلشوره انگار بلکه تهوع،حالت فقط نه

 .بودانداخته

 از سیخ شیهادست کف که بود،شده مضطرب قدرآن

 .بودعرق

 .کرد اشحواله یچشمک نایش

 اما شده، تنگ احمد یبرا دلم منم زم،یعز کن باز اخماتو -

 .اصفهان بره قرارداد هی یبرا شبید شد مجبور

 حاال هست، ریدلگ هم اشیجورنیهم هاجمعه نایش آخه -

 .گذشته یریدلگ از رسماً گهید که

 .پوکمیم دارم

 م؟یبزن یدور هی رونیب میبر یخوایم -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2543 

 

 به را تلفن کهیدرحال نورا یصدا دهد، یجواب کهنیا از شیپ

 .شد گرد شیهاچشم و دیشن بودچسبانده گوشش

 کاریچ خوبه؟ جونالله د؟یشماخوب خوبم، من عمومحسن -

 کنه؟یم

 .کرد مکث یکم

 جان؟یاسی به بدم رو یگوش -

 .بودشده زیت هم شانهیبق یهاگوش

 ردیبگ را یگوش تا شد زیخمین اسی و شد آشپزخانه داخل نورا

 .رفت یمهر سمت او اما

 .داره کار شما با عمومحسن -

 به را مرغ ظرف یمهر و کردند هم به ینگاه اسی و نایش

 .گرفت را یگوش و داد نورا دست

 .دیکش پنجه اسی دل به یکس انگار



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2544 

 

 .کردینم جدا یمهر یهالب از را شیهاچشم

 طرز به را نگاهش و کرد محسن با یکوتاه یپرساحوال

 .کرد جدا خانمستهیشا و نایش و اسی یرو از یاانهیناش

 .آقامحسن دیصبرکن چندلحظه بله -

 .زد پچ و ستادیا اسی که رفت آشپزخانه از رونیب بعد

 داره؟ کاریچ خانمیمهر با من یبابا -

 .ستین یعاد یزیچکی که بودنددهیفهم شانهمه

 .نداشت او از یکم دست هم نایش

 .زد یلبخند

 .جانیا زده زنگ ینداد جواب رو اتیگوش حتماً دونم،ینم -

 نزد؟ حرف خودم با چرا خب -

 .نداشت یجواب

 ؟یبد بهم کمک هی یتونیم یاسی -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2545 

 

 اسی یآشفته فکر که بودنیا قصدش اما نداشت، الزم کمک

 . کند جور و جمع را

*** 

 

  [6/8/20, 2:52 AM] 

 

 

  

 

 شش_و_صدیس
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2546 

 

 ،یمهر یخانه با گرفتنش تماس از قبل ساعت کی

 متوقف اخبار یرو کرد،یم نییپا و باال را هاشبکه کهیدرحال

 .شد

 .گرفت سمتش و کند پوست شیبرا وهیم الله

 .جانمحسن بفرما -

 .زد لبخند

 .کندمیم پوست یدیشک زحمت الله، ممنونم -

 حواسش تمام کهیدرحال و دوخت ونیزیتلو به نگاه الله

 .گفت یکنمیم خواهش رلبیز بود،شده آن معطوف

 .محسن کن ادشیز کمهی -

 هم خودش و گذاشت دهانش در را بیس از یاتکه محسن

 .برد باال را آن یصدا و شد ونیزیتلو یرهیخ متعجب

 تاکنون  مسجدالحرام در لیجرثق سقوط یپ در متاسفانه -

 گزارش نفر ستیدو انیزخم و نفر پنجاه شدگانکشته آمار



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2547 

 

 رانیا و یاندونز پاکستان، هند، اتباع، از هاآن ترشیب که شده

 .بودند

 .گذاشت زیم یرو را وهیم ظرف و دینشن گرید محسن

 نگاه او حرکات به و گذاشته دهانش مقابل را دستش هم الله

 .کردیم

 !وقتهی ینزناسی به ؟یبزن زنگ یخوایم یک به -

 .دیکش شیموها بر دست مستاصل

 .بفهمه یزیچ دینبا اسی نه، نه -

 .خوبه حالش که شاالیا زنم،یم زنگ یحاج خود به االن

 که ساعتکی آن تمام در و دییسایم هم بر دست الله

 یشماره سرهمپشت و رفتیم روقدم درخانه محسن

 ماند،یم پاسخیب تماسش هربار و گرفتیم را ونیمحمدهما

 .فرستادیم صلوات

 .اوردین طاقت گرید دلش
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2548 

 

 یخانه به دارند قصد که بودگفته و گرفته تماس ظهر اسی

 .بروند یمهر

 .شد ولو مبل یرو جانیب

 به بزنم زنگ دیبا لطفاً؟ یدیم بهم آب وانیل هی جانالله -

 .نهینب رو اخبار اسی که باشه حواسشون بگم خانوم،یمهر

 .کنهیم پخش رو خبر داره یبزن که یاشبکه هر االن

 .داد محسن به را آب وانیل

 .بگذرونه ریخخدابه -

 .بدهد یمهر به را یگوش که خواست او از و داد جواب نورا

 :گفت کردند که یکوتاه یپرساحوال

 خانوم؟ یمهر جاستاون اسی -

 .بله -
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2549 

 

 دارم نشه متوجه که دیبر ییجا هی شهیم جسارتاً دیببخش -

 کنم؟یم صحبت باهاتون

 .آقامحسن دیکن صبر چندلحظه بله -

 .رفت باال هاپله از و شد ییرایپذ سالن وارد

 که بوددهیفهم یکاریمخف نیا و محسن لحن و صدا از

 .آمده شیپ یامسئله

 د،یگرفت تماس شما که گفت اسی یجلو نورا یول شرمنده -

 .شده کنجکاو کنم فکر شد، متوجه هم جونیاسی

 گردنش پشت یدست آمده شیپ تیوضع از کالفه محسن

 .دیکش

 !یوایا -

 .بست را در و شد اتاق وارد یمهر

 آقامحسن؟ شده یزیچ -
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2550 

 

 یتو لیجرثق ایگو م،یدیدیم اخبار میداشت ما خانوم،یمهر -

 .داشته یزخم و کشته یتعداد و کرده سقوط مسجدالحرام

 .نداد جواب گرفتم تماس محمدحاج اب یهرچ من

  فتادهین یاتفاق که انشااهلل

 .نشاند و رساند مبل به را خودش رفته وا یمهر

 من یخدا -

 نترنتیا یتو بره ای نهیبب رو اخبار اسی دینذار توروخدا فقط -

 .نشه متوجه یزیچ که

 هممون الیخ که رمیگیم تماس یحاج با شده هرطور من

 .بشه راحت

 .زد صورتش بر چنگ بغض اب یمهر

 آقامحسن؟ کنم کاریچ رو یاسی من یوا -
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2551 

 

 بفهمه، اسی اگر ترسمیم بده، ماهم حال که دیکن باور -

 .فتهیب براش یاتفاق الل زبونم

 .اشیباردار طیشرا نیا یتو اونم

 .دندیچکیم آرام یمهر یهااشک

 .بودکرده رخنه دلش بر ترس

 لرز باشد،افتاده ونیحمدهمام یبرا یاتفاق نکند کهنیا ترس

 .نشاند برجانش

 .زد اتاقش در به چندتقه اسی

 خانومیمهر -

 .آورد نییپا را شیصدا یمهر 

 شما بگم من در، پشت اومده هم االن اسی محسن، آقا -

 د؟یداشت کاریچ باهام

 .بوددرمانده هم محسن
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2552 

 

 .کرد مکث

 .کنم دعوتتون شام یبرا خواستمیم دیبگ -

 .جانیا دیایب یهمگ هم ناال اصالً

 .هست اسی به حواسمون ترشیب میباش هم دور

 شیهاپلک ریز دست دادند، خاتمه که را تماس و کرد قبول

 .گرفت را اشک نم و دیکش

 .دادیم هول یکنار به را ینگران و کردیم ظاهر حفظ دیبا

 اسی منتظر و نگران چشم دوجفت و دیکش نییپا را رهیگدست

 .دید را نایش و

 و شده چه دیپرسیم ابرو و چشم با و ستادهیا ترعقب نایش

 .گذاشت یمهر یبازو یرو دست دهیترس اسی

 شده؟ یزیچ خانومیمهر -
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2553 

 

 الل زبونم نکنه خوبه؟ خاتون حال داشت؟ کاریچ شما با بابام

 و شده یزیچ

 .کرد یتصنع یاخنده یمهر

 .زمیعز گهید بگم بذار ،یاسی یوا -

 .گرفت گاز را لبش کنج اسی

 دیببخش -

 .خونشون میبر شام گفتن زدن زنگ بابات -

 .کرد مداخله نایش

 .مامان که مهین و هفت ساعت االن؟ -

 اسی به رو و کرد گرد نایش یبرا را شیهاچشم نامحسوس

 .داد ادامه

 .میبر حاضرشو برو شم؟ فدات یاآشفته انفدر چرا -

 فتاده؟ین یاتفاق بود؟ نیهم واقعاً -
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2554 

 

 ؟یاتفاق چه آخه جان،یاسی نه که معلومه -

 .دارم دلشوره انقدر چرا دونمینم اما خب آره -

 

  [6/8/20, 2:52 AM] 

 

 

  

 

 هفت_و_صدیس

 

 .گذاشت کمرش پشت دست نایش

 .میبش آماده میبر ایب شد راحت التیخ که حاال گهید خب -

 .داد ادامه و دیخند
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2555 

 

 عموحاج یهاکیتکن همون از هم اتدلشوره رفع یبرا -

 .یشیم خوب کن استفاده

 پچ و دیکش جلو را خودش نایش رفت گرید اتاق سمت که اسی

 .زد

 ؟یکرد هیگر مامان؟ شدهیچ -

 نایش که ختیر اشک صدایب و گذاشت دهانش مقابل دست

 .زد لب دهیترس و ماند اشرهیخ

 نه؟ ای یگیم مامان -

 هم عموتحاج کرده، سقوط لیجرثق مسجدالحرام یتو -

 دهینم جواب رو اشیگوش

 .کنه رحم بهمون خدا

 .نفهمه یزیچ باشه اسی به حواست فقط

 .آمد چشمانش شیپ یاهیس و رفت نایش یپاها از جان
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2556 

 

 .گرفت را ربغلشیز یمهر

 ؟یشدیچ تو برسرمخاک یوا -

 .دینال

 عمومحاج -

 .زد هق و کشاند اتاق داخل را او

 سالم عموت که کن دعا ن،ک دعا فقط مادر، ستین یزیچ -

 .باشه

*** 

 کردن تا کهیدرحال و گذاشت زیم یرو را تابلب شهراد

 :گفت یمان جواب در بودگرفته سر از را شیلباسسها

 .کردم یاک و طیبل آره -

 ؟یگفت نایامامانت به حله، پس خب -

 .انداخت چمدان در را یشلوار
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2557 

 

 .که نداره دودور ردادا گه،ید فهمنیم رمیم بگم؟ یچ بابانه -

 خوبه؟ یسپ

 .انداخت باال شانه

 خوبه؟ بگم بگم؟ دروغ -

 به را نگاهش و شد خم زیم یرو و داشت نگه دست شهراد

 .داد یمان

 .بگو راستشو نه -

 .داداش ستین خوب خب، -

 .گرفت رشیز را فندک و گذاشت شیهالب انیم را گاریس

 بزنه؟ حرف باهام ادینم -

 .کرده تچِ زده مواد نه، -

 . کنه یروادهیز نذار -

 .شمینم فشیحر شهراد، الیخیب -
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2558 

 

 .کرد فوت کالفه را نفسش شهراد

 ه؟یِکِ یبرا طتیبل یگفت -

 .صبح فردا پس -

 به بعدش ساعت هجده و کند پرواز صبح فرداپس بود قرار او

 چه یکس و کند ریغافلگ را نایش و مادرش تا برسد رانیا

 زیسورپرا هم را گرید یهایلیخ رفتنش دیشا دانست؟یم

 .کردیم

 

  [6/9/20, 2:27 AM] 
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2559 

 

 هشت_و_صدیس

 

 در ست،ین یعاد کدامشانچیه رفتار انگار که دیدیم اسی

 .بودشده نایش چیپاپ کردنشان حرکت از قبل و خانه

 زیچ نشود مجبور تا کرد بهانه را یناگهان سردرد ناهمیش

 .دیبگو یترشیب

 کنجکاوتر بودندنشسته دورهم محسن یخانه در که حاال

 .بودشده

 .داد صیتشخ شانآشفته یهانگاه از را شانینگراندل

 دائم اما شود سرگرم یتد و نورا با داشت یسع محسن

 .گرفتیم اشیگوش در را یاشماره

 .بود الله کنار آشپزخانه در یمهر

 .کردندیم پچپچ آرام و ستادهیا اما نبود دادن انجام یبرا یکار



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2560 

 

 آن به رو نیا از ناگهان که بود نایش حال تربیعج زیچهمه از

 .بودشده رو

 .اوردین طاقت دلش گرید

 اس،ی شدن کینزد محض به که رفت پدرش سمت و ستادیا

 .کرد قفل را اشیگوش یصفحه

 .نشست پدرش کنار

 شده؟ یزیچ ییبابا -

 .گرفت گر تنش تمام دخترش یکالفه نگاه دنید با

 افتاده ونیمحمدهما یبرا یاتفاق که همنیا تصور از یحت

 .شد راست تنش بر مو کند، چه اسشی با دیبا و باشد

 .دیکش اسی یموها به دست

 ؟یاتفاق چه بابا، اسِی نه -

 .دینال
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2561 

 

 شدم، یحال هی ییهوی تاحاال ظهر از زنه،یم شور دلم ییبابا -

 .دینگران انگار دیکنیم رفتار یطورهی شماها هم االن

 دور را دستش کی و نشاند شیهالب یرو یساختگ یاخنده

 .دیچیپ اسی یشانه

 .نشده یزیچ زم،یعز نه -

 خوبه؟ بابابزرگش یکوچولو نمیبب بگو

 با را صورتش و افتاد خنده به و گرفت دندان به را لبش اسی

 :شد معترض خنده انیم و پوشاند دستش

 .کشمیم جالتخ یگیم یجورنیا خب ،ییبابا عه -

 .کوچولو مامان بره قربونت بابا -

 .جونممحسن خدانکنه -

 :دیپرس دهیترس و ناخودآگاه محسن و ستادیا اسی

 کجا؟ -
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2562 

 

 .داد جواب متعجب

 حرف باهاش چندساعته بزنم، ونیمحمدهما به زنگ هی برم -

 .نزدم

 .کرد مداخله دیشن را شیصدا که یمهر

 تماس هم خودش که هییجا حتماً جان،یاسی نزن زنگ -

 .نگرفته

 .دیپر باال شیابروها

 خانوم؟یمهر نزنم زنگ چرا -

 را اسی تعجب حرفش نیا و نبود کردن دخالت اهل یمهر

 .ختیبرانگ

 .شد هول هم خودش

 .برسون ماهم سالم یزد زنگ زم،یعز گفتم یجورنیهم -

 .داد ادامه و گرفت را یمهر حرف یدنباله محسن
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2563 

 

 .کردم صحبت یحاج با من دیایب شما کهنیا از قبل اتفاقاً -

 .نده آنتن یگوش ممکنه که ییجا رفتن ارتیز یبرا گفت

 یمصلحت دروغ دخترش آرامش حفظ یبرا بودشده مجبور

 .دیبگو

 .داد جلو را شیهالب اسی

 نگفت؟ یزیچ خودم به چرا پس -

 .داشت آنتن هم دیشا گه،ید بزنم خوامیم زنگ هی حاال

 .رفت نشانه را اسی همه نگاه و برداشت را اشیگوش

 .گرفت را تماس نیاول

 را اششماره دوباره نداد، جواب و خورد که هم بوق نیآخر

 .گرفت

 .ونیمحمدهما نام مجدد لمس و پاسخ بدون تماس بازهم و

 .بودشده یعصب گرید بعد، به چهارم یدفعه از



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2564 

 

 ؟یزد حرف باهاش واقعاً شما ییبابا -

 .داد تکان را رشس و کرد مکث

 .زمیعز آره -

 تماس بازهم رفتیم روقدم خانه در کهیدرحال و ستادیا

 .ماند پاسخیب هربار و گرفت

 و افتاد تالطم به اشمعده که کرد بد را حالش قدرآن استرس

 .آورد باال و رساند توالت به را خودش

 .چسباند اشدهیپر رنگ یهالب به را پرتقال آب وانیل الله

 .زمیعز بخور کمهی -

 .داد تکان راسو و چپ با دا سرش

 .تونمینم -

 .دیکش اسی صورت یرو را کوچکش دست ینگران با نورا

 ؟یبهتر جانیاسی -
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2565 

 

 .فشرد برهم پلک

 .کن یباز یتد با برو ستین یزیچ زمیعز آره -

 یرو یهاعرق یمهر و گرفت دست در را سردش دست نایش

 با محسن و کرد پاک یکاغذ الدستم با را گردنش و یشانیپ

 .بود اسی یرهیخ گرفته آتش یجگر و متشنج یاعصاب

 و نگاه جفت کی فقط ها،آن تمام حضور وجود با اما، اسی

 .خواستیم را نفر کی حضور

 .را ونشیمحمدهما

 

  [6/9/20, 4:35 PM] 
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2566 

 

 

 نه_و_صدیس

 

 که دید یوقت و کردیم چک اشیگوش در را اخبار محسن

 .شد ترکالفه شده، ترشیب شدگان کشته شمار

 از غیدر و گرفتیم را ونیمحمدهما یهشمار سرهم پشت

 .دیایب او جانب از که یجواب

 .دیچ را شام زیم الله

 شده، که هم ظاهر حفظ یبرا اما نداشت غذا به لیم کسچیه

 .نشستند زیم پشت همه

 .کردیم یباز یباز شیغذا با اسی

 .گذاشت برنجش یور کباب خیس کی محسن

 .بابا اسِی گهید بخور -
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2567 

 

 .ییبابا ندارم لیم -

 .دیلرز بشیج در یگوش د،یبگو اسی به یزیچ کهنیا از شیپ

 آب عربستان، یشماره شیپ دنید با و دشیکش رونیب

 .دیبلع را دهانش

 .سُراند هیبق یرو آرام را نگاهش

 یرو به یزیچ کدامچیه اما و بود او به حواسشان همه انگار

 .آوردندینم خودشان

 .ستادیا و کرد یرلبیز و آرام یعذرخواه

 .کرد دنبال نگاهش با را محسن و دیچرخ اسی گردن

 .کرد وصل را تماس و بست را در اتاق به ورود محض به

 الو -

 آقامحسن سالم -
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2568 

 

 دیکش یآسودگ سر از ینفس د،یشن که را ونیمحمدهما یصدا

 .شد ولو یصندل یرو باًیتقر و

 .یکرد لب به جون مارو که شما مومن، مرد -

 .شد گم یشلوغ اون یتو امیگوش خدا،به امشرمنده -

 خوبن؟ نورا و اسی د؟یخوب

 شما به چندبار اما بفهمه یزیچ اسی مینذاشت خوبن، آره -

 .ختهیر هم به اعصابش ینداد جواب زد زنگ

 ؟یبود کجا شما ؟یحاج شد یچ

 .دیکش آه

 فقط من خرابه، یلیخ اوضاع م،یبود مسجدالحرام هم ما -

 خداروشکر د،ید ضرب کمهی دستم افتادم دم،ییدو که یوقت

 شدن مجروح هامونیکاروان هم از چندنفر اما نشد یخاص زیچ

 .کرد فوت نفرشون کی
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2569 

 

 یخوب خودت االن پس کنه، رحمتشون خدا ،یوایا -

 محمد؟حاج

 .کردم نگرانتون که خوامیم معذرت بازم بله -

 .دیخند محسن

 رفت، هزارجا فکرمون ،یکرد سرمون به جون نگران؟ -

 .خوبه حالت که خداروشکر

 بزنم؟ حرف اسی با تونمیم -

 .خداحافظ من از دارنگه رو یگوش حتماً، آره -

 اسی تا برد باال را شیصدا لب به لبخند و رفت رونیب اتاق از

 .بشنود

 .خطه پشت همسرت از همنیا ا،یب بابا، اسِی -

 متعاقب و شد بلند یغذاخور زیم پشت از طورچه دینفهم اسی

 .دندیکش یراحت نفس هم هیبق محسن، یصدا دنیشن
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2570 

 

 .آمد هم هیبق لب به لبخند و ختیر اشک یحالخوش از نایش

 .دیقاپ محسن دست از را یگوش

 ؟یخوب محمدم -

 ؟یخوب شما خانومم، سالم -

 .مونمیم خوب یبد جواب رو اتیگوش شما اگر -

 .کردم گم رو امیگوش دیببخش بگردم دورت -

 .رمیگیم دیجد خط

 و شد منبسط تنش عضالت و گذاشت قلبش یرو دست اسی

 .بست پلک

 ؟یخوب یمطمئن زد،یم شور یلیخ دلم -

 .خوبم خوب قشنگم، خانوم خوبم -

 افتاده؟ یاتفاق ونیمحمدهما -
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2571 

 

 اوضاع کمهی کرد سقوط لیجرثق هی جانیا واال؟ بگم یچ -

 یپلوغ شلوغ همون یتو رو امیگوش هم من بود ختهیر همبه

 .شد گم

 .زد صورتش به آرام را دستش

 جونِ گه؟ید یخوب که یگیم راست یحاج ،یوایا ،یوایا -

 اس؟ی

 د،ید بیآس دستم کمهی فقط جونم، به دردت نده قسم -

 .ستین یچیه

 .شد روان شیهااشک ناخواسته

 .بود آشوب دلم نقدرا چرا بگو پس -

 ؟یدار درد رم،یبم یاله

 ادیز خوردم مسکن نه دورازجونت، خانوم، نگو عه، عه عه -

 .نداره درد
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2572 

 

 کلمات و هااشک و حرکات و نگاه در را یواقع عشق محسن

 که کرد خداراشکر بار نیهزارم یبرا و دیدیم دخترش

 پابند طورنیا که هست خوشبخت یقدرآن اش،دانهکییکی

 .مانده اشیزندگ

 

  [6/11/20, 3:18 AM] 

 

 

 

 

 

 ده_و_صدیس
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2573 

 

 گرید یقهیدق چند تا. میشد رانیا خاک وارد اکنون هم

 .میهست تهران ینیخمامام فرودگاه در فرود یآماده

 و دیببند را خود یکمربندها لطفاً

 .دینشن را مهماندار یجمله یادامه و بود یداریب و خواب انیم

 ریتاخ باعث که یمیرمستقیغ و چندساعته پرواز یخستگ

 .بودنشسته جانش بر شد، یادیز

 :گفتیم مهماندار شد داریب که بعد یکم

 گرید یقهیدق چند تا د،ینشو بلند ها یصندل یرو از لطفاً -

 باز مایهواپ کامل توقف تا و دیببند را کمربندها. مییآیم فرود

 . دینکن

 یتالش چیه و گذاشت مبره پلک و بست را کمربندش شهراد

 .نکرد اشآشفته فکر کردن جمع یبرا

 .دیآمد خوش رانیا خاک به -

*** 
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2574 

 

 یروز آن از روز ازدهی درست و بود وریشهر روز نیکمی و یس 

 خبردار ونیمحمدهما سالمت از تا بودندداده جان شانهمه که

 .گذشتیم شوند

 .بودکرده ظیغ و نشسته ونیزیتلو یروروبه نورا

 .دیچرخ اسی سمت تیعصبان با و اوردین تطاق

 .مدرسه رفتن امروز هابچه نیا یهمه جان،یاسی نیبب -

 .چرخاند کاسه در را شیهاچشم اسی

 جشن هابچه نیا کهنیا خاطربه کوچولوم، جوجه -

 یهست یدبستان شیپ شما ان،ییابتدا اول بوده، هاشونشکوفه

 .شهیم شروع گهید روز پونزده از هم هاتونکالس و

 یهادست و گذاشت اسی یپا یرو را سرش کرده بغض

 .کرد نوازشش و رفت شیموها انیم اسی
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2575 

 

 ام؟یدبستان شیپ من چرا اصالً ره،ید که گهید روز پونزده -

 دیبا ما چرا ترن؟بزرگ من از چرا اولن؟ کالس هابچه نیا چرا

 مدرسه؟ میبر رترید

 یدلتنگ سر از اشهانهب هانیا تمام که دانستیم خوب اسی

 .بود

 با و ناگهان نورا تعجب کمال در اما داد را پاسخش آرامش با

 .زد هیگر ریز بلند یصدا

 پارس او به رو و دیدو اسی سمت و شد بلند شیجا از یتد

 .کرد

 را نورا اسی که بودکرده فکر شانخانه یداشتندوست وانیح

 .کرده دعوا

 .آرام را نورا ای کند ارمه را یتد اول دانستینم اسی

 .نشاند شیپاها یرو را او و انداخت نورا تن ریز دست

 .دیکش او یهاپلک ریز را شیهاانگشت
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2576 

 

 شده؟یچ نمیبب بگو بهم زدلم،یعز نکن هیگر -

 .انداخت باال را سرش

 .خوامینم -

 کودکانه را شیصدا و جمع را شیهالب و شد نورا یرهیخ

 .کرد

 .کنمایم هیگر منم ینگ اگه -

 .گذاشت اسی یشانه یرو را سرش

 اد؟ینم ییبابا چرا چرا، -

 .شمونیپ ادیم گهید چندروز زدلم،یعز ادیم -

 .دیبوس را اشیشانیپ و کرد نوازش را کمرش اسی

 .شده تنگ براش دلم منم -

 .بشم خوشگلت یچشما یفدا نکن هیگر

 .میزد حرف باهاش شیپ ساعت هی نیهم که ما
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2577 

 

 .زد هق بردارد، اسی یشانه یرو از را سرش کهنیا بدون

 .خوندیم قصه برام شبا ییبابا -

 .دیخند گلو در اسی

 .خوشگله خونمیم که منم -

 جان؟یاسی -

 دلم؟ جونِ -

 ؟یکنینم دعوا منو بگم، یزیچ هی -

 نه ه؟یسوال چه نیا آخه نورا؟ کردم دعوات چندبار -

 .عشقم بگو کنم،ینمدعوات

 .شده تنگ نینگ امانم یبرا دلم -

 یهاچشم به و کشاندش عقب و گرفت را نورا یهاشانه

 .زد زل اشکش از سیخ و ناراحت

 زم؟یعز ینگفت زودتر چرا -
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2578 

 

 .انداخت باال شانه دهیورچ لب

 بزنم؟ زنگ بهش یخوایم -

 .داد تکان را سرش

 .اوهوم -

 .زمیعز باشه -

 و خودش احوال دنیپرس از بعد و گرفت را وانیک یشماره

 .بود خواسته او از را نینگ یشماره آزاده،

 و گذاشت آن یرو دست فرستاد، شیبرا را شماره که وانیک

 .ماند مردد

 تماس و نکرد درنگ گرید د،ید که را نورا یرهیخ نگاه 

 .گرفت

 یتاالر یبهداشت سیسرو همان در ن،ینگ با برخوردش نیآخر

 .بودشده گزاربر آن در آزاده و وانیک یعروس که بود
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2579 

 

 .نداشت وجود اضطراب یبرا یلیدل

 .دیچیپ گوشش در نینگ یصدا که دیکش قیعم چندنفس

 الو؟ -

 .زد لب و دیبلع را دهانش آب

 .هستم اسی د؟یخوب جان،نینگ سالم -

 .داد را پاسخش مکث کوتاه یهیچندثان با هم او

 افتاده؟ یاتفاق د؟یخوب شما ممنون، زمیعز سالم -

 .بکنه صحبت باهاتون خوادیم انور نه، -

 .بهش دمیم رو یگوش

 یمرس -

 خداحافظ -

 .گرفت نورا سمت را یگوش اسی و داد را پاسخش هم نینگ

 .بود یدنید نورا یهاچشم در برق لحظه، آن در
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2580 

 

 فتانه یبرا اسی دل که زدیم حرف نینگ با زدهذوق قدرآن

 .ردیبگ تماس او با کاش کرد فکر خودش با و شد تنگ

 .زد حلقه شیهاچشم در اشک و دیکش شکمش بر یدست

 یقدراون امونرابطه کاش ام،حامله که دونهینم هنوز فتانه "

 به ،یهرکس از قبل ،یاگهید هردختر مثل که بود خوب باهم

 "بشم مامان قراره هممن که گفتمیم مامانم

 

  [6/11/20, 3:19 AM] 

 

 

 

 

 ازدهی_و_صدیس
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2581 

 

 

 حاال و شده داریب آب خوردن یبرا تر،بلق ربع کی ،یمهر

 .آمدینم شیهاچشم به خواب کرد،یم یهرکار

 .رفت رونیب اتاقش از و زده سرش به یخوابیب

 .کرد باز را نایش اتاق در

 .زد یلبخند اشیخال تخت دنید با

 .کرد زمزمه

 تو ییشبا چه ستن،ین شمیپ هامبچه بگرده، دورتون مادر -

 حاال و شدیم بلند هاتونخنده و کل لک یصدا خونه نیا

 .دییجا هی هرکدومتون

 .دیبش ریخبهعاقبت

 هم شب و رفته مادرش و احمد یخانه به غروب از دخترش،

 .بودمانده جاآن
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2582 

 

 یبرا هم دلش اما بود حالخوش احمد کنار نایش یخوشبخت از

 .گرفت خودش ییتنها

 یهالوژنها از که ینور کمک به کهیحال در و دیکش آه

 هاپله از بود،کرده روشن را خانه یکم ییرایپذ سالن اطراف

 : زد پچ خودش با رفت،یم نییپا

 حاج به باشه بهتر دیشا کنم، عادت ییتنها نیا به دیبا گهید -

 جور برام ترکیکوچ یخونه هی و بفروشه رو خونه بگم محمد

 .نکنم خوف انقد تا کنه

 جانیا شب نصفه تا وقتایبعض شهراد امبچه یاله بگردم

 .دیدیم ترسناک لمیف دیخوابیم ونیزیتلو یجلو

 .شد کیتحر اشییایبو و گذاشت پله نیآخر یرو را شیپا

 .دیکش بو

 !کینزد انقدر همآن آمد،یم گاریس یبو

 .نبود درش او جز یکس که یاخانه در
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2583 

 

 .کرد تنگ را شیهاچشم

 .دید سالن یوشهگ یراحت یهامبل یرو را یاهیسا انگار

 .دیگز را لبش محکم و دیترس

 .دزد سادات، یجده ای -

 .گفت خودش با آرام را نیا

 خاموش زیم یرو را گارشیس و زد لبخند و دیشن شهراد اما

 .کرد

 مامان -

 .کرد شک شیهاگوش به یمهر

 .بودستادهیا و برده ماتش جاهمان

 یمهر پلک یگوشه و برداشت قدم سمتش و ستادیا شهراد

 .دیپر

 !شهراد منم، نترس، مامان -
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2584 

 

 .دیدیم ترواضح را صورتش آمد،یم جلوتر که هرقدم

 .دیکوب اشنهیس بر دست و ختیر شوق از اشک یمهر

 ؟یاومد یک تو بگرده، دورت مادر -

 را پسرش یشده الغر اندام و چهره خانه، روشن و کیتار در

 .گرفت اوج هقشهق و داد صیتشخ

 .گرفت خودش یمعرفتیب از هم شهراد دل

 .بود یمهر یروروبه درست حاال

 .دندیکش آغوش در را گریدکی و شد خم

 هامدت از پس شهراد و رفتیم اشصدقه قربان یمهر

 .شد آرام یکم ،یقراریب

 مادر شهراد نم؟یبینم خواب و دارمیب که کنم باور شهرادم، -

 .خدابه کردم دق

 ؟یکرد که بود یکارچه
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2585 

 

 هم یمادر که ینکرد فکر ،یرفت و یگذاشت خبریب که یروز

 ؟یدار

 .داد پاسخ کلمه کی مادرش یشگیهم یهاهیگال جواب در

 دیببخش -

 نبخشم؟ تونمیم مگه نشه، مادر یول بشه سنگ آدم که آخ -

 .یبرگرد زود قبل یسر مثل که یاومد نکنه نمیبب

 .دوخت چشم مادرش انیگر صورت به و ستادیا راست

 .هستم فعالً مامان، نکن هیگر -

 .دیکش آغوش به را او تن دوباره

 .پسرم برم باالت و قد قربون -

 .برگشته شهرادم

 

  [6/11/20, 3:19 AM] 
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2586 

 

 

 

 

 

 دوازده_و_صدیس

 

 م؟یریم کجا جانیاسی -

 میتصم صبح باالخره خودش، با رفتن کلنجار دوروز از بعد

 .برود فتانه دنید به قربان، دیع روزِ همان بود،گرفته

 ماند،یم منتظرش ناهار یبرا بودگفته یوقت و گرفته تماس

 یدوساعت یکی خوادیم فقط که گفت و کرد رد را دعوتش

 .برگردد و ندشیبب

 .زد شیصدا دوباره نورا
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2587 

 

 .بودم شما با جانیاسی -

 گل طرح یمو کش و داد تکان حواسیب را سرش

 .دیچیپ نورا یموها راست سمت دور را گردانآفتاب

 .فتانه شیپ میبر میخوایم -

 شما؟ مامان -

 .اوهوم -

 .کشمیم خجالت من -

 .زمیعز که نداره خجالت -

 ؟یناراحت جانیاسی -

 ناراحت که دیبگو چندماهه و سال پنج ینورا به توانستیم

 جوشد؟یم سرکه و ریس مثل دلش اما ستین
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2588 

 

 حرف ونیمامحمده با که شب نصفه از که دیبگو توانستیم

 و است اعمالش آوردن جابه مشغول دانستیم که حاال تا زده

 مانده؟ معلق دلش ندارد، او از یخبر گرید

 .توانستینم

 .زد یلبخند پس

 .ستمین ناراحت زمیعز نه -

 .شد آماده هم خودش و کرد عوض هم را یتد یهالباس

 عکس قاب چشمش و انداخت نهییآ در صورتش به ینگاه

 نصب تخت یباال درست سرش، پشت که نشایعروس

 مهربان نگاه و لبخند یبرا دلش و گرفت نشانه را بودشده

 .داد جان ونیمحمدهما

 دیدیم را ونشیمحمدهما گرید گذشت،یم که هم چندروز آن

 از یاندک بلکه دشیببو دیبا ریس دل کی کرد فکر و

 .ببرد و دیبشو را مدت نیا یهایدلتنگ
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2589 

 

 .شدند خارج در از نورا و یتد همراه به و تبرداش را چشییسو

 از را سرش نورا که پخش، درحالِ اخبار و بود روشن ویراد

 .شد معترض و آورد جلو یصندل دو انیم

 ییبابا مثل شماهم ندارم، دوست اخبار من جانیاسی -

 ؟یدار دوست اخبار اشهمه

 .کرد یپل را یآهنگ و برد جلو دست و دیخند

 داره خطر عقب نیبش و،یراد اخبارِ یجا به هنگآ همنیا ایب -

 .طالنفس

 .بودکرده ولو نورا آغوش در را خودش یتد

 هرنفس قدرچه که کرد فکر و کرد میتنظ شانیرو را نهییآ

 .است ارزشمند شیبرا هاآن

 چه اگر بود،دهیبر را امانش هنگامنابه یآشوبهدل نیا اگرچه

 صبح و شده دعوت رازیش هدانشگا به قبل روز پدرش که نیا
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2590 

 

 دوچندان را اشیدلتنگ شهر، نیا در نبودنش و بودکرده پرواز

 .داشت را یتد و نورا او اما کرد،یم

 .شدند ادهیپ و کرد پارک مادرش یخانه در مقابل را نیماش

 .رفتند داخل و فشرد را زنگ

 .رفت باال را هاپله

 .بودستادهیا کنارش و بودکرده باز را در فتانه

 و زد یلبخند اش،شده ترتوپول یکم صورت و اسی دنید با

 .کرد باز آغوش شیبرا یدلتنگ با

 اما نبود قیعم بود، مادرش که یزن نیا به زن، نیا به حسش

 فکر دیبوس را اشگونه و کرد نوازش را کمرش یآرام به یوقت

 .است خوب هم او بودن که کرد

 .برد جلو دست آرام نورا

 .مبارک دتونیع خانوم، نهفتا سالم -
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2591 

 

 .دیبوس را او سر و شد خم

 .مبارک شماهم دیع ،یاومد خوش کوچولو، خانومِ سالم -

 .ستادیا نورا یپاها پشت و شد داخل صدا و سر پر هم یتد

 شیبرا ریمس در که یاهیهد پاکت و ینیریش یجعبه اسی

 .داد دستش به را بودگرفته

 .یدیکش زحمت اس،ی یمرس -

 .کنمیم خواهش نبود، یزحمت -

 .دخترم نیبش ایب -

 ؟ییتنها -

 م،یداشت دعوت همسرم خواهر یخونه ناهار زم،یعز آره -

 .رفتن هابچه

 .شدم مزاحم پس -

 .گرفت اسی مقابل را شربت ینیس
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 یلیخ یایب قراره یگفت یوقت ،یستین مزاحم وقتچیه تو -

 .بودم دلتنگت شدم، حالخوش

 .ترف باال اسی لب کنج

 ام؟خونه یاومدینم سر هی یحت چرا پس یبود تنگمدل -

 .نشست اسی مقابل مبل یرو

 .بشم مزاحمت خواستمینم چون -

 رو اتتیخصوص از یلیخ اما نکردم بزرگت من درسته

 .شناسمیم

 .امیب هممن ینداشت دوست یعنی یاومدینم یوقت

 خوبه؟ همسرت ؟یخوب ت،یشکا و گله از جدا حاال

 .گرفت جان بارشنیا لبخند

 .ممنون میخوب ماهم خوبه، نیمحمدهما-
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 کنجکاو و دیکش جلو را خودش و انداخت پا یرو پا فتانه

 .کرد نگاهش

 د؟یخوب ای یخوب -

 .امحامله من -

 

  [6/11/20, 1:17 PM] 

 

 

  

 

 زدهیس_و_صدیس
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 گر،ید دختران مانند شده، که هم قهیچنددق یبرا که نیا

 شدنش، دارنوه از زدهذوق او و بود درشما کنار در طورآن

 و رینظیب یحس شیبرا رفت،یم اسی یصدقه قربان

 .بود العادهفوق

 .زد اسی یپا به آرام نورا

 نورا؟ جونم -

 .کرد ونیزیتلو به یااشاره

 سررفته، امحوصله من آخه داره؟ دوست اخبار خانوممفتانه -

 نشون کارتون که یاشبکه هی میبزن شهیم مونده، جا تبلتمم

 بده؟

 .چرخاند ونیزیتلو سمت را سرش و زد لبخند اسی

 پر شیهالب از لبخند بود، پخش درحال که یخبر دنید با اما

 .دیکش

 .کرد تنگ را شیهاچشم
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 .کردینم درک را مکان و زمان

 را شده چه دیپرسیم ینگران با که هم را فتانه یصدا یحت

 .دیشنینم

 یهالب چندبار و چرخاند رافاط به را سرش تنها

 .شد خارج نشانیب از ییصدا تا داد تکان را اشدشدهیسف

 .کن اد،یز رو،صداش کجاست؟...کنترل...کنت...ک -

 .برد باال را ونیزیتلو یصدا فتانه

 .شد خم شیزانوها و دیشن اسی

 شده شوکه و آمد فرود دوزانو یرو ونیزیتلو مقابل جاهمان

 .ماندرهیخ

 شده گزارش گرادیسانت یدرجه هفت و یس هوا یدما -

 گذرگاه ماندن بسته و تاکنون صبح نه ساعت از تیجمع فشار

 و ستیدو یاصل گذرگاه ماندن بسته و پانزده و ستیدو یفرع

 از رفتن باال یبرا تالش ت،یجمع دیشد تراکم به یهمگ چهار،
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 افتادن زائران، رفتن هوش از گذرگاه، کنار یفلز یهاوارهید

 .دیانجام زائران از یبرخ فوت تینها در و تیجمع یپا ریز

 .منا در امروز یفاجعه یشهدا یهاخانواده به گمیم تیتسل

 .بودشده یخال شیپاها ریز نیزم

 .بودنمانده شیبرا یجان

 یهاچشم شیپ بودند پخش درحال که یریتصاو

 یکم خوراندن یبرا فتانه تالش و رفتندیم رژه اشزدهشوک

 .بود دهیفایب او به قندآب

 شوند بسته تا رفتندیم که ییهاچشم و دهیپر رنگ صورت به

 .زدیم ضربه

 .زمیعز رو من نیبب اسی اس،ی دخترم، -

 زم،یعز اسی نبوده، جااون که شاالیا خوبه، همسرت حال

 ؟یشنویم رو صدام
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 کور و کر کاش کرد آرزو بارنیاول یبرا و دیدیم و دیشنویم

 .بودشده متولد

 .کردیم هق هق نورا

 .ترسمیم من بزن حرف توروخدا جانیاسی -

 .کند آرام را او داشت یسع نورا یهاهیگر از نگران هم یتد

 .خواباندش یآرام به و گذاشت اسی ریز یبالشت فتانه

 شدیم سیرنویز که یتیتسل امیپ و ونیزیتلو به هنوز نگاهش

 دنیچک به شروع صدایب و یامآر به شیهااشک و مانده

 .کردند

 .داد ماساژ را شیهاشانه فتانه

 .نکن هیگر توروخدا بکنم؟ برات تونمیم کاریچ دخترم، -

 .باش اتبچه فکر به آخه؟ یستین حامله مگه

 .ستین معلوم یچیه که هنوز



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2598 

 

 .زد لب خفه

 .شم مطمئن  حالش از، د،یبا -

 اششده خاموش یگوش اما گرفت را ونیمحمدهما یشماره

 .آمد فرود اسی سر بر یپتک مانند

 شکمش ریز یپ در یپ یهادنیرکشیت و تهوع و جهیسرگ

 .نداشت یتیاهم نیترکوچک شیبرا

 .ندارد یافاصله مرگ تا کردیم حس اما دیکشیم نفس

 به را مغزش کهنیا از شیپ و بست پلک فتانه یهادست یرو

 :زد پچ بسپارد یهوشیب

 .خانوم ،یمِهر به ن،بز زنگ، -

 نگران، و مضطرب و دهیترس فتانه و گرفت اوج نورا یهاهیگر

 نام دنبال به نشیمخاطب فهرست در و برداشت را او یگوش

 .گشت یمهر
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  [6/14/20, 2:55 AM] 

 

 

 

 

 چهارده_و_صدیس

 

 وانیل و دیکش شهراد یختهیر برهم یموها بر یدست یمهر

 .داد سر سمتش هم را پرتقال آب

 .جونتنوش زمیعز بخور -

 .زد مادرش به یلبخند و دیجو را عسل و ریسرش یلقمه

 راحت گفتم نکردم دارتیب بشه، هاتخنده یفدا به مادر -

 .یبخواب
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 خوابم بود صبح یهایکینزد اتفاقاً آره دردنکنه، دستت -

 .رفت

 ؟یکرد درست یماه پلو یسبز ،یانداخت راه ییبو چه

 برات خودم که ینبود مدت نیا تمگف شهرادجان، آره -

 .کنم درست

 .یشد الغر قدرمچ

 و خورد که؟ گذشتینم سخت بهت بود؟ طورچه جااون

 خوراکت

 .شد قطع تلفن یصدا بلندشدن با حرفش

 خودش یمهر که اوردیب را یگوش و ستدیبا خواست شهراد

 .کرد شهراد به یااشاره دست با و ستادیا

 ضعف الاقل بخور یزیچ هی هظهر سر زم،یعز نیبش تو -

 .دمیم جواب خودم ،ینکن

 .بودافتاده یگوش یرو اسی لیموبا یشماره
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 .کرد وصل را تماس و زد یلبخند

 جانیاسی سالم -

 انیم را وانیل مادرش، زبان از اسی نام دنیشن با شهراد

 .ماند یمهر به رهیخ و فشرد انگشتانش

 .دید او صورت در را تعجب و بهت

 .دیچک شیهااشک ناگهان و دیکوب صورتش بر یمهر

 د؟یدید خودتون شما بده، مرگم خدا یوایا -

 .نکردم روشن ونیزیتلو صبح از من نه

 و دیدو ونیزیتلو سمت و رفت رونیب آشپزخانه از مهیسراس

 .کرد مکث خبر یشبکه یرو و کرد روشنش

 است ممکن یاتفاق چه کهنیا از یکنجکاو با شهراد

 .زد شیصدا و افتاد راه دنبالش باشدافتاده

 ؟یکنیم هیگر چرا شده؟یچ مامان -
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 به معطوف حواسش تمام کهیدرحال او به توجهیب یمهر

 ونیزیتلو در که یمنحوس سیرنویز و فتانه یهاصحبت

 :زد لب و ختیر اشک بود، شدیم پخش

 االن. جااون امیم من دیبگ رو خونه آدرس شما خانومفتانه -

 طوره؟چه

 کنه؟یم یقراریب یلیخ نورا

 .بهش دیبد رو یگوش آره آره،

 را مادرش یآمده در حدقه از و یاشک یهاچشم رد شهراد

 .داد هانوشته همان به و گرفت

 به نگاه گنگ و دید را یخفگ و منا و حادثه کلماتش، انیم از

 :گفتیم که دوخت مادرش یدهیترس صورت

 خوب ست،ین یزیچ نکن هیگر نه ،نکن هیگر نوراجان، الو -

 تا بمون کنارش نترس، زمیعز آره شِت،یپ امیم من شهیم

 .برسم
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 .زد هق و زد صورتش بر چنگ کرد قطع که را تلفن

 .کنه رحم بهمون خدا -

 .گرفت را مادرش دست شهراد

 نه؟ ای شده یچ یبگ یخوایم مامان -

 .کن دعا فقط م،یباشنشده خراب خونه کن دعا شهراد -

 .کرد نگاهشمنگ هم باز

 .حج رفته عموتحاج شهراد، عموتحاج -

 تلف دارن هم رو افتادن مردم تنگه، جا منا یتو گنیم

 .کنهینم یکار هم یخبریب خدا از چیه شن،یم

 .دیبلع را دهانش آب شهراد

 خب؟ -

 باشه؟ اونا نیب عموتحاج اگر پسر، هیچ خب -

 .ردک فرو شیموها انیم پنجه شهراد
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 زد زنگ که زنه نیا نمیبب بگو نکن هیگر حاال نباشه دمیشا -

 بود؟ یک

 .جونم به دردت شو حاضر بدو شهراد -

 هم عموتزن کهنیا مثل بود، عموتزن مادرِ خانومفتانه نیا

 .رفته حال از دهیشن ونیزیتلو تو خبرو شش،یپ رفته سر هی

 یارقریب امبچه نورا شش،یپ برم من زده زنگ مادرش

 .کنهیم

 در همآن شود، روروبه اسی با بود قرار که شدینم باورش

 .یطیشرا نیچن

 .بودخوانده عموزن شیبرا را او مادرش که

 .شود حاضر تا دیدو هاپله سمت و زدیم هق یمهر

 تو یخاک چه الل زبونم مینیبب میبر زود ایب شهراد ایب -

 .شده سرمون

 .نبود یراض هآمدشیپ اوضاع از ابداً شهراد
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 ؟یبر آژانس با شهیم -

 اومده، عموتحاج سر ییبال چه ستین معلوم گمیم شهراد -

 کنهیم هیگر زار زار داره نورا رفته، حال از اشحامله زن

 تکرار گوشش در کلمه کی تنها و دینشن را مادزش یهاحرف

 .شد

 " حامله "

 

  [6/14/20, 2:56 AM] 

 

 

 

 

 پانزده_و_صدیس
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 را شیهاپلک انیم یآرام به او و دیپاش صورتش بر آب فتانه

 .کرد باز

 .کردیم هیگر و دیلرزیم و بود دهیترس نورا

 .دیکش نورا صورت بر و آورد باال را جانشیب دست -

 .خوبم عسلم، آروم - 

 .کرد اسی به نگاه پرغصه فتانه

 اس؟ی یخوب واقعاً -

 .کرد شره شیهاچشم از اشک قطره دو و بست پلک

 .افتضاح بود، افتضاح نبود، هم بد یحت نبود، خوب

 یوانیل فتانه و کرد چفت اسی انگشتان انیم را انگشتانش نورا

 .کرد کینزد او دهان به آب

 .شده بهتر حالش نیبب نوراجان، بخور -
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 .زد پچ ملتمسانه اسی

 .رمیبگ رو یحاج یشماره دیبا بده، رو امیگوش -

 .فتمگر من زم،یعز خاموشه -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش یچارگیب با

 کنم؟ کاریچ من حاال -

 آخه اما زدم، زنگ خانوم یمهر به من دخترم، برات رمیبم -

 اد؟یبرم دستش از یکار چه

 .ختیریم اشک فقط صدایب

 .دونمینم -

 ارم؟یب برات یدار اجیاحت یزیچ ؟یبهتر خودت -

 .گرفته درد دلم دلم، -

 اورژانس؟ به بزنم زنگ من، یخدا یوا -
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 بهش، بسپرم رو نورا ادیب خانوم یمهر بذار نه، االن نه، -

 با ونیمحمدهما حال از دیبا فقط ستم،ین واجب خودم االن

 .بشم خبر

 فشار و داشت نگه دهانش مقابل محکم را دستش و زد هق

 .داد

 برگردون، بهم رو ونمیمحمدهما خودته، به دمیام ایخدا "

 اش،یبرگردوند عمل اتاق اون یتو از که رطوهمون

 ا،یخدا من، مردِ بشه تا اشیکرد امیزندگ وارد که طورهمون

  خامه، هنوز اسی نیا نگرفتم، ادی ازش رایچ یلیخ هنوز من

 اره،یب تاب اشیحاج بدون بخواد که ستین یقو یقدراون

 رحمتت از اهلل، رحمت من تقنطوا ال بگم که داد ادمی ا،یخدا

 .نکن دمیناام ستم،ین دیناام

 بهم رو من محمد که دمیم قسم درگاهت یخوبا تمام به

 .یبرگردون
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 .سالم و حیصح

 یبرا ینفس نباشه اگر که نباشه، بخواد یروز که نخوا ایخدا

 ".باشم هاشیامانت مراقب تا مونهینم دهیبرنفس منِ

 قلبش وزشی آن و کجا درددل آن اما بوددهیبر را امانش درد

 کجا؟

 .انداخت توریمان به نگاه شد، بلند که فونیآ زنگ یصدا

 .داد صیتشخ آن پشت را یمهر فاصله آن از

 .رساند باال را خودش او و کرد باز را در فتانه

 او بغل در را خودش نورا و کردند فتانه با یکوتاه سالم

 .شد پنهان اشیمشک چادر ریز و انداخت

 اسی کینزد دیکشیم شیهاپلک ریز را دستمال کهیدرحال

 .شد

 .زدیبر اشک هم اسی مقابل مبادا کردیم یخوددار
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 .دیبوس را اشدهیپر رنگ یشانیپ و شد خم

 ؟یخوب زم؟یعز یشد یچ -

 .دوخت یمهر به را پردردش نگاه

 نشد؟ یخبر ،یحاج از -

 .داد تکان راست و چپ با را سرش

 یکس اما کردم دایپ رو کاروانشون سیرئ یشماره -

 .دارهیبرنم

 .ختیر اشک صدایب بازهم اسی

 .گرفت یمهر مقابل شربت یوانیل فتانه

 .میشد زحمت اسباب دردنکنه، دستتون -

 یاسی اما چشم یرو قدمتون خانوم یمهر ه؟یحرف چه نیا - 

 .گرفته درددل حاالام شد شوکه دفعه هی
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 یدت و نورا بابت از ،ییجا یمارستانیب میبر که بهش گفتم

 .بود نگران

 تا بشم آماده من دیبکش رو ازشون مراقبت زحمت شما اگه

 .دکتر ببرمش

 مقابلش بشقاب در را شده خورده شربت از جرعه یمهر

 .گذاشت

 .که ارهینم طاقت دلم ام،یم خودمم من میبر ه؟یحرف چه نیا -

 رو نیماش همسرم چون بزنم آژانس به زنگ هی من پس -

 .برده

 کمرش سمت و شدیم ترشیب هرلحظه اسی شکم در درد

 .رفتیم

 .بودشده افزوده ترسش بر

 :داد جواب یمهر

 .اومدم پسرم با من هست نیماش جان،خانومفتانه نه -
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 .دیگز را لبش کنج اسی

 .افتاد زحمت به هم احمدآقا یوایا -

 .زد یلبخند بدش، حال انیم یمهر

 .اومده شهراد ست،ین احمد -

 .دیکش ریت سرش و نکرد حس را قلبش یهاتپش

 .داشت کم ریواگ و ریهاگ آن در را نیهم

 .رانیام شهراد آمدن

 

  [6/14/20, 3:26 AM] 
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 شانزده_و_صدیس

 

 .جنباند را دهانش سقف به دهیچسب زبان

 د،یببر رو یتد و نورا شما شهیم اگر اما اما، اومدن، خوش -

 رمیم نمماما با من راحت، التونیخ داره، پوشک هم یتد

 .دکتر

 .کرد یاخم

 .گهید میریم باهم بگو یاعلی نه،ییپا نیماش دخترگل، -

 د؟یبگو توانستیم چه

 و ونیمحمدها حال بابت از اضطرابش و دلشوره آن تمام انیم

 مانند حالش دادیم هشدار او به داشت که نشیجن جانِ ترس

 به هم شهراد برگشتن از وحشت حاال ست،ین خوب مادرش

 .بودشده اضافه مزخرف طیشرا آن یهمه
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 ریز تا بودنمانده یزیچ کرد، دییتا را یمهر حرف که هم فتانه

 .بزند هیگر

 و شد آماده فوراً فتانه که کردند یتلق موافقت را سکوتش

 .برداشت را اسی لیوسا

 .ستادیا اسی و کردند کمکش هردو

 جفت کی آن با نورا و رفتند آسانسور سمت و رونیب در از

 اسی یرهیخ ینگران با ون،یمحمدهما یهاچشم مانند چشمِ

 .بود

 .برسند نییپا را چندطبقه آن وقتچیه نداشت دوست اسی

 تمام در که یآدم نیترحیوق چشم در چشمش نداشت دوست

 .فتدیب دهید اشیزندگ طول

 و فیضع طورنیا را او برگشته، شهراد که حاال نداشت دوست

 .ندیبب ونیامحمدهم بدونِ و رنجور
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 و آهنگ یصدا و الکل یبو و شب آن ادآوردنی به هم هنوز

 بر رعشه شان،یرو شده پخش یهاخون و سرد یهاکیسرام

 .انداختیم تنش

 با رابطه در بودشده باعث او که کردینم فراموش

 یمدت یبرا که یطوربه شود مشکل دچار ونیمحمدهما

 منع دردسریب یآغوشهم کی لذت از را هردوشان یطوالن

 .کردیم

 سرش یباال رامسر یالیو در که یروز آن هم بدتر همه از و

 .بودشده ظاهر

 به آسانسور دنیرس تا کوتاه یهیچندثان همان در هانیا تمام

 .بودگذشته ذهنش از نگیپارک

 .برخاست نهادش از آه شد، باز که آسانسور در

 وجود با کرد یسع و دیکش سشیخ یهامژه و چشم به یدست

 .ستدیبا راست درد آن
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 .یشدن اما بود سخت

 به نکردن نگاه یبرا تالشش تمام رفتند، رونیب که در از

 .شد واقع دهیفایب بود، متنفر او از که یمرد

 مانند هم او انگار و نیماش به بودداده هیتک نه،یس به دست

 .نبود دارید نیا به راغب چندان اسی

 :گفت و کرد یآرام مسال و باز را نیماش عقب در

 !عموزن نیبش ایب -

 .گفت هیکنا و تحکم با یبد طورکی را عمونز

 .شدینم سوار وگرنه نداشت یاچاره

 چه ترشیپ بفهمد یمهر که نداشتند یاعالقه کدامشانچیه

 را جوابش یمهر مقابل ظاهر حفظ یبرا اسی و افتاده یاتفاق

 .داد

 .آقاشهراد دیاومد خوش -
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 .نماند یمخف اسی نگاه ررسیت از که زد یپوزخند شهراد

 .عموزن ممنون یلیخ -

 

  [6/15/20, 11:21 PM] 

 

 

 

 

 هفده_و_صدیس

 

 نگاه به نگاهش که بودکرده را اشیسع تمام ریمس طول در

 .فتدین کردیم نگاهش نهییآ داخل از که او گنگ
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 خاطربه بدش حال از یبخش و زده خی شیهادست

 هم آن از یبخش و بود نامعلومش طیشرا و ونیمحمدهما

 ایدن تا گرید داشت، انتخاب حق اگر که یآدم آمدن خاطربه

 .ندشیبب خواستینم بود ایدن

 سمت به او و نشسته نیماش در سرش پشت حاال اما

 .کردیم حرکت مارستانیب

 درد از را شیهاچشم و شد چفت شکمش یرو اسی دست

 .بست

 .زد فحر کوچکش نیجن با دل در

 حالش نورا و تو خاطربه مطمئنم، من خوبه، حالش ییبابا "

 کوچولوم بادوم میباش آرو دیبا خوبه، حالش من خاطربه خوبه،

" 
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 دید را یسونوگراف یجهینت و کرد چک را تشیوضع که دکتر

 .زد لبخند

. زمیعز داره خطر برات اضطراب اما خوبه، نیجن حال خب -

 .کن هاستفاد نوشتم افیش برات

 .بزن حتماً االن هم سرم نه،ییپا یلیخ هم فشارت

 .داد ادامه فتانه و یمهر به رو

 .دیباش مراقبش ترشیب -

 به یمنته یاشهیش در پشت از شدند، خارج که دکتر اتاق از

 را نورا دست که دید را شهراد مارستان،یب یورود یراهرو

 .بودستادهیا شیپاها کنار هم یتد و گرفته

 ونیمحمدهما مقابل که داشت بطنش در را او یطفهن یروز

 مارستانیب به و شده جانش یناج او روز آن و بودرفته حال از

 چه؟ حاال و بودشرسانده
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 شهراد و کردیم رشد رحمش در ونیمحمدهما فرزند حاال

 .بودآمده مارستانیب به همراهشان

 دنبال به فقط او و داشت یباز کی شیبرا هرروز یزندگ

 اشتجربه ونیمحمدهما کنار یزندگ در که بود یرامشآ

 .داده دست از را ونیمحمدهما ردیبپذ که بود محال و بودکرده

 یرو را چپش دست و دندیچکیم یآرام به سرم قطرات

 .دیباریم یآرام به و بود گذاشته اشیشانیپ

 کردنشآرام یبرا نایش تالش و محسن یتلفن یهایدلدار 

 یگوش که یزمان تا حداقل نداشت، یادهیفا چیه

 نداشت، دهیفا زیچچیه گرید بود خاموش ونیمحمدهما

 .زیچچیه

*** 

 .بودکرده رد هاآن یخانه به رفتنش یبرا را یمهر یاصرارها
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 یاخانه در برآشفته، احوال و اوضاع آن در که بودمانده نیهم

 .بود هم شهراد که باشد

 و خشک یتعارف تنها اما بود اسی حال نگران اگرچه هم فتانه

 .باشد مراقبش و برود اسی خودِ یخانه به تا بودکرده یخال

 نورا همراه تمام، یلجباز و یسرتق با و کرد مخالفت بازهم اما

 .بودرفته خودشان یخانه به ،یتد و

 هرلحظه کردیم اعالم که یاخبار از چشم و بودند دهیرس تازه

 .داشتیبرنم شودیم هافزود باختگان جان تعداد بر

 .داد را جوابش که بود الله خورد، زنگ تلفن

 .جونالله سالم -

 اون با تو دخترخوب، آخه جا؟نیا یومدین چرا زم،یعز سالم -

 ؟یبمون تنها دیبا تتیوضع

 .داد جواب و بود خفه بغض شدت از شیصدا

 .ترمراحت جانیا هستن، یتد و نورا ستم،ین تنها -
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 .شِتیپ امیم من پس -

 یطورنیا یول دیببخش. کنمیم خواهش جون،الله نه -

 .ترمراحت

 تماسش از یاقهیچنددق و بوددهیفایب الله یاصرارها

 .زد زنگ محسن بارنیا که گذشتیم

 .کردیم دادیب شیصدا در ینگران

 .ما یخونه برو نکن، لج پاشو بابا، جانِ -

 باشم؟ هاتن دیذارینم چرا ،ییبابا خوامینم -

 .ادیب الله بذار حداقل م،ینگرانت چون -

 .لطفاً نه، بابا -

 مونم،یم کنارت امیم خودم گردم،یبرم دارم گرفتم طیبل -

 .رسهیم خبر زود هم محمد حاج از بخواد خدا

 .دیلرز اشچانه و داد فرو را دهانش آب
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 .برسه دیبا. رسهیم خبر زود که معلومه -

 

  [6/15/20, 11:21 PM] 
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 .بوددهیبر را امانش سردرد

 یشماره بارنیچند ساعت آن تا ظهر از کهنیا تعداد

 .بودرفته در دستش از ،گرفته را ونیمحمدهما

 زیچهمه از شیب و زدیم زنگ بارکی قهیدق هرچند خانه تلفن

 .بودکرده اشیعصبان
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 که کردندیم درک را آمده شیپ یآشفته جو هم نورا و یتد

 .بودند نشسته یاگوشه صدا و سر یب

 یهاساعت دیشا شدینم متحمل یفشار اشمثانه از اگر

 گردنش دور که یشال و شلوار و مانتو همان با هم یگرید

 .شدینم بلند مبل یرو از بود، افتاده

 .کردیم یحرکت دیبا شد،ینم طورنیا نه

 ونیمحمدهما دمانن و ناخودآگاه و گذاشت شیزانو یرو دست

 .کرد نجوا یآرام به را یاعلی

 و دست به یآب و رفت ییدستشو به و آورد در را شیهالباس

 .دیپاش شیرو

 و کرد دیچکیم آن از آب قطرات که صورتش به نگاه نهییآ در

 .زد پچ خودش با و دیخند تلخ

 .داد قول نورا و من به اد،یب که داد قول اد،یم اد،یم -
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 اگر ست،ین مردتر من یحاج از مرده، من حمدم قولش، و مَرده

 . ستین ایدن ا،یدن نیا گهید که رقولشیز بزنه بخواد من مرد

 .رفت رونیب ییدستشو از و گرفت را شیهاچشم نم

 .بودند برده فرو خچالی در سر هردو یتد و نورا

 .رفت سمتشان و دیگز را لبش دنشانید با اسی

 گشنتونه؟ بشم، فداتون آخ -

 .کرد نگاهش مظلوم نورا

 دادم، غذاشو هم یتد به جان،یاسی خوردم یخوراک من -

 .کن استراحت برو شما

 .گرفت آغوشش در محکم و شد خم

 .شعورم و بافهم عشق بگردم دورت -

 .کنمیم درست غذا برات االن زمیعز خوبم
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 گوشت یبسته که اسی به رهیخ و داد هیتک نتیکاب به

 .شد آوردیم رونیب زریفر از را کردهچرخ

 .خورمیم منم یبخور غذا شما اگر -

 .شد پر اشک از اسی یهاچشم

 .بود شیایدن از یمین نورا

 .زمیعز باشه -

 شده داغ روغن در و کرد خرد و ینینگ را هاینیزم بیس

 .ختیر

 .کرد اضافه آن به هم را گوشت بعد 

 بشقاب در گرفت لعاب و رنگ هیادو و رب با که یکم

 .گذاشت سبد در را نان و دشیکش

 .ستآماده شام زمیعز ایب -

 جان؟یاسی ارمیب دوغ -
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 .است ترش دوغ اسی اریو دانستیم هم او

 یهوا ونیمحمدهما مانند درست بودنش، کوچک تمام با

 .داشت را اسی

 : داد جواب اما نداشت یلیم

 .عروسک اریب -

 و تهگرف نورا دست از را کوله و کج و کوچک یلقمه سه دو

 .بودخورده

 .کردیم پرواز داشت دلش

 .بود قراریب

 .نورا به کرد رو

 امیم خودم یکن جمع ستین الزم یخورد یوفت زمیعز -

 خب؟

 .باشه -
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 .رفت مشترکشان اتاق سمت و گرفت وضو

 .شدینم فتدین ونیزیتلو به نگاهش تا کردیم تالش هرچه

 .کرد خاموشش

 دو دیشا که یدیسف چادر و برداشت را ونیمحمدهما جانماز

 یرو را گذشتیم بود انداخته سر بر که یبار نیآخر از ماه

 .انداخت سرش

 .بست قامت و ستادیا قبله به رو

 سالم چندبار و خواند نماز چند و بست قامت چندبار دینفهم

 .گرفت سر از دوباره و داد

 گرفت اشزنانه انگشتان انیم را حیتسب و نشست یوقت اما

 .بودشده سبک

 .بودکرده دایپ آمدن رونیب راحت یبرا یراه نفسش

 .کرد بازش و گرفت دست در را قرآن
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: بود نیا خورد چشمانش به صفحه انیم که یاهیآ نیاول

 "دیالوَر حَبلِ مِنْ هِ یاِلَ اَقرَبُ نَحنُ"

 لب شانیعروس عکس به رهیخ و گذاشت قلبش یرو دست

 .زد

 .داره رو هوات و هست یدیکش ریتصو به برام که ییخدا -

 .دیرس گوشش به فونیآ زنگ یصدا

 در حیتسب و بود سرش بر چادر همان کهیدرحال و ستادیا

 .رساند آن به را خودش دستش

 .بودند رفته خواب به هال انیم نورا و یتد

 شخص ریتصو به که چشمش اما زد یلبخند دنشانید با

 از هم جان که ش،یهالب از لبخند فقط نه افتاد، در پشت

 .دیکش پر تنش

 

  [6/16/20, 1:24 AM] 
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 نوزده_و_صدیس

 

 در زنگ آمدن صدا به دوباره با و گذاشت قلبش یرو دست

 .رفت عقب قدم کی

 .کردیم کار چه جاآن او

 جا از نورا خوابالود یصدا که کند خاموش را فونیآ خواست

 .پراندش

 .عموشهراده ؟یکنینم باز چرا جانیاسی - 

 .خرهیم عروسک برام بودتهگف
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 .دیچرخیم اسی سر دور داشت خانه تمام

 .گذاشت نورا یشانه یرو را دستش

 .بخواب اتاقت یتو زمیعز برو -

 ازش رمیبگ آورده، عروسک من یبرا حتماً عموشهراد آخه -

 .رمیم بعد

 نیهم تا آمده شهرادت عمو! نه که بزند ادیفر داشت دوست

 .ببرد و ردیبگ هم را من جانمهین جانِ

 .فشرد هم بر لب اما

 مقابل را سردش دست اسی و زد را در زنگ بار نیسوم یبرا

 .فشرد هم یرو را شیهادندان و گذاشت دهانش

 سمت دست و ستادیا پا یپنجه یرو و رفت جلوتر نورا

 .دیکش داد اسی که کرد دراز فونیآ یدکمه

 !نه -
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 .زد زل او به کرده بغض و دیپر جا از نورا

 .دیببخش نوراجان دیببخش -

 .برداشت را فونیآ خودش و دیپر پلکش کنج

 .داد جواب و دیبلع را دهانش آب

 بله؟ -

 انگار که شد فونیآ یرهیخ یطور و ستادیا ترعقب شهراد

 .کندیم نگاه اسی چشمان به میمستق

 .کرد تکرار دوباره و بست چشم و بود نگاهش از زانیگر اسی

 بله؟ -

 را یاشده چیکادوپ لیمستط یجعبه و آورد باال را شدست

 .داد نشان

 .بودم داده رو قولش آوردم، رو نورا عروسک -
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 خبر او و بودشده قولخوش حالتابه یک از. پوزخند اسی

 نداشت؟

 نورا، کوچک بغض آن و منتظر نگاه حس با و لشیم برخالف

 .کرد باز را در و فشرد را دکمه ناچار

 عروسک بسپرد هم نورا به و برود اتاق به خودش تخواسیم

 .نتوانست اما سالمت به را هاآن و ریخبه را شهراد و ردیبگ را

 یبرا بود قرار حاال بود،کرده که هرچه و بود که هرچه شهراد

 مرام در و شود خانه نیا مهمان کوتاه، هرچند یقیدقا

 او به ای براند اشخانه از را مهمان که نبود ونیمحمدهما

 .کند یحرمتیب

 او از نگاه با نورا آمد، در صدا به که واحدشان زنگ و ستادیا

 :گفت آرام اسی و خواست اجازه

 .کن باز -
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 حالنیا با اما داشت نگه سرش یرو را نمازش دیسف چادر

 .بود مشخص کامالً اشیمشک لخت یموها و باز فرق

 دستش در محکم را ونیمحمدهما جانماز به متعلق حیتسب

 شده منتقل آن به ونیمحمدهما دستان از که یعشق تا فشرد

 .کند آرامش

 .شد ظاهر مقابلشان شهراد قامت و کرد باز را در نورا

 .پربد باال بود شهراد دست در که ییکادو از زده ذوق نورا

 منه؟ برا اون یوا عموشهراد، سالم -

 .ددا را نورا جواب اما بود دهیپررنگ اسِی به حواسش

 .رشیبگ آره فسقل، سالم -

 .ممنون -

 او و فرستاد شهراد یبرا هوا یرو یابوسه و گرفت را جعبه

 .دیدو اتاقش سمت نورا و زد شیبرا نورا جواب در یچشمک
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 را نگاهش پاگرد، داخل همان از در، کنار به داده هیتک شهراد

 .سراند اسی یرو نییپا تا باال از

 در که بوددهیرس باور نیا به ،ترشیپ یلیخ از که است درست

 و کند کنترل را زبانش نتوانست اما کرده، ینامرد اسی حق

 .نزند شین

 .انداخت نییپا چشم اخم با و شد معذب نگاهش ریز اسی

 !یکرد سرت چادر کرده، عوضت شدن یحاج زنِ -

 .نداد یجواب

 .شد نهیس به دست

 نداده دتای اتونیحاج اناًیاح تو؟ امیب یکنینم تعارف -

 خداست؟ بیحب مهمون

 .کشاند باال را اشیعصب نگاه اسی

 .دیبد رو نورا عروسک دیبوداومده فقط شما کنم فکر -
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 تو؟ امین پس آره، خب هوم، -

 داره؟ یلزوم یول خوام،یم عذر -

 انیم حیتسب به نگاهش تمسخر با و ستادیا راست شهراد

 .افتاد اسی انگشتان

 !ایشد ضعو یجد یجد ،یحاجزن -

 رفتارت زدنت، حرف

 .رفت در کوره از اسی

 ستینسربه مگه ؟یچ که جانیا یاومد ؟یچ که -

 که یشد قولخوش تاحاال یک از ؟یبرگشت چرا ؟یبودنرفته

  بود؟ واجب انقدر نورا عروسک آوردن حاال

 طورهمان و برد فرو نشیج شلوار یهابیج در دست شهراد

 .کرد نگاهش رهیخ

 .ستین یاک طتیشرا انگار اما میبزن حرف مخواستیم -
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 .دیببر فیتشر دییبفرما آقا، دییبفرما نمونده، یحرف -

 .برد فرو اشییخرما یموها انیم دست

 .دارم حرف بعداً یول رم،یم االن -

 .دیکش ریت اشمعده و بست چشم اسی

 از قبل و ببندد را آن تا گرفت را در یرهیگدست شهراد

 .زد لب آرام بستنش

 .رمیم باشه نخور، حرص ،یاحامله -

 .داد ادامه شهراد و دیکش دندانش انیم را لبش پوست اسی

 .کن رحم اتبچه و خودت به تو شه،یم دایپ یحاج -

 جاهمان و کرد رها را چادر اسی و بست را در و گفت را نیا

 .خورد سر

 یدردسر آمدنش که کرد آرزو بود،کشته را او بارکی رفتنش

 .نباشد ازهت
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  [6/16/20, 2:26 AM] 

 

 

 

 ستیب_و_صدیس

 

 .بودامدهین چشمانش به خواب

 .آمدندیم شانخانه به کی به کی همه

 بهتر را حالش کنند شلوغ را دورش کهنیا کردندیم الیخ

 .کندیم

 .خواستیم را آرامشش او اما
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 تا ردیبگ را ونیمحمدهما یشماره قدرآن و ندیبنش که

 .چدیبپ یگوش در شیصدا

 یهرکس و هرجا یشماره مدام و زدیم قدم خانه در محسن

 .گرفتیم را شناختیم که

 ای بخورد یزیچ که کردیم اصرار اسی به نازخاتون

 .بخوابد یاقهیچنددق

 .نبود پابند یرو دلشوره از نایش

 .بگذرد ریخبه اوضاعشان تا خواندیم توسل یدعا یمهر

 ماجرا متوجه یلیخ تا کند سرگرم را نورا داشت یسع الله

 .نشود

 .بود یراض شهراد امدنین از قدرچه اسی ان،یم نیا در و

 رفتن راه از دست ییرایپذ سالن انیم درست که محسن

 سکوت گفت، الو سرهم پشت جندبار و شد متوقف و برداشت
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 او دهان به نگاه و شدند چشم همه و شد حاکم انشانیم

 .دوختند

 الو الو، ،یرانشاهیا یآقا الو -

 د؟یدار رو صدام

 .رفت پدرش سمت و ستادیا اسی

 .دیکوبیم امانیب قلبش

 .بود کاروان سیرئ یرانشاهیا یآقا

 .باشد داشته ونیمحمدهما از یخبر که کردیم خدا خدا

 .بودکرده خانه شانهمه جان در اضطراب

 شما هستم، رانیام یآقا همسر پدر من ،یرانشاهیا یآقا -

 فتاده؟ین براتون یاتفاق د؟یخوب

 د؟یدار یخبر رانیام یآقا من، داماد از الحمدهلل، خب
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 وا اسی و دیکش گردنش پشت دست و کرد سکوت یالحظه

 .رفت

 د؟یدید خودتون شما -

 هر شماست، به دمونیام خدا از بعد ،یرانشاهیا یآقا توروخدا

 استم باهام نه،یهم امشماره د،یبد ما به شد ازش یخبر

 .دیریبگ

 حالش واقعاً تاحاال روزید از بارداره، من دختر یرانشاهیا یآقا

 .ستین بند ییجا به شما جز دستمون ما دیکن داشیپ فقط بده،

 سمتش نایش که نشست پدرش یپا کنار و رفت جیگ اسی سر

 .دیدو

 محسن به را فروغشیب نگاه و دیچکیم امانیب شیهااشک

 .دوخت

 بابا -
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 گفت یرانشاهیا یآقا نکن، یجورنیا بابا، جونم به دردت -

 دستگاه و بردن آمبوالنس با رو یحاج که دهید خودش

 .بوده دهنش یرو ژنیاکس

 بابا، اسِی جونم به دردت هست شکر یجا یکل یعنی نیا

 .نکن هیگر

 .کنهیم داشیپ

 در را سرش و زد هق امانیب اسی اما نکن هیگر گفت

 .کشبدش آغوش در او و کرد پنهان محسن ینهیس

 .رمیمیم ونمیمحمدهما بدون من بابا -

 .روشنه دلم من باباجان ادیم -

 اومده؟ محمدم سر به یچ سوزه،یم داره قلبم آخ بابا آخ -

 .باش هم اتبچه فکر به بابا، اسی باش آروم -

 .بکند را نشیجن مراعات و باشد آرام خواستندیم او از همه
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 .بود نیسنگ تشیمسئول

 به روز دو آن در بودآموخته ونیمحمدهما از که را هرچه

 .آوردیم هجوم ذهنش

  سرای العسر مع فان سرا،ی العسر مع ان"

 "ستیآسان یسخت همراه که همانا ست،یآسان یسخت همراه

 .کرد نجوا شیخدا با دلش در بازهم و بست پلک

 ،یکن مطمئن رو هاتبنده تا یگفت دوبار ا،یخدا یگفت دوبار"

 به دیام ه،یخال دستم ایخدا دونم،یم ،یکنیم امتحانم یدار

 "شمینم دیناام رحمتت از و خودته

 

  [6/16/20, 3:01 AM] 
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 کی_و_ستیب_و_صدیس

 

 همه محسن لیموبا زنگ یصدا دنیشن با که بودشده غروب

 .بردند هجوم سمتش

 .بود یرانشاهیا یآقا یشماره همان

 .کرد وصل را تماس

 یرانشاهیا یآقا سالم -

 .دیچیپ یگوش در ونیمحمدهما یصدا انتظارش برخالف اما

 سالم آقامحسن، -

 .بود گرفته شیصدا

 .بود یعال از فراتر یزیچ هم نیهم اما

 :گفت که کرد نگاه پدرش مبهوت صورت به دهیترس اسی
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 ؟یخودت یحاج -

 .گرفت محسن دست از را یگوش اسی

 .شدینم باورش

 اشک شیهاخنده نیب ای خنددیم هیگر انیم دانستینم

 .زدیریم

 .بود افتاده پته تته به

 ؟یسالم سا، الو، محمدم، مح، الو، ا، -

 . بگردم دورت خوبم خوبم، من خانومم اسی -

 هیبق به رو زدیم هق کهیدرحال اما خنده با زده جانیه اسی

 .کرد

 .سالمه ونیمحمدهما خودشه، -

 .ختندیریم اشک یحالخوش از هم هاآن

  ؟یخوب زمیعز اسی -
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 ؟یشد یچ خودت، بگو، فقط فق، خوبم، -

 .ستین یزیچ نباش نگران -

 .گذشت ریخبه الحمدهلل که اومد فشار هامدنده به کمهی من

 .ستین یاینگران یجا چیه

 و بشم صیترخ بخواد خدا ام،یبستر مارستتنیب االن

 .گردمیبرم

 زنده و میمرد هزاربار ما ؟ینزد زنگ بهمون، چرا آخه چرا، -

 .میشد

 .نشد خانومم تمشرمنده -

 اما نبود مساعد هم چندان حالش انگار بود، دارخس شیصدا

 .بود ایرو مانند اسی یبرا هم نیهم

 .دیلرز قد تمام و کرد سجده نیزم یرو کرد قطع که را تماس

 .کرد شکر را خدا دل ته از
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 شاکر دیبا طورچه تدانسینم اسی و بودزنده ونیمحمدهما

 .باشد موهبت نیا

 .بودشده آسوده خاطرشان گرید حاال

 پنج یبرا طشیبل بودگفته که ونیمحمدهما یبعد تماس با

 .کرد معکوس شمارش به شروع اسی است گرید روز

 .شد باز شیاشتها 

 .خوردیم نازخاتون دستپخت یهیبام خورشت از ولع با

 یصدا که شدیمن باورش چندساعت از پس هم هنوز

 .برگردد خانه به است قرار و دهیشن را ونیمحمدهما

 بعد و شود مطمئن بودنش داریب از تا گرفت شیپا از یشگونین

 دهان بر گرید یقاشق   دیخند خودش با هاوانهید مثل

 .گذاشت

 دعاهات گفتم یدید آره؟ ؟یکرد دعا کوچولوم، بادوم"

 ".ادیم داره ییبابا راست؟یگ
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  [6/16/20, 2:21 PM] 

 

 

 

 دو_و_ستیب_و_صدیس

 

 

 .بودآمده خانه کردن زیتم یبرا خانمستهیشا

 دل و نشستیم ونیمحمدهما یمایهواپ گرید ساعت چند تا

 .نبود اسی دل در

 .کردینم ترک را شیهالب هم هیثانکی لبخند

 .شمرد و دوخت ساعت به چشم
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 .بودندهما ساعت پانزده صبح، پنج تا و بود ظهر از بعد سه

 .شد کاربهدست هم خودش

 دستش از را دیکشیم هاشهیش به که یدستمال خانمستهیشا

 .گرفت

 .دیکن استراحت فقط شما شد قرار توروخدا، خانومیاسی یوا -

 .زد لبخند

 .نبودم االن یخوب به وقتچیه خوبه، حالم من شم فدات -

 نده خودت دست کار ،یاحامله شما باشه یهرچ بازم خب -

 .نیبش برو خانومیاسی

 .آمد رونیب اتاق از و خوانده را نمازش یمهر

 رو محمدحاج یهاامانت ما بذار ن،یبش زمیعز یاسی ایب -

 .کنمیم کمک خودم من م،یبد لیتحو بهش سالم و حیصح



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2650 

 

 رو ینیریش و وهیم که شهراد به بزنم زنگ هی قبلش فقط

 .ارهیب و رهیبگ

 دستش در را دستمال و شده یعصب شهراد نام دنیشن با

 .فشرد

 زحمت یتو خوادینم ممنون، خانوم یمهر نه، نه -

 .رنیبگ احمدآقا ای بابام گمیم دشونیبنداز

 .انداخت باال سر گرفتیم را شهراد یشماره کهیدرحال

 هم یطفل احمد دانشگاهن، که آقامحسن زم؟یعز هیکار چه -

 .گاههشینما و کارخونه یکارها ریدرگ یلیخ که

 .کارهیب فعالً که شهراد

 .مهیول یبرا میریبگ هم تاالر هی دیبا

 خوبه؟ جمعه

 را شهراد شب آن از پس و چندروز آن در کهنیا از قدرچه

 .بودبرآشفته را او هم نامش یحت حاال و بود یراض بوددهیند
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 .کرد نگاه یمهر به حواسیب

 ؟یاسی خوبه جمعه -

 بعد اد،یب یحاج تا میکن صبر حاال دونم،ینم. آهان ؟یچ -

 .میریبگ میتصم

 هم استراحت به ازین دیشا بوده یبستر مارستانیب چندروز نیا

 .باشه داشته

 .هست نمیا خب آره -

 .زد یتد و نورا به یسر و گذاشت یاگوشه را دستمال

 یابروها به ینگاه نهییآ مقابل و رفت خودشان اتاق به

 .انداخت اشپرشده

 شگاهیآرا وقت نایش همراه به گرید تساع سه یبرا

 .بودندگرفته

 .دیکش قیعم ینفس و بست پلک آرامش با
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 که یروز دو آن به هم یاهیثان یبرا یحت خواستینم گرید

 .کند فکر بشنود را ونیمحمدهما یصدا تا بودداده جان

 شهراد آمدن در ذهنش اهیس ینقطه و بدش حس تنها حاال

 .شدیم خالصه

 برهم یحساب هم را محسن که را، او فقط نه ادشهر آمدن

 .بودختهیر

 را اشدردانه ینامرد با یروز که یپسر بوددهیفهم یوقت

 که یپسر آمده، حاال شده گور و گم هم بعد و داده بیفر

 که یطیشرا در همآن است، دخترش همسر یبرادرزاده

 خبر ونیمحمدهما و اسی ازدواج از قبل یماجرا از کسچیه

 .بود سخت شیبرا یخوددار داشت،ن

 دهیناد خانواده جمع در را شهراد حضور اگر هم اسی

 .بود مرادش وفق بر اوضاع صد در صد گرفت،یم
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 یخوب احساسات موج آن تمام انیم از هم یاآشوبهدل اندک

 .دیکشیم سرک انهیموذ بود، شناور دلش در که

 یواکنش چا شهراد آمدن برابر در ونیمحمدهما دانستینم

 .خواهدداشت

 باز گرفت،یم او حضور از که یبد حس نکند که دیترسیم

 یخود شانییزناشو یزندگ در ازدواجشان لیاوا مانند هم

 .دهد نشان

 

 .بودشده تمام اشیزکاریتم یکارها و زدیم برق خانه

 شگاهیآرا یراه نایش همراه به و سپرد یمهر به را یتد و نورا

 .شدند

 .بودشده خم صورتش یرو شگریآرا و بودنشسته یصندل یرو

 کنم؟ ترشنازک کمهی پهنه، یلیخ -

 .خوبه یجورنیهم نه نه -
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 هم کیش رنگ هی کنم، ترشنازک فیرد دو بذار چرا؟ اِوا -

 .یببر دل شوهرت از یحساب بذارم، ابروهات و موهات یرو

 :گفت طنتیش با و زد اسی به یچشمک و دیخند نایش

 جورههمه دلش کنم فکر دتشیند که ماهه کی آقاشون -

 ست؟ین مضر مو رنگ مگه بارداره هم جونیاسی. بره

 .دختر یبش مادر که ادینم بهت ایخدا ؟یاحامله یوایا -

 .دیخند و دیگز لب اسی

 .داره دوست ترشیب یمشک یمو رنگ همسرم -

 .یعروسک هیشب ماشاال داره هم حق -

 .دیدار لطف شما -

 در توانستیم باالخره که یالحظه آن یبرا بودرفته دلش

 .شود حل ونیمحمدهما آغوش
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  [6/17/20, 1:28 PM] 

 

 

 

 

 سه_و_ستیب_و_صدیس

 

 همان داخل از تا رفتند ادهیپ تعمداً را رشانیمس از یقسمت

 .کنند عبور معروف پاساژ

 پشت یزرشک ساتن و یتور خوابلباس ریگ چنان چشمش

 دهیناد را دنشیخر یوسوسه نتوانست که بودشده نیتریو

 .دیکش را نایش دست و ردیبگ

 .جانیا میبر ایب -
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 .گرفت رنگ نایش یهاگونه

 .میبر باهم زهایچ نیا دیخر یبرا داره دوست احمد آخه -

 .دیخند و زد یچشمک اسی

 ما هم بارهی خب میبر ایب اما طورنیهم هم عموتحاج -

 .بودن یِقر خانوم یترفندها یسر از. میکن زشونیسورپرا

 .شدند داخل باهم و زد یلبخند نایش

------ 

 را شانیروتخت یپارچه و گذاشت یپاتخت یکشو در را لباس

 .کرد مرتب

 .بود شب سه ساعت

 .بود نازخاتون یپا کنار خواب در غرق نورا

 .بودندمانده هاآن یخانه در را شب هم الله و محسن
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 فرودگاه سمت به هم هاآن که گفت و گرفت تماس یمهر

 شهراد کاش که بودکرده دعا دل ته از اسی و اندکرده حرکت

 .نباشد نایش و احمد و یمهر کنار در

 .کرد تن به را کتش محسن

 ؟یاآماده جانالله -

 .حاضرم من بله -

 .زد ونیمحمدهما و اسی مشترک اتاق در به تقه چند  محسن

 .بابا اسِی -

 .دیکش اشبرجسته یهالب به نهییآ بلمقا یرنگکم رژ

 .ییبابا امیم االن -

 .انداخت خودش به تیرضا با ینگاه

 داشت یونیپاپ کمر قسمت از که روشنش رنگ یاپارچه شلوار

 .شلوارش رنگهم جلوباز کت و دیسف یشرتیت و



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2658 

 

 آن پشت از یکم فقط ،یکم شمکش اندک یبرجستگ

 .دیکش شیرو دست و بود مشخص یرکتیز

 .کرد باز را در انداخت سر یرو که را الشش

 .دهدیم تکان دم و نشسته در پشت که دید را یتد

 .کرد بغلش و شد خم و زد خنده ریز

 ؟یفسقل ینبود خواب تو مگه -

 لب آرام اسی به خطاب و کرد نازخاتون به یااشاره محسن

 .زد

 که هم خاتون ان،خونه یتو نورا و خاتون ش،یاریب بهتره -

 گهید یدونیم

 .امیم کنم اشآماده باشه -

 همراه به که را بانمکش یشلوارل و دیسف اسپرت تاپ

 .بست گردنش به را رشیزنج کرد، شیپا دشیسف یهایکتان



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2659 

 

 .کرد باز را شیهاپلک انیم نازخاتون

 .سالمت به دیبر -

 .نشود داریب نورا تا داد جواب آرام اسی

 کردم پهن جا براتون نم اتاق، یتو دیبر توروخدا خاتون -

 .دیشیم تیاذ که جانیا

 باشم، ششیپ دادم قول معصوم طفل نیا به مادر، راحتم -

 .شهیم داریب شم بلند

 . کرد حرکت فرودگاه سمت محسن و زدند رونیب خانه از

**** 

 حد نیا تا شیبرا فرودگاه ریمس که کردینم فکر وقتچیه

 .باشد یداشتندوست

 نهییآ داخل از و بود حالخوش او یالحخوش از هم محسن

 .کرد نگاهش
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 .باش خوب شهیهم زم،یعز بخند شهیهم -

 .گرفت گاز را لبش کنج

 .خوبم یلیخ خوبم، باشه یحاج -

 

 یهاچشم در او، حضور و چرخاندند چشم یاصل سالن در

 .شد خار اسی یهاچشم مانند هم محسن

 .تگرف را پدرش دست اسی و فشرد برهم دندان محسن

 ییبابا -

 قصد اما شکستمیم رو گردنش تونستمیم اگر اس،ی خوبم -

 .دخترم راحت التیخ ندارم یزیآبرور

 .زد لب بغض پر بود کرده که یحماقت آوردن ادی به با

 باشه؟ ،ییبابا نخور هم حرص پس -

 .زد اسی به یلبخند
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 هم نامرد پسر نیا ممنون دیبا دیشا کنمیم فکر که حاال -

 !میباش

 .داد ادامه محسن و دیپر باال تعجب از اسی یابروها

 بود پسر نیهم دیشا م،یریبگ فاکتور رو تلخ یروزها اون اگر -

 .کنه دایپ رو یواقع عشق من دختر شد باعث که

 کردم موافقت محمدحاج با ازدواجت با کهنیا از وقتچیه

 .اسی وقتچیه نشدم، مونیپش

 .بابا زیعز بمون خوشبخت

 

  [6/17/20, 5:13 PM] 
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 چهار_و_ستیب_و_صدیس

 

 به یاضطراب تا ندارد شهراد با یکار که بودگفته محسن

 یاگوشه تا بود یفرصت دنبال اما نشود وارد باردارش یدردانه

 .بدهد او به یجد یماتومیاولت و کند شیدایپ تنها

 .شدند اضافه جمعشان به هم وانیک و الله بعد یکم

 سر و دید را محسن یهاچشم در ردهک النه نفرت شهراد

 .گرفت فاصله جمعشان از و چرخاند

 جان،یه و شور از پر اسی و بودنشسته نیزم بر پرواز

 شده زانیآو ریزنج و دستش کی انیم را گلدسته یهاشاخه

 .فشردیم گرشید دست با را یتد گردن به

 تیجمع انیم از تا ستادیا پنجه یرو و دیکش جلوتر را خودش

 .رسدیم یزمان چه ونیمحمدهما که ندیبب بتواند تراحتر

 .گذاشت اششانه یرو دست محسن
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 بهت شلوغه جانیا تر؟عقب یایب کمهی یخوایم دخترم -

 .ادیم فشار

 .هست حواسم ییبابا نه -

 :گفت که نایش یصدا با

 .اومد عموحاج اوناهاش، عه -

 تند دور با بعد و برد ادی از را دنیتپ یالحظه یبرا اسی قلب

 .گرفت سر از را کارش

 .شد رو و ریز دلش

 چپ سمت یشده سبز به لیما یکبود هم فاصله همان از

 .بود چشم در ونیمحمدهما صورت

 .زد چنگ را قلبش و داد محسن دست به را یتد ریزنج

 یریتصو تماس داشت اصرار هرچه اسی که نبود لیدلیب پس

 .بودنگرفته او با
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 .دیچکیم مهابایم شیهااشک

 .ستیحالخوش از که دانستیم

 آتش را جانش تمام بوددهیکش ونیمحمدهما که یدرد تصور

 کبود صورت سمت کی با هرچند بود، آمده کهنیهم اما زدیم

 با لحظه آن در زیچچیه و بود او اما شده، بانداژ دست کی و

 .نبود اسی یبرا ونیمحمدهما یهانفس از ترارزش

 به هم ونیمحمدهما توجه داد، تکان دست شیبرا که داحم

 .زد دل ته از یلبخند و شد جلب هاآن سمت

 .بودند آمدنش انتظار به اشخانواده یاعضا یهمه

 .بود او یپ در اسی از ترتشنه برابر هزار ونیمحمدهما نگاه

 .نداشت تحمل توان گرید اسی

 اشک خنده با که یحال در و داد نایش دست به هم را گل دسته

 ونیمحمدهما به زودتر هرچه تا زد کنار را تیجمع ختیریم

 .برسد
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 :دادیم هشدار که هم محسن یصدا

 .باش مراقب آروم، اسی -

 .شود مانعش نتوانست

 .دیدیم را نفر کی ت،یجمع آن تمام انیم از او

 .بودکرده فیتعر اسی یبرا آغوشش در را ایدن که یمرد

 قلب یهاتپش یصدا اما بودبیعج د،یشنیم را صدا کی تنها

 .نواختیم اسی گوش ریز انگار ونیمحمدهما

 .دیکش خودش دنبال به را چمدانش یدسته ونیمحمدهما

 یهیناح که یدرد وجود با و دیدیم را اسی عیسر حرکت

 دچار دنیکش نفس عیسر یبرا و کردیم حس شیهادنده

 .داد سرعت شیهاقدم به بودشده مشکل

 و اشک از سیخ صورت و اسی یشده برجسته یکم کمِش

 از و کرد مجنون شیبرا را ونیمحمدهما لبخندش، غرق

 .کرد یخوانلب اسی و زد لب فاصله همان
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 .یزندگ جونم به دردت بگردم دورت -

 صفر، یجاذبه در انگار و کردینم حس را نیزم یجاذبه اسی

 .اشتد را یحس نیچن درست باشد، معلق فضا انیم

 .دیکش آغوش به را او تن و رفت جلو ونیمحمدهما

 .زد هق اسی

 تو محمدم ،یبرگشت تو ا،یخدا محمدم، بشم فدات یوا -

 .یهست قولت سر دونستمیم. یاومد

 .سرم تاج سالم -

 یهادست و بودشده حلقه او گردن دور اسی یهادست

 .بودبرگرفته در را شیپهلو دو یآرام به ونیمحمدهما

 .دیکش نفس قیعم را اسی عطر

 فراتر یزیچهی دلتنگ، فقط نه یعنی خانومم، بودم دلتنگت -

 .اون از
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 را اسی یهاچشم ریز نم ونیمحمدهما و گرفت فاصله

 .گرفت

 .یزیبر اشک نمینب -

 .شدم زنده و مردم -

 .بنده جونت به جونم خدابه یحاج

 .ستمین ینباش

 قراریب یشکم یگو دو نیب را شیهامردمک ونیمحمدهما

 :کرد زمزمه شیبرا و کرد جاجابه اسی

 .یبریم جانم تو اما برندیم دل دلبران -

 .ونیمحمدهما اسِی

 

  [6/18/20, 8:42 PM] 
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 پنج_و_ستیب_و_صدیس

 

 با و برده فرو تنگش نیج شلوار یهابیج در دست شهراد

 ونیمحمدهما توسط اسی شدنگرفته آغوش در شاهد پوزخند

 .بود

 بود، موم مانند او دستان در یروز که یدختر شد چه کهنیا

 شیعموحاج بغل در را خودش واروانهید طورنیا حاال

 .داشت سوال یجا شیبرا هم هنوز بودچپانده

 .داشت درد رد ترشیب که تمسخر، نه پوزخندش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2669 

 

 .آورد ادی به را بودشده آشنا اِما با که لیاوا

 شهراد به را اشعالقه لفافه رد یمدت از پس که یآرام دختر

 کرد؟ چه او بعد و بودکرده ابراز

 صاف او با اِما دل گرید کرد نشیجن سقط به مجبور یوقت

 .بودنشده

 .بودکرده خراب خودش

 را دلش که یدختر نیاول با را بندشمین یرابطه خودش

 فقط گذشت،یم هاماه که حاال و بود کرده نابود بودلرزانده

 .شدیم تلنبار دلش کنج که دبو حسرت

 .گشتیبرم ترقبل یکم به گرفتیم دهیناد هم را اِما اگر

 .یسپ با شیروزها به

 او هرچه و دهیکوب یسپ سر بر بودآمده راست و رفته چپ

 دورتر شهراد کرد،یم کینزد شهراد به را خودش ترشیب

 .شدیم
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 بود؟ یکسچه یسپ از ترقبل یکم

 !گرید رشباردا یعموزن نیهم

 فکر و دیکش شیپا ریز یهاسنگ یرو را چرمش کفش نوک

 .کرد

 تونستمیم منم بکشه، رو امبچه کردم مجبور رو اِما خودم "

 "؟یچ حاال یول کنم، یزندگ آرامش تو تونستمیم بشم، پدر

 کردیم خفه الکل در را خودش هرشب رفت، و گذاشت که اِما

 اما زد،یم تنگش هم ناب یهایبیترک همان از یمان قول به و

 کرد یسع که ییجا تا نکردند دوا او از یدرد هم هاآن یحت

 .کند ترک

 را او گرید یطرف از وجدان عذاب و طرفکی کانادا در غربت

 .بودرسانده یافسردگ مرز به

 .خورد طاق به هم شهراد سر انگار 
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 در که یقتیحق با و آمد خودش به که بود هاموقع همان انگار

 کی در قتیحق آن و شد مواجه بود کرده یمخف ذهنش پس

 "اسی" شدیم خالصه یحرف سه اسم

 ریز یطور کرد، دایپ تملک که جسمش به و داد بشیفر

 .خورد نیزم به سر با دخترک که کرد یخال را شیپاها

 .ندارد دم و شاخ که یمانیپش

 !گرید شیخطاها و است انسان

 یکرده رانیو پل هزار اب خوب، چه و بد چه شهراد حاال و

 .بود مانیپش سرش، پشت

 یپوف هم شهراد شد، جدا ونیمحمدهما آغوش از که اسی

 افکار و زد چنگ را اشییخرما یموها و دیکش کالفه

 .زد پس را اشیدائم

 شدیم روروبه هم ونیمحمدهما با دیبا ؟یچ که باالخره

 .گرید
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 دست اب و دیکشیم دست کی با را چمدان ونیمحمدهما

 .بودگرفته را اسی دست شده، بانداژ

 .بوددهیرس خانواده جمع به حاال

 .دیکشیم آغوش به را کشانی به کی

 و زدیم هق آرام و گذاشته او ینهیس بر سر نایش

 به نگاه کرد،یم نوازش را کمرش کهیدرحال ونیمحمدهما

 راه که دید را ییپا جفت کی شیهاچشم و داشت نیزم

 مقابل یکودک از اما نداشت، یخاص مدل چهاگر رفتنش

 را او یمعمول یهاقدم یحت او و دهیکش قد شیهاچشم

 .شناختیم

 تنگش نیج به و کرده رد را چرمش یعسل کالج یهاکفش

 باز را اشییباال یدکمه دو که یراهنیپ باالتر، یکم و دیرس

 ییخودنما اشنهیس یقفسه یرو دیجد ییتتو و گذاشته

 .کردیم
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 .شده جاافتاده یکم فقط ،یکم و شده الغر یصورت آخر، در و

 یهاچشم مقابل و نایش سر پشت درست بود، جاآن شهراد

 .ونیمحمدهما

 شد اشرهیخ مبهوت ینگاه و بازمهین یدهان با ونیمحمدهما

 .زد طرفهکی یلبخند شهراد که

 .عموحاج ریخبه دنیرس -

 

  [6/18/20, 8:43 PM] 

 

 

 

 

 شش_و_ستیب_و_صدیس



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2674 

 

 

 .گرفت فاصله نایش از

 .افتاد شور به اسی دل

 .داد فکرش به یسامان ونیمحمدهما

 یانهیک ناخواسته ونیمحمدهما که دیفهمیم دینبا کسچیه

 .دارد شیهانیزتریعز از یکی از

 خودش از شیپ را اسشی بکارت که دیفهمیم دینبا کسچیه

 .گرفته اشبرادرزاده

 .نبود تخم و اخم یجا حاال

 رونیب قصد وقتچیه شهراد محبت اما بود نیچرکدل و ریدلگ

 .بود نکرده را دلش از رفتن

 .اشیشیاندعاقبت و بود ونیمحمدهما
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 دهیناد را نهیک آن شده، که هم ظاهر حفظ یبرا بود بهتر

 .ردیبگ

 .برد شیپ دست شهراد و رفت جلو

 شیبرا حرکت کی در و گذاشت او دست در را دستش مردانه

 .کرد باز آغوش

 .دیکش قیعم ینفس و شد ترکم اسی اضطراب

 .ریخبه هم شما دنیرس پسر،شاه -

 شهرادجان؟ یبرگشت یکِ

 .نداشت را یبرخورد نیچن انتظار شهراد

 کمر یرو و آورد باال یآرام به را اششده خشک یهادست

 .گذاشت ونیمحمدهما

 .ستین وقت یلیخ ممنون، -

 .کرد نگاه شهراد یهاچشم در و گرفت فاصله
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 ؟یبمون که یبرگشت -

 .نشم وونهید که برگشتم ست،ین معلوم نموندنم و موندن -

*** 

 .بود مین و هشت ساعت دند،یرس که خانه به

 به یمهر و گذاشت کانتر یرو را میحل بزرگ یقابلمه محسن

 .رفت آشپزخانه

 .کنمیم آماده رو صبحونه من -

 سمت هم نامحسوس یااشاره ،رفت اتاق به که ونیمحمدهما

 .کرد اسی

 .شد روان دنبالش به اسی

 نظر از را ونیمحمدهما لبخند با و بست سرش پشت را در

 .گذراند

 کنم؟ آماده لباس برات زم؟یعز یریبگ دوش یریم -
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 فقط دادن، جواب بدون و دیجو را نشیریز لب ونیمحمدهما

 .کرد نگاهش

 ونیمحمدهما -

 .داد تکان را سرش و آمد رونیب فکر از

 .رمیم صبحونه بعد م،یدار مهمون که فعالً نه -

 .برداشت سرش یرو از را اسی شال و آمد جلو

 یموها و کرد باز را پسشیکل و برد او سر پشت دست

 گرفتند قاب را دشیسف صورت یآن در اسی لخت و یشمیابر

 .دییبو قیعم و برد فرو خرمنش انیم سر ونیمحمدهما و

 یبازو و داد رونیب تکه تکه و لرزان را نفسش اسی

 .زد چنگ را ونیمحمدهما

 یکرد دلم با که ییجادو اون بفهمم روز هی کاش اس،ی -

 بود؟ یچ

 .گذاشت ونیمحمدهما گردن یرو را دستش کف
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 .میدیم پس درس ما آقا، یکرد شما رو جادو -

 .دیخند گلو در و دیبوس را گوشش یالله

 .چسباند اسی شکم به را شیهالب و نشست زانو دو یرو

 .کنهیم ییخودنما داره برم، قربونش -

 .دیخند و گرفته ضعفهدل شیرو شیپ یصحنه دنید با اسی

 .آورد باال سر ونیمحمدهما

 حضور به نسبت ذهنش، یپستوها در که نبود خودش دست

 .بود حساس اشخانه در شهراد

 ؟یخوایم یزیچ محمدجان؟ جونم -

 ؟یکن عوض رو لباست لطفاً شهیم ،خانومم آره، -

 لباسِ  هی

 .کرد مکث

 .نباشه جذب که یزیچ هی -
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 سر فوراً که کرد درک را ونیمحمدهما تیحساس لحظه آن در

 .شد خارج شیهالب انیم از یآرام چشم و داد تکان

 .کردیم مخالفت قطعاً گرید طیشرا در وگرنه

 خدا خدا تنها و رفت رونیب اتاق از و کرد عوض را شیهالباس

 .برود زودتر هرچه شهراد تا کردیم

 

  [6/18/20, 8:43 PM] 

 

 

 

 

 هفت_و_ستیب_و_صدیس
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 کردند درک را ونیمحمدهما یخستگ خوردند، که را صبحانه

 .رفتند یهمگ و

 ابتدا ون،یمحمدهما دنید با و شد داریب خواب از نورا

 طمئنم که بودنش داریب از و داد مالش دست با را شیهاچشم

 .دیکش غیج زده جانیه شد،

 .خوشگلم بابا بغل ایب بدو -

 ونیمحمدهما نفس یالحظه که دیپر آغوشش در محکم نورا

 مبادا نزد دم اما نشست جانش بر عرق و آمد بند درد شدت از

 .شکسته شیهادنده از یکی که بفهمد اسی

 .دشیبوسیم یدرپیپ نورا

 که دمیدیم خواب داشتم بود،شده ذرههی برات دلم ییبابا -

 .یاومد

 .ینر ییجا ما بدون گهید که بده قول
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 دادنش قلقلک به شروع و دیبوسیم را صورتش ونیمحمدهما

 .کرد

 نگاهشان عشق پر اسی و بودشده بلند نورا یهاخنده یصدا

 رفتیم خواب به بغلش در یخستگ با که یتد سر و کردیم

 .کردیم نوازش را

 .بود برگشته قلبشان به هم یخوشبخت مد،آ که ونیمحمدهما

* 

 .زد حمام در به

 یحاج -

 را سرش فقط و کشاند در پشت را تنش و کرد باز را در انیم

 .آورد رونیب

 .امیم االن خانومم، جانم -

 .زد لبخند طنتیش پر اسی
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 تو؟ امیب یخواینم -

 .داد جواب حیصر ونیمحمدهما

 ست؟ین داریب نورا مگه شما، برو زمیعز نه -

 .دیورچ لب

 .قفله هم اتاق در مشغولن، یتد با -

 .بخوابم رمیم گفتم بهش

 .داد ادامه ظیغ با و داد تکان را سرش

 .ینکن خی ببند رو در زمیعز باشه -

 مچ دور را سشیخ دست ونیمحمدهما که گذاشت عقب قدم

 .دیچیپ او

 .یزندگ نکن قهر -

 .ماینم خب امیب یندار دوست که، نکردم قهر -

 اسی -
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 بله؟ -

 .یشد ناراحت یعنی بله یگیم ضیغ با یوقت -

 .ستین مهم -

 .مهمه چرا -

 .تو امیب بذار کنار برو پس -

 .زد خنده ریز ونیمحمدهما

 .کرد کنترل یسخت به را اشخنده هم اسی

 و یکنیم فکر ازدواجمون لیاوا به یدار نکنه ؟یحاج هیچ -

 ؟یکنیم سهیمقا االن منِ با رو موقع اون منِ

 .کرد نوازش را اسی یگونه

 نگران اسی فقط، تو، یایب یخوایم اگر اگر،. قاًیدق دلبر، آره -

 .اصالً  ستین یزیچ هاینش

 .دیبلع را دهانش آب اسی



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2684 

 

 ون؟یمحمدهما شده یچ -

 .یایب ستین الزم اصالً ،یچیه که گفتم -

 .کرد وارد در به یفشار دست با اسی

 .نترس فقط هیکبود چندتا -

 د،یکشیم رونیب تن از را شیهالباس عیسر کهیحال در اسی

 .گرفت دست در را اشچانه لرزش کنترل

 .ستین بدتر که صورتت از گهید نم،یبب امیب کن باز باشه -

 تاب او تن یرو ونیمحمدهما ازیپرن و شده خشک نگاه

 .شد داخل اسی و خوردیم

 ذوق در بزرگ یهایدکبو ش،یزانو یباال تا نهیس یقفسه از

 .زدیم

 .دیکش را اسی دست و ستادیا دوش ریز

 .زد لب و آمد نییپا اسی اشک
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 .رمیبم برات یاله -

 .گذشت ریخبه که حاال بغلم، ایب ا،یب اسم،ی خدانکنه -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش اسی

 دوش از آب و داد هیتک ونیمحمدهما انیعر ینهیس بر سر

 .دیچک نهردوشا تن یرو

 اون فشار یتو که کرده رحم کرده، رحم بهمون خدا -

 .ییما شیپ االن قلبت، وضع اون با ت،یجمع

 .زد بوسه اسی یموها یرو

 را اسی یموها یآرام به خودش و ختیر دستش کف شامپو

 .شست

 بسته هامچشم هرآن کردمیم حس که ییهالحظه اون -

 رو نورا و شما صورت فقط شه،ینم باز گهید و شهیم

 .دمیدیم

 .دیلرز شیهاشانه و ستادهیا او به پشت اسی
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 از کف و گرفته شیموها یرو را یتلفن دوش ونیمحمدهما

 .رفت اسی یموها

 خوب هم باباش یفسقل اون یبرا زدلم،یعز نکن هیگر -

 .ستاین

 یرو و کرد حلقه ونیمحمدهما گردن دور دست و دیچرخ

 .دیبوس را اشنهیس یهایکبود

 .تنت درد یبرا رمیبم -

 .هیحرف چه نیا سرم تاج ریبگ گاز رو زبونت -

 شیهالب و برد نییپا سر و کرد نگاهش تشنه ونیمحمدهما

 .دیکش کام به قیعم را

 .بودندشده معتاد که بود هامدت هاآن

 .گریدکی یهالب طعم به معتاد

 

  [6/21/20, 2:08 AM] 
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 هشت_و_ستیب_و_صدیس

 

 ؟یبر یخوایم ییجا یحاج -

 به را روبدوشامبر و زد کنار تنش یرو از را پتو و گفت را نیا

 .دیکش تن

. زد پرمهر یلبخند و چرخاند تنش یرو ینگاه ونیمحمدهما

 .داد تکان سر و بست را اشیکرم راهنیپ یهادکمه

 استراحت روز چهار سه گهید آره، خانومم، ریخبه صبحت -

 و شگاهینما و شرکت اوضاع به سر هی برم دیبا برام، بود یکاف

 .بزنم یآب پارک
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 .بخواب شما

 .کرد شیپا را تخت کنار یپشمالو یهاییدمپا

 .زمیعز کنمیم آماده صبحونه برات نه -

 بودن کینزد اوج در یدلتنگ همه نیا از کالفه ونیمحمدهما

 رابطه او با بخواهد تا بودشده مانع که ییدردها و همسرش به

 و خوابالود صورت آن با او کهیدرحال د،باش داشته

 در و یخوب به بازش شکل لیمستط یقهی که یروبدوشامبر

 داد،یم نشان را نشیسوت بدون و پر یهانهیس سخاوت کمال

 پس را اشمردانه یشده داریب یجنس الیام نتوانست گرید

 .بزند

 حال در اششکسته یدنده داشت، یکوفتگ داشت، درد تنش

 آن از ترشیب یزیچچیه حاال اما کرد،یم تشیاذ و ودب میترم

 در قرمز ساتن آن ریز از که یدیسف تراشخوش و پر یپاها

 .کردینم تشیاذ زدیم چشم
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 یشانه یرو دست و برداشت قدم تخت سمت شده طاقتیب

 .گذاشت بودشده زیخمین که اسی

 .دیکش آتش به را اسی تن پوست نگاهش یداغ

 به مبادا بودکرده مراعات روز چهار آن در و بود دلتنگ هم او

 چند در او صورت که حاال و شود وارد یفشار ونیمحمدهما

 شیهاپلک بود، تنش مماس او تن و صورتش یمتریسانت

 .شود بسته نگاهش در کرده خانه ازِین از که رفتیم

 :زد پچ اسی گوش کنار آرام،

 .دارمت یوقت تا خوامینم صبحونه -

 .دیکش دندان به را لبش یوشهگ اسی

 .یحاج یشیم گرسنه -

 آخه؟ میدار یچ تریخوردن اسی از -

 :کرد نجوا را نامش ناز با
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 ونیمحمدهما -

 :داد را جوابش ازین با

 .جونم به دردت بخوا جون -

 را اسی یهالب تا کردیم خم را سرش ترشیب کهیدرحال

 راهنشیپ یشده بسته تازه یهادکمه یرو دستش کند، شکار

 .کرد بازشان کی به کی و رفت

 شانیهالب کردن جدا بدون و دندیبوسیم پرشور را گریدکی

 دست و دیکش رونیب تنش از را راهنیپ ونیمحمدهما هم، از

 ونیمحمدهما دست و نشست او کمربند سگک یرو اسی

 .اسی روبدوشامبر بند یرو

 و دیرسیم اشنهیس یقفسه به گردنش از که شیهابوسه

 یباز به را اسی حواس و هوش تمام شیهاصدقه قربان

 :زد پچ و شد اشرهیخ اسی بود گرفته
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 ایدن آخر تا ران،یام ونیمحمدهماحاج خوامتیم ایدن آخر تا -

 .یقلبم یتو شما فقط و فقط که بدون

 .کنم یزندگ و بکشم نفس تونمیم که شماس با فقط

 .دیکش آغوش به را او تن ونیمحمدهما

 چراغ و چشم خواهانتم ترشیب من. قلبم نور ترشیب من -

 .خونه

 گرید بارکی ونیمحمدهما و گرفتند سر از را شانیباز عشق

 .کرد فتح را اسی تمام اش،عالقه تمام با

 

  [6/21/20, 2:08 AM] 
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 نه_و_ستیب_و_صدیس

 

 زحمت یلیخ مدت نیا یتو احمدجان، ممنونم ازت واقعاً -

 .یدیکش

 .دیبرگشت سالمت که خداروشکر آقا،حاج کردم فهیوظ انجام -

 :گفت برود کارش اتاق سمت خواستیم کهیدرحال

  از که هم یدیجد کاتالوگ اون زحمتیب -

 یآرام سالم و شد داخل دفتر در از که شهراد دنید با حرفش

 .دیماس دهانش در گفت،

 .داد جواب ییروخوش با احمد او از شیپ

 .یاومد خوش جان، برادرزن مسال -

 به را یتصنع یلبخند یاجازه تنها شهراد، ینداشته یحوصله

 .داد او
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 که بود ییسرباال تف. داد تکان را سرش هم ونیمحمدهما

 ینیچرکدل از یزیچ نیترکوچک هم احمد خواستینم

 شود خبردار انشانیم

 ؟یکرد گم راه آقاشهراد، سالم کیعل -

 .داد دست ردوشانه به و رفت جلو

 :گفت مقدمهیب

 م؟یبزن حرف که عمو؟حاج یدار وقت -

 نه انگار کردیم رفتار یطور کهنیا از بود معذب هم خودش

 و خراب یپل و ختهیر یآب انگار آمده، یخان نه و رفته یخان

 و کرده خطابش عموحاج اما نشده، دهیدر ییایح یپرده

 .داد جواب هم ونیمحمدهما

 .داخل مابفر آره -

 تا ستادیا در کنار برده، فرو شلوارش یهابیج در دست شهراد

 .شود داخل ونیمحمدهما ابتدا
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 .بست را در و سرش پشت او و رفت ونیمحمدهما

 او به دست با و نشست کارش دفتر انیم یدونفره مبل یرو

 .کرد اشاره بود ستادهیا در کنار هنوز که

 .لطفاً  نیبش -

 مقابل درست و کشاند را خودش و دیبلع را دهانش آب شهراد

 .نشست او

 سخت هردوشان یبرا کنند، شروع یزیچ چه و کجا از کهنیا

 .بود

 .انداخت پا یرو پا ونیمحمدهما سکوت، یکم از پس

 .شنومیم خب، -

 یخنثا یهاچشم تا زیم یرو شکالت ظرف از را نگاهش

 .دیکش باال ونیمحمدهما

 خواستیم ایدن در که یزیچ نیآخر دیشا نبود، مجبور اگر

 .بود اتاق آن در شیعموحاج با نشستن
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 من -

 .کرد سکوت و گفت را نیا

 .گرفتینم سامان اشختهیر برهم ذهن

 .آورد زبان بر نفسکی را داشت سر در که هرچه

 .دونمیم کردم، بد -

 .نگفتم خوب نبود، خوب زدم، قبلش که ییحرفا رفتنم، ییهوی

 .نکردم تا خوب

 .کردم یقدرنشناس من و یکرد یپدر امبر

 .یاوردین روم به و یشد خبردار رامسر ینایزم فروش از

 باز به یاعالقه کدوممونچیه گهید که بوده ییبحثا و حرفا

 .میندار کردنش

 یالحظه که دیفهم خوب ونیمحمدهما را صحبتش یجانیا

 .شد سرخ بناگوش تا
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 .شدیم خالصه اسی در هاحرف آن که چرا

 .داد ادامه و گرفت ینفس 

 دونمیم االن بماند، اومده روزگارم و دلم سر به یچ کهنیا -

 اما شه،ینم صاف باهام دلت ام،یاَخ

 .آمد کمکش به ونیمحمدهما و بست چشم

 ؟یچ اما -

 برم خوامیم بمونم، خوامینم -

 .کرد نگاهش موشکافانه ونیمحمدهما

 خب؟ -

 .خوادیم پول رفتن -

 .دارد نگهش توانستینم زور به

 توانست؟یم
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 را چپش دست شست و یانیم انگشت که دیکش ریت سرش

 نیدوم در نیپالت یحلقه برق و گذاشت شیهاقهیشق یرو

 .زد شین شهراد چشم به انگشتش

 قدر؟چه -

 !االرثم سهم -

 .کرد مشت را دستش ونیمحمدهما

 ؟یمطمئن -

 .آره -

 .دمیم بهت باشه، -

 رو االرثتسهم که یبد امضا و میکن اشیضرمح دیبا اما

 .یگرفت کمال و تمام

 .زد لب تنها و ستادیا

 .یمرس یاک -
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 .دیچیپ ونیمحمدهما قلب در درد

 .بود اندازهیب او از اشیناراحت و داشت دوستش

 یالیو آن در روز، آن دیبگو رفتنش از قبل که کرد هرچه

 آن یرو من همسر که اس،ی که یتخت سر یباال ،یلعنت

 .نداد اجازه رتشیغ ،یکردیم چه دهیخواب

 .کرد باز را در شهراد

 .دیچرخ و نگذاشت رونیب قدم

 عمو؟حاج -

 :گفت شهراد و کرد نگاهش منتظر و گرفت باال را سرش

 .دیببخش -

 سرتکان و نشست ونیمحمدهما یهالب یرو بندمین یلبخند

 .داد
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2699 

 

 خواهرت و مادر دل رفتنت از قبل ،یبر یخوایم که هرجا -

 .اریب دست به رو

 کنمیم خبرت هم اموال زدن نام به و محضر یبرا

 

  [6/22/20, 1:42 AM] 

 

 

 

 یس_و_صدیس

 

 خط یسوآن که ونیمحمدهما به خطاب و کرد بغض نایش

 :گفت بود

 .هابره خوادیم فردا یجد یجد داداش عمو،حاج -
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 .دیکش صورتش بر یدست ونیمحمدهما

 به رو ستین یموندن که یکس زم؟یعز کنم کاریچ یگیم -

 دارم؟ نگهش اجبار

 .دیلرز شیصدا

 شما اگر اما ندارم جسارت قصد واقعاً من عمو،حاج دیببخش -

 .بمونه رانیا که شدیم مجبور دیشا دیدادینم رو االرثشسهم

 .ختهیر هم به یلیخ هم مامان آخه

 .بود حقش ناجان،یش -

 تونستمیم خواست، رو حقش و اومد شیپ یدوهفته یوقت

 دم؟ینم بگم

 یول خب، نه -

 .دیکش آه و کرد سکوت

 .شدم مزاحم دیببخش باشه -
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2701 

 

 .قشنگ دختر نباش دلخور من از -

 دوماه حداقل نکرد صبر که برادرمه یمعرفتیب از امیدلخور -

 .بره ما یعروس از بعد گه،ید

 .هم نبودنش و بود دغدغه کی شهراد بودن

 .شد موفق هم یادیز حد تا و کردیم آرام را نایش دیبا

 نبود، ناراحت شهراد رفتن از نداشت، یسیرودروا که خودش با

 .بود حالخوش هم یکم بلکه

 در شهراد که یاصبحانه و آمدنش روز همان جز به کهنیا با

 اما نداشت، اسی با یدارید گرید بودخورده شانخانه

 نیسنگ اشیزندگ یبرا را شهراد حضور ونیمحمدهما

 .دانستیم

 .رفت رونیب تراس از و کرد قطع را تماس

 .بودکرده پال و پخش دورش را شیهاکتاب اسی

 .نکن خسته رو خودت زمیعز -
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2702 

 

 .شد پخش صورتش در شیموها که داد تکان را سرش کالفه

 .ترم آخر یبرا بمونه خوامینم -

 .نیبش زیم پشت کتابخونه، اتاق یتو برو پاشو پس -

 .شهیم تیاذ ترشیب کمرم -

 .کرد جمع اسی مقابل از را هاکتاب و شد خم

 .گهید بسه زدلم،یعز پاشو -

 .هست فرصت هم ترم انیپا تا که، ستین یاعجله

 .نکن خسته رو ذهنت

 .یبودنشسته نورا یهایکاردست یپا که هم چندساعت

 به که یاخانه و بزرگ یصفحه به ذوق با گرید بارکی نورا

 .کرد نگاه بود، ساخته یبستن چوب با اسی کمک

  نه؟ مگه شده خوشگله یلیخ ییبابا -

 .نیآفر دخترم آره -
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2703 

 

 .بودشده شلوغ اسی سر

 .بود مرادش وفق بر هم اوضاع حال،نیا با

 .نداشت طیشرا به یاعتراض

 تا کردیم میتنظ یطور را شیهاکالس و برنامه دیبا که نیا

 و برساند اشیدبستان شیپ یهاکالس به را نورا بتواند ظهر

 هم را یتد و شدیم هماهنگ یمهر با دیرسینم اگر

 تشیاذ برد،یم یاشتر خانم یخانه ای مهد به یچندساعت

 .کردینم

 نورا یمبتد یهادرس یپا و دیرسیم خانه به کهنیا یحت

 عالوه را خانه کهنیا آمد،یم ذوق سر او شعف از و نشستیم

 آرام هم خودش خانوم، ستهیشا دوبار ای کی یاهفته کمک بر

 .داشت دوست را کردیم درست غذا و کردیم زیتم آرام

 یریپذتیمسئول حس که بود شکمش در یموجود کهنیا

 .بود العادهفوق شیبرا بودکرده برابر نیچند را اسی
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2704 

 

 را یعاشق اسی او از ون،یمحمدهما کنار در ها،نیا یهمه

 آخرِ سال یِدانشجو نیا را، بودنش یمعمول نیا که ودب ساخته

 .بودساخته را یتد و نورا عاشق باردارِ دارِخانه یِعکاس

 هم شیهادرس یختگیربرهم از یکالفگ نیهم یحت

 .بود ندشیخوشا

 ونیمحمدهما هم خوبش حال مکمل و بود خوشبخت اسی

 .بود

 رهیخ رطوهمان اسی کرد، جمع را هاکتاب که ونیمحمدهما

 .کرد نگاهش

 .گرفت اسی مقابل دست

 .رونیب میبر شو آماده خوشگلم، پاشو - 

 .دیپر باال نورا

 .میبر هورا، -

 .ستادیا اسی و کرد دخترش یحواله یچشمک ونیمحمدهما
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2705 

 

 م؟یبر کجا -

 .بگه خانومم هرجا -

 .خواست چیگرپیج دلم دربند، میبر -

 .دیبوس را اسی یشانیپ

 .زمیعز میبر بشم، اراتیو یفدا به من یا -

 

  [6/22/20, 1:42 AM] 

 

 

 

 

 کی_و_یس_و_صدیس
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 کهیدرحال را ییسرباال نیا پدرش، از انهیمخف هم یشب

 در و گذاشته لپش کنار ترش یلواشک االن، مثل درست

 جمع بخششلذت طعم از را صورتش و شدیم آب دهانش

 .بودرفته شهراد با کرد،یم

 و یدرون یهااضطراب و راسترسپ یرابطه و روزها آن

 .کجا االنش حال و کجا اشیآشفتگ

 و بود سراب شیهاحرف بود، سراب عشقش بود، سراب شهراد

 یواقع عشق کند ثابت تا آمد اسی یزندگ به ونیمحمدهما

 .بوده پوچ یعالقه از فراتر یزیچ

 ساخت شیبرا را داشتن دوست و یزندگ که بود ونیمحمدهما

 . و

 .بود اشیقیحق خودِ او نبود، سراب ونیمحمدهما

 .بود نشانیجن تیجنس نییتع موعد و یسونوگراف خیتار فردا
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2707 

 

 گفت، ونیمحمدهما به حسش از یوقت و داشت جانیه اسی

 .گرفت سمتش و کرد جدا خیس از جگر یاتکه او

 .باشه صالح و سالم انشااهلل ست،ین مهم که تیجنس -

 .کرد اخم اما نورا

 گوش حرفم به لطفاً ایخدا خوام،یم یآبج طفق من یول -

 .کن

 .خوردیم را شیغذا و بود نشسته اسی کنار یصندل یرو یتد

 شیهالب مهمان لبخند و انداخت شکمش به ینگاه اسی

 .شد

 پسر؟ ای باشد دختر او که داشت یتیاهم چه واقعاً کرد فکر

 وجود از ،یداشتندوست کوچک آن که بود نیا مهم

 .بود ونیمحمدهما

*** 



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2708 

 

 اعالم منتظر و بود فرودگاه در شهراد که یساعات همان

 انتظار سالن در هم اسی و ونیمحمدهما پروازش، یشماره

 .شود نوبتشان تا بودند نشسته

 :کرد زمزمه اسی گوش کنار ونیمحمدهما

 به بوده، خوب که یغربالگر یهاشیآزما جواب خداروشکر -

 .نبود یامسئله میدیفهمینم رو تشیجنس اگر نظرم

 .دیخند اسی

 عالمه هی براش برم زودتر دارم دوست من محمدجان آخه -

 .بخرم لباس

 .زد لبخند

 .عسلم هاتمذوق و شوق نیا هالک من -

 .خواند را نامش یمنش

 .داخل دییبفرما زدپناه،یا خانم -
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 .شد خارج یضیمر

 کمرش پشت دست یآرام به هم ونیمحمدهما و ستادیا اسی

 .کرد تشیهدا یسونوگراف اتاق سمت به و شتگذا

 بازطاق اسی دکتر، با یکوتاه یپرساحوال و سالم از پس

 .دیخواب تخت یرو

 .کن باز رو شلوارت یدکمه لطفاً -

 دست در را اسی دست و ستادهیا تخت کنار ونیمحمدهما

 .گرفت

 مور مور پوستش و ختیر گردش کوچک شکم یرو را ژل

 .شد

 .پسر ای دختره کوچولو نیا که مینیبب میبر خب، -

 .زد لبخند و کرد جاجابه را دستگاه

 .سهینمیوا طونه،یش یلیخ -
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 .دیخند و دیگز را لبش اسی

 کنم؟ینم حس رو هاشحرکت هنوز چرا پس یوا -

 تکون متوجه گهید یهفته سه دو از احتماالً زمیعز -

 .یبش هاشخوردن

 یطونیش انقد کوچولو نیا که ینخورد نیریش زیچ االن نمیبب

 کنه؟یم

 خانواده عضو نیترکوچک آن و اسی یبرا ونیمحمدهما دل

 .رفت مالش بودکرده شروع را طنتیش امدهین هنوز که

 .خوردم یبستن چرا، -

 .لهیدل همون به پس خب -

 کنه باز رو پاهاش و بده اجازه اگر کرد، توقف

 .کرد مکث

 .شد توریمان یرهیخ دقت با و کرد مکث دکتر
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2711 

 

 مثل خوشگل احتماالً و سالم دختر هی زم،یعز سالمه -

 .مامانش

 سر لبخند با ونیمحمدهما و دیچک یحالخوش از اسی اشک

 .کرد زمزمه آرام اما دل ته از و گرفت باال

 الحمدهلل -

 

  [6/24/20, 3:26 AM] 

 

 

 

 دو_و_یس_و_صدیس

 

 .دیکوب در به
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 .دختر صاحابو مصب سگ نیا کن باز -

 .دیکش غیج یپس

 خودم حال تو خوامیم ،یروان کهیمرت اه، گه،ید گمشو برو -

 .باشم

 .دیکوب در به لگد با بارنیا شهراد

 یفتیم ختیر از یدار نکش شرف،یب نکش -

 .میبزن حرف رونیب ایب گه،ید

 .زد داد یسپ

 یاومد چرا اصالً ،یزنیم زر گوشم بغل یدار ماهه دو -

 .یومدا که یکرد غلط جا؟نیا

 .خدابه ندارم حوصله شهراد برو االنم

 .پرهیم زدم یهرچ االن اعصابم، تو نزن گند برو
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 کرد یخال دارید سر بر را حرصش تمام کالفه، و عاجز شهراد

 دیکوبیم آن در یاپیپ را مفلوکش یشده مشت دست چنان و

 زیم یرو یطور را تخمه ظرف و اوردین طاقت گرید یمان که

 .شدند پال و پخش هاخمهت که گذاشت،

 .گرفت را شهراد یشده یخون و متورم دست و رفت جلو

 .داداش نکن -

 .داد هیتک وارید به یچارگیب با شهراد

 از را دستش هردو کهیدرحال و نشست نیزم یرو و خورد سر

 .زد شیموها انیم چنگ بود،گذاشته شیزانوها یرو ساعد

 .کرده امخسته ،یمان کرده امخسته -

 .نشست شیردروبه هم یمان

 نداره؟ حق -

 .زد پوزخند شهراد
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 .من جز به دارن حق همه -

 چشم گوشه هی کردیم التماست که ییهاموقعاون شهراد، -

 اد؟یم ادتی رو یکن نگاهش

 .بود ِاما هاموقعاون -

 .دونمیم خودم ام،یعوض

 رونیب را گارشیس پاکت و کرد بشیج در را سالمش دست

 .دیکش

 .گرفت فندک رشیز یمان و گذاشت شیهالب انیم نخ کی

 و برد عقب را سرش زد،یم پک گارشیس به قیعم کهیدرحال

 .دوخت سقف به را نگاهش و داد هیتک وارید به

 .آمدیم انگشتانش سر تا دستش پشت از خون کیبار رد

 .نبود مهم شیبرا اما داشت درد

 .زد غر یمان
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 .افتادم ریگ خدابه جفتتون، سر تو خاک -

 .دیپریم گهید همبه دیدار گربه و سگ مثل ادمهی یوقت از

 و یبازطهیسل به زنهیم اون ای ،یریگیم اونو یپاچه تو ای -

 .رهیگیم تورو یپاچه

 .گهید دیکن تمومش خب

 .دیگرفت منم شیآسا عنترا

 .هم شیپ دیبتمرگ آدم نیع د،یدار دوست رو گهیهمد

 .دیبش پارتنر ،نه ازدواج حاال

 .دیباش آدم یول

 .دعوا و جنگ سرهکی ،یزندگ نشد که نیا

 آن با کوچک یخانه سقف به مانده رهیخ طورهمان شهراد

 :زد پچ شده چرک یِکرم رنگ

 .ندارم دوستش ،یمان ندارم دوستش من -
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 .دارم وجدان عذاب فقط من من،

 .افتاده روز و حال نیا به من خاطربه

 .کنه ترک خوادینم که کرده لج

 .کنهیم یروادهیز داره

 .من باعثشم، من نئشه، ای خماره ای اشهمه

 یکی و داد شهراد دست به و کرد روشن گرید یگاریس یمان

 .گذاشت خودش لب کنج هم

 .گفتم دروغ که ستین تو خاطربه نه بگم بگم؟ یچ - 

 .داد تکان راست و چپ به را سرش شهراد

 وهم؟*گ یلیخ من -

 .زد خنده ریز یانم

 .گمیم یجد ،یمان زهرمار -

 .انداختم روز و حال نیا به رو یسپ که هم*گو
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 .داد جواب خنده انیم

 خودتو س،ین خراب اوضاعت قدرااماون نه ،یدار اریاخت -

 .نکن تیاذ

 گارش،یس ظیغل دود به رهیخ و یمان یشوخ به توجهیب

 :گفت دهیسپ سر بر بحثشان به ربطیب

 .هست هم حامله عموم،زن شده االن -

 .ادیم ایدنبه اشونبچه هم گهید ماه دو یکی کنم فک

 یول

 .دیکش آه شهراد یافسرده روز و حال یبرا کالفه هم یمان

 ؟یچ یول -

 کا،یسرام اون یرو اتاق، اون یتو شب، اون من یمان -

 .نه اسی یول کنمیم کاریچ دارم دمیفهمیم

 تهوعه؟ ضد گفتم و دمدا قرص بهش شب اون ادتهی
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 .نکن شروع باز شهراد، الیخیب -

 .دیکش شهیر از را بورش یموها

 بهش من اما برگردونمش، کردیم التماس بهم شب اون -

 .کردم مستش و دادم قرص

 دید رو خون همه اون و شد داریب که صبح

 .شکست شیصدا و دیکوب اشیشانیپ بر یمشت

 .کردم ولش و ندادم بهش یحیتوض چیه من -

 نبود؟ حقش رم،یم دارم که بدونه بود حقش

 .نکن فکر بهش شهراد -

 .زد داد

 من کهنیا برا گرفتتش؟ چرا یحاج شه؟یم مگه نکنم؟ فکر -

 بخره؟ آبرو خواسته گرفتم، رو اسی یباکرگ

 شهراد -
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 .دینال عاجز

 .همه یزندگ به زدم گند وهم،*گ که گمیم -

 .کرد جمع را اشچهره یمان

 نشد، بد که دختره برا باشه، یگیم تو که طورنیهم میریگ -

 .تونیحاج یپوال وسط عسل، یکوزه تو افتاد کله با

 .زد لب ربطیب هم باز

 ادیم دلت یطورچه گفتیم کرد،یم هیگر تخت یرو اِما -

 .یبکش خودتو یبچه

 امبچه کنم مجبور زنمو تونستم یطورچه من گفتیم راست

 .خودم یبچه من، یهبچ بکشه؟ رو

 ریبگ رو آب وانیل نیا منو، نیبب شهراد -

 پخش خانه در آب و شکست یبد یصدا با و زد وانیل ریز

 .شد
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2720 

 

 کردم؟ کاریچ کردم؟ کاریچ من یمان ،یسپ اِما، اس،ی -

 

  [6/24/20, 3:26 AM] 

 

 

 

 سه_و_یس_و_صدیس

 

 رفتن راه موقع و گذاشتیم کمرش پشت دست طورآن یوقت

 ونیمحمدهما رفت،یم خودش از جلوتر اشبرآمده کمش

 .کردیم ضعف شیبرا

 .رفتیم آشپزخانه سمت
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 بلند چرا نگرفته؟ کمرت کیاتیس رگ مگه ن،یبش زمیعز -

 ؟یشد

 .شمیم تیاذ ترشیب نمیشیم که جاهی آخه -

 .ختیر کنمخلوط در هم را هاپسته ونیمحمدهما

 .زمستونه طوس. کن تنت یزیچ هی برو خانومم -

 .بگردم دورت نچرخ نازک راهنیپ نیا با

 گرمه خونه یحاج -

 .داد ادامه و دیخند

 .هاامدونفسه االن خاتون، قولبه هم بعد -

 .خب شهیم گرمم

 .دیورچ لب

 .کوره و سوت خونه ستنین که نورا و یتد یوا -
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 و کرد خاموش را کنمخلوط ونیمحمدهما شد، آماده معجون

 .گذاشت اسی شکم یرو دست

 میدار ازین ییهاوقتکی هم ما اما کوره، و سوت که درسته -

 .دلبرم گهید میباش تنها

 .دیخند ناز با اسی

 شکم که دهد یجا ونیمحمدهما بغل در را خودش خواست

 او کمر از یکم فقط شیهادست و شد مانعش اششده بزرگ

 .دربرگرفت را

 .چسباند اسی گردن به را شیهالب و دیخند ونیمحمدهما

 .خانوم توپول برم قربونت -

 ییلویک ازدهی نیا کل ه،یحاملگ ورم نیا ستم،ین که توپول -

 .باد ران،یام جناب باده کردم اضافه االن تا که

 انیم را شبش رنگ به یموها و دیخند ترشیب ونیمحمدهما

 .گرفت یباز به شیهاانگشت
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 .اسی هیخوردن و قشنگ اتجورههمه -

 وونهید رو من قشنگت شکم نیا و شده گرد صورت نیا

 .آخه کنهیم

 خوردن تکان به شروع اسی شکم در لحظه همان در بچه

 .کرد

 .کرد حس را اشیماه مانند حرکات هم ونیمحمدهما

 .زدند خنده ریز هردو و گرفت باال سر

 .نشاند کانتر یرو و کرد بلند را اسی یآرام به ونیمحمدهما

 سمت را دستش هم اسی و او شکم سمت کی را دستش او

 .گذاشت یگرید

 اسی شکم در دخترش نیدوم یلگدها زدهذوق ونیمحمدهما

 .رفتیم اشصدقه قربان و کردیم حس را

 بابا، زدلیعز ؟یکنیم یدار کاریچ دخترم،گل بابا، یحورا -

 حوراجانم ،ییبابا یکوچولو عشقِ
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 تکان که یبارنیاول از درست مدت، آن تمام مانند هم اسی

 رلبیز را عصر سوره بود، کرده حس را دخترش خوردن

 .باشد آرام و صبور شیحورا تا خواندیم

 انیم اسم چند و بودند رفته یسونوگراف به که یبعد روز از

 آمد، رونیب انشانیم از حورا و گذاشته قرآن صفحات

 با هم حاال و گرفت نام حورا شانخانواده عضو نیترکوچک

 .زدندیم شیصدا اسم همان

 

 .داد ونیمحمدهما دست به را معجون از شده یخال وانیل

 .بودشده خوب یلیخ جانونیمحمدهما یمرس -

 .دلم یزایعز هردوتاتون جون نوش -

 .فشرد اسی یسرشانه به آرام را دستش

 هم گرمآب یسهیک برات رمیم االن خانومم، بخواب -

 .ارمیم
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 .کرد نگاهش قدردان اسی

 دختر یهوا روزها آن در تا نبود برش و دور ادیز فتانه اگرچه

 دیبا که یکسان تمام یجابه یول باشد، داشته را باردارش

 مادرش یحابه یحت. بود ونیمحمدهما نبودند، و بودندیم

 .کردیم هم یمادر شیبرا

 را اسی شکم یرو و شد خم و آورد را جوشآب یسهیک

 .دیبوس

 .یکشیم رو زحمتش یدار که ونمممن زم،یعز اس،ی -

 .داد ماساژ را شیهاران و گذاشت اسی کمر پشت را سهیک

 از یخوایم هاشب که یوقت دونمیم ،یدار درد دونمیم -

 ناله و ینیشیم یشیم بلند یبخواب دنده اون به دنده نیا

 .یدخترمون مادر که ممنونتم اس،ی ممنونتم من ،یکنیم

 یهاشیرته یرو را ستشد کف و زد لبخند اسی

 .دیکش ونیمحمدهما
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 لبخند هی تا خرمیم جون به دردهارو نیا تمام من محمدم -

 .نمیبب رو شماست وجود از که ییحورا

 اسی یهالب و شد خم د،یکش شیهاران دادن ماساژ از دست

 .دوخت برهم را

 ماه نیهفتم یتو و شکم نیا با اسم،ی نبر دل من از انقدر -

 .خانوما خانوم ستبسته دستم ت،ایحاملگ

 ترشیب ونیمحمدهما دل و زد قهقهه اشیذات یلوند با اسی

 .شد رو و ریز

 .بخند حاال زدلمیعز ادیدرم اشهمه یتالف -

 .زد یچشمک اسی

 بدش که هیک آقا،حاج یکن یتالف زودتر هرچه که شاالیا -

 اد؟یب

 .دییبو را شیموها طاقتیب و دیکش آغوش در پشت از را اسی

 .من اسِی اس،ی اس،ی آخ -
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 من؟ یحاج دلم جون -

  دارم دوستت -

 عاشق ون،یمحمدهما عاشقتم من -

 

  [6/24/20, 9:07 AM] 

 

 

 

 

 چهار_و_یس_و_صدیس

 

 .کرد مخالفت ونیمحمدهما

 نه و کنمیم تعارف دارم نه من که خداشاهده آقامحسن، -
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 .دیپر حرفش انیم و دیخند محسن

 دارم دوست من فمه،یوظ کهنیا از جدا محمدجان،حاج -

 .بخرم خودم رو امنوه نیاول یسمونیس

 آخه -

 اما چشم، به گفتم نخرم، یگفت رو جهاز ؟یحاج یچ آخه -

 .خرمیم حتماً گهید رو یسمونیس

 دیبوس را سرش یرو و کرد حلقه اسی یشانه دور دست بعد

 :گفت و

 .دخترم شو حاضر پاشو -

 و حورا یناگهان یضربه با اما هدبد یجواب خواست اسی

 و کرد جمع را صورتش شد، وارد شیهادنده ریز به که یفشار

 .گفت یآخ

 .زد لب محسن و شد زیخمین دهیترس ونیمحمدهما

 باباجان؟ شد یچ -
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 کودکانه و شد جلب اسی شکم به همه از قبل نورا توجه

 .زد قهقهه

 .زنهیم لگد جانیاسی به داره حورا -

 .شد دهیکش شدیم نییپا و باال که اسی شکم به هم هیقب نگاه

 :زد لب ونیمحمدهما

 ریز کرده رو جاش هی باز یفسقل اون رم،یبم یاله -

 هات؟دنده

 به که یدرد یول بردیم لذت حورا یهاتکان از اسی

 .دیبریم را نفسش شد،یم وارد شیهادنده

 .داد تکان را سرش

 .دهیم فشار آره خدانکنه، -

 .دیکش خجالت یکم اسی و دندیخند هم الله و محسن
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 رحمش حورا بلکه گذاشت اشدنده یرو یآرام به را دستش

 بود شیپا یپاشنه به هیشب یزیچ که سفت قسمت آن و دیایب

 .ببرد رونیب جاآن از را

 تندش ضربات به و کرد ترشیب را فشار سرتق یکوچولو اما

 .داد ادامه

 گرم را جانش تمام اسی یرو ونیمحمدهما پرمهر نگاه

 .بودکرده

 راه تا بودداشته نگه اشدنده یرو دست که حال درهمان

 حرفشان یادامه به و دیگز لب شود، باز دنشیکش نفس

 .بازگشت

 زحمت یتو شما واقعاً آخه گه،یم راست ونیمحمدهما بابا -

 .دیفتیم

 .زد لبخند الله

 داره ذوق قدرهچ بابات یدونینم اس؟ی هیحرف چه نیا -
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 :گرفت را حرفش یدنباله خنده، با هم محسن

 .هازحمت نیا از باشه تا -

 .گرفت را اسی دست نورا

 م،یبخر لباس حورا یبرا میبر گه،ید میبر جانیاسی -

 م؟یخریم ؟یچ عروسک

 .داد جواب اسی یجا به و کرد نوازش را او یموها محسن

 .میخریم عموجون آره -

 براش من کرد هیگر یوقت که ؟یچ جغجغه ن،جوآخ یوا -

 .بدم تکون

 .میخریم هماون نوراجان بله -

 لبخند شده، متولد یحورا تصور از و نورا یهاحرف با هم اسی

 .زد
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 دییتا یبرا را شیهاپلک او و انداخت ونیمحمدهما به ینگاه

 .بست رفتنشان

 یشلوارل و رفت محسن یخانه در شیهایمجرد اتاق به

 .دیپوش را اشیرداربا

 و انداخت حورا پرقدرت ضربات و شکمش به ینگاه نهییآ در

 .کرد پر را وجودش تمام عشق

 .بست را در و شد وارد او از پس ونیمحمدهما

 دور را شیهادست و گرفت آغوش در را اسی سرپشت از

 .کرد حلقه شکمش

 .نکن تیاذ رو یمامان نییپا برو حوراخانوم -

 ینهیس یرو پشت از را سرش و دیندخ گلو در اسی

 .کرد چفت ونیمحمدهما

 به گهید یزد حرف باهاش آروم انقدر ،یکرد لوسش -

 .دهینم گوش حرفت
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  دست کف درست دخترشان یشده ترآرام ضربات

 .زدیم ونیمحمدهما

 .شد معترض اسی و زد باال را اسی بلوز

 .گهید نکن -

 .دیبوس نرم را اسی گوش

 تَرَک دونه چندتا اون یبرا نشد قرار مگه ،خانومم ش،یه -

 .ینکن تیاذ رو خودت

 .کرد اخم

 .ختهیریب یلیخ آخه -

 کنار را اسی لباس یقهی کهیدرحال را اشیبعد یبوسه

 .نشاند اشسرشانه یرو زد،یم

 .خوشگلم خوامتیم ترشیب نم،یبیم که رو هاترک نیا من -

 .یکشیم دخترمون یراب یدار که هیزحمات یجهینت هانیا
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 بلکه ست،ین انسان ونیمحمدهما کردیم فکر یگاه

 .ستفرشته

 را خدا و دیکش قیعم ینفس و گذاشت هم یرو چشم اسی

 .کرد شکر داشتنش از چندهزارم بار یبرا

*** 

 دیخر کوچک یحورا یبرا ذوق و شوق و لذت تمام با روز، آن

 .کردند

 .ودبگذاشته تمام سنگ اشنوه یبرا محسن

 

  [6/25/20, 12:53 AM] 
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 پنج_و_یس_و_صدیس

 

 در کشک غیتبل دنید با و زد دستش در بیس به یگاز

 .دیبلع را دهانش آب ونیزیتلو

 .کردم رشتهآش هوس قدرچه یوا -

 :داد جواب الله

 .کنمیم درست برات االن -

 .ستادیا و گذاشت شیزانو یرو دست اما نازخاتون

 درست خودم بگو لشویوسا یاج قشنگم، عروس نیبش -

 .براش کنمیم

 .بودند محسن یخانه در هم یمهر و نایش
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 یچندساعت که حاال و بودداده بیترت الله که یازنانه یدورهم

 یارانهیو آش کردن درست یبرا نازخاتون گذشت،یم ناهار از

 .شدیم کاربهدست اسی

 .دشیبوس و بافت را نورا یموها اسی

 .شد تموم زمیعز برو -

 کمرش پشت و گذاشت مبل یدسته یرو دست هم خودش

 .داشت نگه را

 .کردیم وارد فشار شیهامهره ستون به شکمش ینیسنگ

 .رفت آشپزخانه سمت و گذاشت کمرش پشت را دستش کف

 .شد معترض یمهر

 .نرو راه ادیز کنهیم تتیاذ کمرت زم،یعز نیبش -

 .کرد مداخله نایش

 .باشه داشته هم یروادهیپ جبورهم یطفل مامان آخه -
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 .دیگز کمرش درد شدت از را لبش یگوشه و کرد دییتا اسی

 .کرده ورم پاهام آره -

 .کنم یرو ادهیپ ماه نیا دیبا گفته هم دکتر

 .باالست یلیخ بچه

 .زد لبخند نایش

 عذاب خودت به یخوایم چرا ،یاسی کن نیسزار خب -

 ؟یبد

 .بوددهکر خوردن تکان به شروع حورا

 .زد لبخند و گذاشت شکمش یرو را گرشید دست اسی

 با رو شدن مادر درد اون دارم دوست چون دیشا دونم،ینم -

 .کنم حس گوشتم و پوست

 .کرد مخالفت نایش
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 هم هروقت اما میندار شدن داربچه قصد حاالها حاال که ما -

 .نیسزار فقط کنم، مانیزا خواستم که

 .دیسبو را نایش یگونه یمهر

 بشم؟ دارنوه ستین قرار حاالها حاال من یعنی -

 .دیخند و گرفت رنگ نایش یهاگونه

 .میکرد ازدواج چندماهه فقط ما مامان آخه -

 م،یباش داشته اندازپس م،یکن جور و جمع رو خودمون کمهی

 بعد میبخر کیکوچ یخونه هی میکن جمع پول میبتون

 .دیپر حرفش انیم کانتر به داده هیتک اسی

 خودش با بچه باشه، خدا به توکلت خداست، دست یروز -

 .ارهیم برکت

 .زد لب و برد ماتش نایش

 .ییعموحاج خودِ خودِ کنمیم فکر ییوقتا هی یاسی -
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 .دیخند هم اسی

 .بودشده ونیمحمدهما هیشب اسی گفت،یم راست نایش

 .بودشده کینزد او به یادیز هم فکرش طرز

 .کرد اضافه ازداغیپ به را هزردچوب نازخاتون

 .رنیگیم همو یخو و خلق مدت هی بعد شوهر و زن مادر، -

 .گرفت آسمان به رو دست

 به دیباش خوشبخت کنه، ریخبه همتونو عاقبت خدا یاله -

 .یعل حق

 باشد؟ نیا از بهتر شانیبرا توانستیم ییدعا چه

 

 آشش با را رداغیس و ازداغیپ و نعناداغ و کشک بعد ساعت کی

 لذت با و گذاشت دهانش در را قاشق نیاول کرد،یم مخلوط

 .بست را شیهاچشم
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 .یمرس شده یعال خاتون یوا -

 .دخترم جونت نوش -

 پاک دستمال با را دهانش کنار اسی و خورد یقاشق هم نورا

 .کرد

 ضعف نورا یافتاده تازه یریش دندان دانهکی آن یبرا دلش

 .رفتیم

 ه؟یآتل میریم میبخور آش جانیاسی -

 .انداخت ساعت به ینگاه اسی

 .دنبالمون ادیب ییبابا زنمیم زنگ زمیعز آره -

 

 پشت را یحاملگ ماه نیهفتم بود، اشنامهانیپا ریدرگ اسی

 .گذاشتیم سر

 .دیرسیم نورا و یتد به
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 کنار در و زنانه یدورهم آن در حالش اما بود شلوغ سرش

 .بود خوب تداش دوستشان که یکسان

 تمام از ترسرحال را پدرش محسن، یزندگ در الله حضور

 .بودکرده اشییتنها یهاسال

 متقابالً و قاًیعم هم اسی و داشتند دوستشان نایش و یمهر

 .داشت دوستشان

 اسی و دیپرسیم را حالش و زدیم زنگ بارکی چندروز فتانه

 .بود یراض هم مادرش بودن مادر اندک نیهم به

  اسی و بود شانخانواده بزرگ و نعمت زخاتوننا

 زیچچیه با را خانواده نیا داشتن از یخوشبخت حس نبود حاضر

 .کند عوض ایدن در یگرید

 

  [6/25/20, 3:49 AM] 
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 شش_و_یس_و_صدیس

 

 :گفت عکاس

 لباس خودتون اگر زم،یعز میدار یمتنوع یهالباس ما -

 .دیکن انتخاب ور یکی نشونیب از دیتونیم دیاوردین

 .بودآورده لباس

 . بود دوخته شیبرا گذشته یهفته در الله که یلباس

 قسمت از آن یجلو که یدوختخوش بلند ریحر یِکرم راهنیپ

 .گره به هیشب هم اشنهیس مقابل و بود باز رانش

 .آوردم ممنونم زمیعز نه -
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 .دیبش آماده تا مونمیم منتظر رونیب پس -

 کمکش و برداشت سرش یرو از را اسی شال ونیمحمدهما

 .اوردیب در هم را مانتو تا کرد

 بزرگ اسی شکم که یوقت از مدت، آن تمام مانند خودش

 و زد زانو شیپاها مقابل بود، سخت شیبرا شدن خم و شده

 .دیکش رونیب شیپاها از هم را شلوار

 .کشمیم خجالت هردفعه خدابه شم فدات ،یحاج نکن -

 .کرد نگاه اسی به گرسرزنش

 خانومم؟ هیحرف چه نیا آخه -

 هم حامله گهید که حاال ،یدار و یداشت جا سرم یرو که شما

 .کمه بکنم برات یهرکار من ،یهست

 .آورد رونیب پاکت از را اسی لباس نورا

 .دییبفرما جانیاسی -
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 و شما بودن عشق همهنیا یبرا روز هی آخر من که آخ -

 .طالعسل رمیمیم اتییبابا

 .زد اسی شکم بر یابوسه و دیخند کودکانه

 در اسی به و شد آماده خودش بود اسی ست هم نورا راهنیپ

 .کرد کمک هم یتد کردن آماده

 و گذاشت هردوشان سر یرو ونیمحمدهما را گل یهاحلقه 

 ونیمحمدهما رنگ کرم راهنیپ یقهی به یدست هم اسی

 .دیبوس را اشگونه و ستادیا پنجه یرو و دیکش

 .رانیآقاامحاج یخودم پیخوشت -

 .سر تاج مییشما کیکوچ ما -

 .گرفتند فاصله شد، داخل که عکاس دختر

 نیآخر عکس و پاپوش جفت کی و حورا لباس

 میتنظ را ها آن ژست و گذاشت نیزم یرو را اشیسونوگراف

 .شد یبردارعکس مشغول و کرد
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 شد، تمام که ونیمحمدهما و نورا با اشدونفره یهاعکس

 عاشقش دهیند را حورا هنوز که یتد همراه و یتک عکس چند

 .انداخت بودشده

 .دیدیم نیدورب در را هاعکس ذوق با

 .یصالح خانوم دردنکنه دستتون شد یعال یوا -

 و حیصح دخترکوچولوتون شاالیا زم،یعز کنمیم خواهش -

 .شهیم آماده گهید روز سه هم هاعکس اد،یب ایدنبه سالم

 یزمزمه با د،یپوشیم را شیهالباس کهیدرحال اسی

 .کرد نگاهش ونیمحمدهما

 م؟یبودرفته یعروس دیخر یبرا که یروز اون ادتهی اس،ی -

 .دیخند و داد تکان را سرش

 .شد بحثمون آره، -

 روز از ادگاری به بمونه یگفت ،یانداخت عکس نهیآ اون یجلو -

 .دمونیخر
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 با و گرفت دست در را ونیحمدهمام یمردانه انگشتان

 .داد جواب قیعم یلبخند

 ادمهی -

 هاعکس نیا از چندتا که کنمیم فکر دارم حاال اس،ی -

 که ییروزها تمام مثل قبل، یروزها مثل امروز، مثل م،یگرفت

 .یبود امیزندگ یتو

 .زد پچ اسی

 تک من ون،یمحمدهما چیه که مونده ادگاری به یهاعکس -

 .دمیکش نفس رو هاتنفس تک

 قلبم و ذهن یتو رو یساخت برام که ییروزها یهیثان به هیثان

 .کردم حک

 بودنت، از قبل ادینم ادمی که خوامتیم واروونهید یطورهی

 یزندگ یجورچه ،یباش من یبرا و کنارم کهنیا از قبل

 .کردمیم
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 ابتهاج هوشنگ از و کرد نوازش را اسی یگونه دست پشت با

 .ندخوا

 عقل یباچهید به ننگارند گو ما نقش -

  توست و من نشان است عشق ینامه کجا هر

  مهر و مه فروغ ماست یآتشکده ز هیسا

 توست و من جان به که روشن آتش نیاز وه

 ش،یرایگ نگاه و او یداشتن دوست یصدا از شده مسخ اسی

 .داد موالنا از یتیب دو کی با را جوابش

 دارم من که سامان و سر المع در سرگشته یزه -

 دارم من که انیبر دل تو عشق راه در یزه

 دارمیخر عشقت غم بازار راه در وگر

 دارم من چهآن عشقت ز بنفروشم هاجان صد به
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  [6/25/20, 4:26 AM] 

 

 

 

 هفت_و_یس_و_صدیس

 

 ؟یشینم داریب زمیعز -

 .داد جواب خوابالود

 نه -

 .هایدار مانیزا کالس امروز -

 محمد بخوابم -

 زمیعز -

 .کرد باز را چشمش کی انیم



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2749 

 

 باهام؟ یایم -

 ومدم؟ین االن تا اولش از مگه اس،ی آره -

 .شود بسته دوباره که رفتیم پلکش

 بود؟ یچ یچ قرداد یبرا ،یداشت جلسه امروز آخه -

 .فرستمیم رو احمد -

 ؟یکن دارمیب گهید قهید پنج شهیم -

 .دیخند گلو در ونیمحمدهما

 .کنم آماده صبحونه برم من زمیعز بخواب -

 ونیمحمدهما کن بغلم ایب نه، نه -

 در را داشت او به پشت که اسی تن و برگشت تخت به دوباره

 .کرد رها گردنش پوست یرو را شیهانفس و دیکش آغوش

 .چسباند گردنش به را سرش اسی

 .ادیم خوابم. گهید نکن -
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 چرا یفسقل نیا یخواب شما دونمینم من فقط قشنگم، باشه -

 .دارهیب

 .بودشده شروع صبح اول همان از حورا یهاتکان

 .داد جواب اشیخوابالودگ اثر بر یگرفته یصدا با

 .بشم داریب من تا کنه یهمکار باباش با خوادیم چون -

 .خوابم خواب د،یخوند کور یول

 بپره؟ خوابت بشورمت، خودم حموم، ببرمت یخوایم -

 .چرخاند عقب را سرش و شد دهیکش باال لبش کنج

 .کنمیم استقبال ازش بود، یخوب شنهادیپ نیا -

 .کنمیم آب رو وان رمیم االن ،یزندگ چشم به -

 و لگن استخوان و کمر در درد که شود زیخمین خواست اسی

 .گفت بلند یآخ و دیچیپ شیهاران

 اس؟ی شد یچ -
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 .پاهام و کمرم یوا کمرم، -

 .کنهیم باز هم از منو لگن یهااستخون داره یکی انگار

 .دارم درد یآ فلجه، رسماً که پاهام پاهام،

 .گرفتیم اشهیگر شیپاها درد شدت از کمکم

 شیزانوها نیب هاشب اسی که یکوچک بالشت ونیمحمدهما

 .گذاشت یاگوشه و برداشت را گذاشتیم

 .امیم االن -

 .زد باال را اسی یگحامل راهنیپ و برگشت تونیز روغن با

 .کرد چرب شیپاها کف تا ها،ران یباال از

 .شد کمتر شیپاها درد تا داد ماساژ قدرآن

 ؟یبهتر حاال -

 .کرد نگاهش قدردان

 .جانونیمحمدهما یمرس ،یلیخ -
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 .زمیعز کنمیم خواهش -

 از را راهنشیپ تا برد جلو دست شود، بلند اسی کهنیا از شیپ

 .شد داریپد شیهالب یرو بخندل که اوردیب در تنش

 به گرفت که را نگاهش رد و کرد نگاهش متعجب اسی

 زدهذوق هم خودش و دیرس راهنیپ یرو شیهانهیس قسمت

 .دیکش دست لباس یرو رطوبت به

 .من یخدا یوا -

 .دیبوس را اشیشانیپ و شد خم ونیمحمدهما

 .شده ترشح هاتنهیس از ریش -

 .کوچولو مامان بگردم دورت یاله

 را بود او جان یرهیش که دخترش یهیتغذ قطرات نیاول

 .کردیم یشمارلحظه تولدش یبرا و دیدیم

 .بودشده آب از پر وان
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 آغوش در و انداخت تنش ریز دست و آورد در را اسی راهنیپ

 .دشیکش

 .خواباند وان در یآرام به را اسی و رفت حمام سمت

 .کرد کم را دردش آب یداغ

 تن گاههیتک را تنش و نشست سرش پشت هم ونیامحمدهم

 .کرد اسی

 از اسی یهاچشم و دادیم ماساژ را اسی کمر و هاشانه

 .زد پچ و بودشده بسته آرامش

 گفته؟ یچ یبسطام دیزیبا یدونیم محمدم -

 .زمیعز بگو -

 دارد دوست را او حق کهآن عالمت -

 . دهد بدو خصلت سه که است آن

  ا،یدر خاوتس چون یسخاوت
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  ، آفتاب شفقت چون یشفقت

 .نیزم تواضع چون یتواضع

 دارن دوستت هم هاشبنده مطمئنم من که خدا، فقط نه

 اسی -

 قرار کنمیم فکر یگاه ون،یمحمدهما یخوب یلیخ شما -

 .انسان یشد یاشتباه و یبش فرشته بوده

 .دیخند ونیمحمدهما

 .بانو دیینفرما یکار چوب -

 .یحاج عاشقتم ،ینمیزم یرو یخدا من، مرد -

 

  [6/26/20, 1:52 AM] 
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 هشت_و_یس_و_صدیس

 

 .انداخت شیگلو به چنگ ،یخفگ حس با

 .دیچرخ سرش دور ک،یتار اتاق

 .گرفت محکم را ونیمحمدهما یبازو و زد نفس نفس

 .زد پا و دست هوا دنیبلع یبرا

 :زد شیصدا دهیبر

 محمد ،یج حا، -

 .دیشن را اشخفه یصدا یداریب و خواب انیم ونیمحمدهما

 .شد اریهوش فوراً

 .کرد روشن را تخت کنار آباژور و نشست

 اسی ب،یغر امام ای -
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 .دیکشیم نفس یسخت به اسی

 .زد شیصدا زدهوحشت و داد تکان را اسی

 شده؟ یچ اسی اس،ی -

 .شمیم خفه، دارم، -

 نیاحسی -

 .زد را اتاق برق دیکل و دیدو

 .کرد تیاذ ار اسی یهاچشم نور

 و گذاشت کمرش پشت دست و رساند او به را خودش

 .نشاندش

 .بودشده سرخ اسی صورت

 .کن نگاه منو ن،یبب خانومم، -

 .رهیم ج،یگ سرم سرم، -

 .ارمیب باال خوام،یم
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 .دیچرخیم خودش دور شده جیگ ونیمحمدهما

 .کردیم دیبا کارچه

 .انمارستیب میبر کنم، تنت لباس بذار بذار، -

 .دینال

 نورا و یتد -

 .دیکوب اشیشانیپ بر دست کف با ونیمحمدهما

 ه؟یطورچه حالت االن اسی ،یوایا -

 .شمیم خفه دارم، ،یحاج. نهیسنگ نفسم، -

 .بودکننده نگران هم قلبش یشده تند یهاتپش

 .رفته باال فشارش که دیفهم ونیمحمدهما

 باال فشارخون چارد ،یباردار از ماه آن تا که او یبرا اما

 .بود بیعج یکم بود،نشده
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 ستیب و دو که ساعت به توجهیب و برداشت را اشیگوش

 .گرفت را احمد یشماره داد،یم نشان را شب یقهیدق

 به را خودش بود، داشته نگه گوشش کنار را یگوش کهیدرحال

 .ختیر اسی یبرا آب یوانیل و رساند آشپزخانه

 در خوابالودش یصدا که بود شده دیامنا احمد دادن پاسخ ار

 .دیچیپ یگوش

 .داد جواب دهیترس

 شده؟ یزیچ آقا،حاج سالم -

 .ختیریم رونیب وانیل از آب و دیدویم اتاق سمت

 .بده اسی حال اس،ی د،یایب نایش با زه،یچ یعنی ا،یب احمد، الو -

 .دیرسیم گوش به خط یسوآن از نایش یصدا

 شده؟ یچ ه؟یک احمد -

 .داد را نایش وابج
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 .شده بد خانومیاسی حال ه،یحاج -

 .نرفت نیب از یخفگ حس یول خورد آب یاجرعه اسی

 .گرفت احمد از را یگوش نایش

 گرفته؟ دردش اسی شده؟ یچ سالم، عموحاج -

 .داد جواب عاجز

 بمون عموجان دیایب زود داره، خطر باالست، فشارش نه -

 .ارستانمیب برسونم رو اسی من نورا شیپ

 .میاومد م،یاومد -

 گلدون ریز بذار رو خونه دیکل عمو،حاج کن یکارهی شما اصالً

 .مارستانیب دیبر خودتون در، کنار

 .میایم االن ما

 باشه باشه -

 .انداخت تخت یرو را یگوش
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 بدن که بکشد تنش به خواست و برداشت را اسی یمانتو

 .دافتا ونیمحمدهما دست یرو سرش و شده شُل اسی

 :زد شیصدا زدهوحشت و دیلرز ونیمحمدهما جان تمام

 .کن باز رو هاتچشم اسم،ی اس،ی -

 .بسته شیهاچشم و عرق از سیخ تنش و بود تند شیهانفس

 لرزان دست و داشت آغوش در را اسی تن دست کی با

 .دیکش تخت یرو یگوش یپ در را گرشید

 .کرد دایپ را بود نظرش تحت اسی که یزنان دکتر یشماره

 .بزند زار یچارگیب با و مردانه تا بودنمانده یزیچ

 اصالً گفت، چه دینفهم داد جواب را تماس که دکتر

 شده هول فقط نه، ای شبشمهین تماس بابت کرد یعذرخواه

 .زد لب

 .زدپناهیا اسی همسر دکتر، خانوم رانمیام -
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 :دیگویم دکتر که دیشن

 افتاده؟ یاتفاق چه دیبگ بهم و دیباش آروم لطفاً ران،یام یآقا -

 هوشیب ییهوی االنم، االن، باالست، فشارش کنم، فکر -

 .شد

 د؟یدار خونه یتو فشاردستگاه -

  بله-

 بهم و دیریبگ رو فشارش شما دارمیم نگه رو تلفن من -

 .چنده دیبگ

 .کردینم کار مغزش

 .کرد دایپ را فشار دستگاه تا کرد رو و ریز را کشوها تمام

 و باال یتند به اشنهیس یقفسه و دهیخواب تخت یرو اسی

 .شدیم نییپا

 .گرفت را فشارش و بستش اسی یبازو به
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 د؟یدار رو صدام ران،یام یآقا الو -

 بله بله -

 بود؟ چند -

 ده یرو نوزده -

 .کرد یمکث دکتر

 خوره؟یم تکون بچه د،یبذار شکمش یرو دست -

 .داد جواب خفه و دیبلع را دهانش آب

 !نه -

 مارستان،یب  نیترکینزد به دشیبرسون عیسر رانیام یآقا -

 .امیم هم من دش،یبریم کجا دیبگ بهم

 .کرد قطع را تماس

 ،یرونیب  شلوار یجابه خودش و کرد اسی تن بر چه که نیا

 نبود، مهم دیلرزیم سرما در شرتیت با و دیکش پا به یگرمکن
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 اسی و بود مهم ناکشوحشت یدلشوره فقط لحظات آن در

 نیماش سمت نگیپارک در که او دستان یرو شده هوشیب

 تکان و کرده کز اسی رحم در یکنج که ییحورا و دیدویم

 .خوردینم

 

  [6/26/20, 1:52 AM] 

 

 

 

 

 نه_و_یس_و_صدیس

 

 .راند مارستانیب سمت به سرعت با و خواباندش یصندل یرو
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 دلشوره وجودش تمام نداشت، اطرافش طیشرا از یدرک چیه

 .بس و بود

 دکتر و ستادهیا اسی تخت سر باال که آمد خودش به یوقت

 .زدیم شیصدا

 ست؟ین خوب حالتون آقا آقا، -

 .کرد نگاهش گنگ

 همسرم -

 تا یسونوگراف مشونیفرستیم االن باالست، خونشون فشار -

 .میبش مطمئن نیجن سالمت از

 .کرد زمزمه مآرا و شد باز یکم اسی یهاپلک انیم

 نورا -

 .دیکش اسی صورت یرو دست
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 یزیچ نباش، نگران ما، یخونه برن نایش و احمد گفتم -

 .ستین

 .کرد ونیمحمدهما به ینگاه یچشم ریز پرستار

 رم؟یبگ هم خودتون فشار دیخوایم -

 .داد حواب آرام و بود شده خشک شیهالب

 .خوبم من ممنون نه -

 دیبا ماند،یم خوب دیبا و بود ونیمحمدهما او اما نبود، خوب

 .بود او به هایلیخ دیام چشم چون ماندیم خوب

 .گرفت تماس نایش با و رفت رونیب اتاق از

 .شد راحت خانه به هاآن دنیرس از الشیخ

 .داد را مارستانیب آدرس و زد زنگ اسی معالج پزشک به

 است ممکن هرآن کردیم حس و زدیم قدم راهرو در کالفه

 .بخورد نیزم بر و برود شیپاها از انتو
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 .نشست اششانه سر مردانه یدست که بود لحظه همان

 یحاج -

 .شد چشم در چشم وانیک با و دیچرخ

 .زد پچ جانیب

 .یفتیش دونستمینم سالم، -

 .کرد نگاهش متعجب وانیک

 و حال چه نیا نمیبب بگو موندم، همکارها از یکی یجا -

 یچ تنته؟ شرتیت سرما نیا تو ه؟یوضع و سر چه نیا ه؟یروز

 شده؟

 .زدیم آتش را قلبش داشت اش،مردانه بغض

 اسی -

 ؟یچ اسی -

 .خورهینم تکون بچه باالست، فشارش -
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 .شد گرد وانیک یهاچشم

  ؟یچ یعنی -

 .داد جواب و کرد مشت را دستش

 .جانوانیک کنم فکر لشیدل به خوامینم -

 .یبپوش ارمیب رو تمک برات برم محمد نیبش ن،یبش -

 بخش به خواستند و آوردند رونیب که را اسی تخت اما

 :داد جواب بروند یسونوگراف و یولوژیراد

 .باشم کنارش رمیم نه، -

 .ندارم ضیمر فعالً باهات، امیم خب -

 وانیک تا بود خواسته خدا انگار زار، حال و تیموقع آن در

 تا بماند مارستانیب در را شبآن شیهمکارها از یکی یجابه

 .باشد ونیمحمدهما کنار
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 دوش به را ایدن یهایسخت تمام تنه کی ونیمحمدهما

 .بودیم انیم در اشخانواده یپا کهنیا از قبل تا اما د،یکشیم

 یپا به و برود چشمش به خار شدیم یراض که بود موقعآن

 .نه هاآن

 .بدتر گرید بود، اسی بحث که حاال

 :گفت دکتر که یزمان تا نبود ونیامحمدهم دل در دل

 دکتر مادر تیوضع درمورد د،ینباش نگران خوبه، بچه حال -

 .رهیبگ میتصم دیبا زنان

 .گرفت جانمهین و نصفه نفسش

 چه؟ اسشی یول بود خوب شیحورا

 .کرد او سمت رو وانیک

 .میندار زنان دکتر االن یول دم،ید رو اشپرونده -
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 تحت داده صیتشخ کرده تشیزیو که هم یلیاسماع دکتر

 .بمونه نظر

 .دیکش صورتش بر یدست

 .جانیا ادیم راهه، یتو خودش دکتر -

 .ستین یزیچ داداش، نباش نگران بهتر، چه پس خب -

 شیهادست انیم را سرش و نشست یفلز یصندل یرو

 .فشرد

  بشه، وارد یبیآس خودش به اگر -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش

 اسی بدون من وانیک یول ،یول ل،ال زبونم -

 .دیکش ونیمحمدهما کمر یرو دست

 ؟یخودت یحاج -

 کجاست؟ توکلت
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 .کرد یمکث

 .گفتیم راست وانیک

 ادی از یلحظات را، خودش مانیا و را، اشیبزرگ را، شیخدا

 .بودبرده

 .خواند دلش در و بست پلک

 اهلل یعل توکلتُ"

 امبچه و اسی ایخدا سو، کشفی و دعاه اذا المضطر بیجی امن

 "سپردم خودت به رو

 

  [6/28/20, 6:52 PM] 
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 چهل_و_صدیس

 

 یعارضه دچار زیعز اسی متاسفانه ران،یام یآقا بله -

 .شده یباردار تیمسموم همون ای یاکالمپسپره

 خودش در ترشیب و دیکش صورتش بر دست ونیمحمدهما

 .ختیر فرو

 بود مداوم مین و روز کی از ترشیب که شیهاچشم سوزش

 ش،یپاها کردن گزگز و فقراتش ستون یخستگ و نشده بسته

 .نبود مهم یسرسوزن شیبرا

 .بردیم ادی از را دنیتپ داشت قلبش گرید

 باشه؟ یبستر دیبا -

 .بمونه نظر تحت یچندروز که بهتره بله، -

 حال به مادر برگشتن راه تنها دیدونیم که هم طورهمون

 .تشهس مانیزا نرمال،
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 و موعد از زودتر رو بچه میمجبور نشه، بهتر اسی اوضاع اگر

 د؟یندار یمشکل مسئله نیا با که شما م،یاریب ایدنبه نیسزار با

 تا گذاشت یصندل یدسته یرو دست و دیبلع را دهانش آب

 :داد جواب آرام و ستدیبا بتواند

 مشکل یزیچچیه با من باشه ونیدرم اسی جون یپا یوقت -

 .مندار

 .دکتر خانوم شماست به دمیام خدا از بعد

 .دیلرز بشیج در یگوش که بودنرفته رونیب دکتر اتاق از هنوز

 .گرداندیبرم و بردیم سکته مرز تا را او یزنگ هر

 .بود محسن

 .داد جواب

 هاروشیآزما جواب مطب؟ یرفت شد؟ یچ ،یحاج سالم -

 ؟یبرد
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 .بله آقامحسن سالم -

 .مارستانیب سمترمیم االن

 .بمونم خودم رمیم اسه،ی شیپ داداشزن

 .کرد سکوت یالحظه محسن

 بمونه؟ مارستانیب دیبا -

 .کشاند نیماش در را جانشیب تن و زد را موتیر

 .هیحاملگ تیمسموم -

 هم یعاد آدم یبرا باال خون فشار آخه گه؟ید شهیم خوب -

 .هست هم حامله که اسی داره، خطر

 دیبا هم نیهم خاطربه کنترله، قابل یعنی شه،یم خوب -

 .باشه مارستانیب یچندروز

 .مانهیزا از بعد روز هفت حدود اشیقطع شدن خوب یول

 ارن؟ینم ایدنبه رو بچه چرا خب خب، -
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 درواقع نباشه، کامل اشهیر ممکنه هفتمه، ماه هنوز آخه -

 .باشه نارس

 تیارض و یبر الزمه اگر خطره، یتو من اسی جون یحاج -

 .بکن رو کار نیا کنه، مانیزا که یبد

 مو تار کی یحت ستمین یراض من. راحت التونیخ آقامحسن -

 .بشه کم اسی سر از

 کار نیا قطعاً بگه، دکتر و بشه بدتر حالش نکرده ییخدا اگر

 .شهیم انجام

 .راند مارستانیب سمت کرد، قطع که را تماس

 

 .شده تموم مالقات ساعت -

 :داد جواب پرستار به کردن نگاه دونب و حوصلهیب

 .ومدمین مالقات یبرا هستم، همراهش -
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 .داره همراه که کی و صد اتاق -

 .مونمیم خودم بنده برگردن، دیبا شونیا نه -

 د؟ییفرمایم اجازه حاال

 بخش نیا یتو هم اون آقا همراهِ آخه -

 .شد قطع پرستار حرف و دیخند وانیک

  ها،مائه یِحاج آقا نیا یصالح خانوم -

 بودنشون همراه مشکل ه،یخصوص که هم خانمشون اتاق

 ه؟یچ

 خانوم اکثراً بخش نیا دکتر آخه یول خوامیم عذر سالم -

 .هستن

 و دادیم دست ونیمحمدهما به کهیدرحال وانیک

 :داد جواب یشوخ به هم باز کرد، یآرام سالم ونیمحمدهما

 .گهیم ااهللی ادیب رونیب اتاق از بخواد هم آقاحاج -
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 .رفتند ترطرفآن یکم

 دست به را بود یچا از شده پر که خودش بزرگ ماگ

 .داد ونیمحمدهما

 .ختمیر تازه داغه بخور -

 .نکنه درد دستت -

 ه؟یحاملگ تیمسموم ؟یپکر چرا شد؟ یچ -

 .داد تکان را سرش

 آره -

 .گذاشت ونیمحمدهما یسرشانه دست

 .هکنترل قابل که نیا داداش -

 .نداره یناراحت انقدر

 .نداد یجواب و کرد نگاهش سکوت در

 منو نیبب ،یحاج -
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 .ستین خودم دست وانیک -

 .کننیم فرو چاقو قلبم یتو دارن انگار

 .زهیریم هم به رو من هم اشساده یسرماخوردگ هی

 داشت یخفگ حس یجوراون دمید که شبیپر از یدونینم

 .امیحال چه

 .کنمیم دق دارم

 :گفت ترآرام و دیخند آرام وانیک

 محمد یول نباشه درست سهیمقا نیا و گفتنش دیشا -

 .داد ادامه و کرد یمکث

 یداشت دوست یلیخ رو نینگ که درسته کنمیم فکر یگاه -

 .یشد عاشق اسی با یول

 .کرد دشییتا دل در شیجا به و نگفت و یزیچ ونیمحمدهما

 "کردم مزه رو عشق اسی با من"
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  [6/28/20, 6:52 PM] 

 

 

 

 

 کی_و_چهل_و_صدیس

 

 .کرد باز را در یمهر و زد در به چندتقه

 .دییبفرما آقاحاج سالم -

 .داشت نگه نییپا را شیصدا بود خواب که اسی دنید با

 .میداد زحمت شما به بازهم شرمنده داداش،زن سالم -

 .برداشت در پست یجالباس یرو از را چادرش یمهر
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 محمدآقا؟حاج هیحرف چه نیا -

 .برم توناجازه با من شما؟ دیهست

 .رسونمتونیم -

 .ششیپ دیبمون شما نه نه -

 .بهتره نباشه تنها

 .گردمیبرم آژانس با من

 ما؟ شیپ ادینم نورا

 .آورد در را کتش

 .هست خانومالله شیپ فعالً نه -

 .دیکن استراحت کمهی شما

 .بکشه رو زحمتش آقامحسن گمیم جااون ادیب خواست اگر

 د؟یندار باهام یکار گه،ید برم من. چشم یرو قدمش -
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 رسوندمتونیم خودم اگر داداش،زن یجورنیا که بده آخه -

 .شدیم ترراحت المیخ

 .زد گرم یلبخند

 .اجازه با -

 اسی که یتخت به را خودش ونیمحمدهما و شد خارج اتاق از

 .کرد کینزد بوددهیخواب شیرو

 اما بزند کنار را صورتش یرو ختهیر یموها تا دبر جلو دست

 .کند دارشیب دیترس

 .گذاشت تخت کنار و کرد بلند را یایصندل

 مچاله اسی یشده کبود دست پشت وکتیآنژ دنید با دلش

 .شد

 نییپا و باال یآرام به اشبرآمده شکم اما بود خواب خودش

 .شدیم
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 یرو و زد شیکوچولو دختر طنتیش به یلبخند ونیمحمدهما

 و شد نیسنگ شیهاپلک یزمان چه دینفهم و نشست یصندل

 .رفت خواب به و آمد فرود اسی دست کنار سرش

 

 .گرفت بغضش و رفته خواب به طورآن که دید را او اسی

 کردیم مجبورش و آوردیم فشار اشمثانه به نشیسنگ شکم

 .بکند رفتن ییدستشو به ازین احساس زود به زود که

 از هم کمرش کیاتیس رگ و لگن درد و یطرف از جهیسرگ

 .کردیم تشیاذ گرید یطرف

 تکان بدون و آرام کرد یسع و گرفت دندان به محکم را لبش

 .شود داریب ونیمحمدهما مبادا برود نییپا تخت خوردن

 .گرفت باال سر و کرد باز چشم ونیمحمدهما اما

 .کردم دارتیب دیببخش یوا -

 .زد خسته یلبخند و فشرد تانگش با را شیهاچشم
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 .کنم کمکت بذار خانومم، سرت یفدا -

 .زد دور را تخت

 دست و کرد جفت نشییپا را یکیپالست یهاییدمپا و شد خم

 .گذاشت نشییپا تخت از و انداخت اسی کمر دور

 .نکرد باز او گردن دور از را دستش اسی

 .کرد نگاهش و کرده خم سر ونیمحمدهما

 ؟یخوایم یزیچ دلم؟ جون -

 .کرد بغض

  گه؟ید خوبه حورا حال -

 .زمیعز خوبه هردوتون حال -

 .دیلرز اشچانه

 نیسزار باال خون فشار خاطربه خوامینم من ونیمحمدهما -

 .بکنم
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 .بعد یبرا باشه م،یزنینم حرف درموردش حاال برخدا، توکل -

 تونمیم من م؟یزنینم حرف درموردش یچ یعنی آخه -

 .کنم نمایزا یعیطب

 .کنمیم ورزش دارم یحاملگ اول از

 .دارم رو اشیآمادگ

 .مونده دوماه حدود هم مانمیزا تا

 ترراحت برام یحت کنم یروادهیپ هرروز اگر رو دوماه نیا یعنی

 .شهیم هم

 .داد رونیب کالفه را نفسش ونیمحمدهما

 ینگران یبرا ییجا د،یشا گمیم نیبب د،یشا زم،یعز اسی -

 .یکن مانیزا زودتر باشه الزم دیشا ماا ست،ین

 .دیچک نییپا اشکش

 .خوبم من -
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 .بدم انجام رو بگه دکتر که یهرکار دمیم قول

 .ادیب ایدنبه موعدش از زودتر بچه خوامینم

 به یحت دیشا مشترکشان یزندگ طول تمام در ونیمحمدهما

 .بودنشده یعصبان هم دست کی یهاانگشت تعداد

 کنترل را خودش نتوانست که شد چه دینفهم ،لحظه آن در اما

 یهادندان پشت از و رفت باال یکم هم شیصدا یحت و کند

 .دیغر اششده دیکل

 .امینم کوتاه هم خودت یجلو جونت، سر -

 اس؟ی یمتوجه

 .ستمیمیوا هم خودت یجلو یحت

 که یکن مانیزا امشب نیهم که کنمیم امضا باشه الزم

 .بشه خوب حالت

 باال یسرتق با را سرش و کرد خفه گلو در را هقش اسی

 .انداخت
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 .خوامینم -

 .دیتوپ ارادهیب و کرد مشت را دستش ونیمحمدهما

 .ینخوا که یکرد جایب ،ینخوا که یکرد خودیب -

 .زد لب و ماند اشرهیخ باز مهین یدهان با و مبهوت اسی

 محمد -

 تبس چشم و برد فرو شیموها یالالبه دست ونیمحمدهما

 .داد رونیب را نفسش یعصب و

 .دیخند تلخ اسی

 یباش بلد هم زدن حرف مدلنیا شهینم باورم -

 .رانیآقاامحاج

 .شدیم نییپا و باال یتند به اشنهیس یقفسه

 خودم گهید دیشا باشه، ونیم در که پات ،یبکن باور الزمه -

 .نشناسم رو خودم هم
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  [6/29/20, 2:27 AM] 

 

 

 

 

 دو_و_چهل_و_صدیس

 

 سمت سوپ یکاسه یرو از را نگاهش ،یتخس و لجاجت با

 .چرخاند کیتار آسمان و پنجره

 .خورمینم -

 خودش دهان در را قاشق پرحرص و اخم با هم ونیمحمدهما

 .برد فرو
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 .خورمیم خودم باشه -

 .داره فرق شهیهم با قبل، یهادفعه با بارنیا

 و بند شده نیا چندروزه نیبب. خانومم نکن قهر لطفاً پس

 .بساطمون

 .بکشد دراز کرد یسع

 .دیکش سرش یرو را پتو

 .ستمین قهر -

 ؟یهست یچ پس -

 .خونه برم خوامیم ام،کالفه جانیا من -

 .شهیم تیاذ هم نورا

 .خانوم یمهر ای جونهالله شیپ ای

 حرف باهم تا رونیب یاریب پتو ریز از رو سرت لطفاً شهیم -

 اس؟ی میبزن
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 . شهیمن نه -

 چرا؟ -

 یتو که شد ردز چهار امروز. خونه میبر ،یحاج خونه میبر -

 .مارستانمیب

 خودِ یحت بابا، یا ستم؟ین بهتر مگه ،گهید شدم خسته خب

 دارم خودم کنترله، تحت خونم فشار تیوضع گهیم هم دکتر

 چرا شما دونمینم من ندارم، نفس یتنگ و جهیسرگ گمیم

 م؟یبرگرد یذارینم

 وجود با و طیشرا آن در و حاال بود، حساس اسشی

 .بودشده هم ترحساس اشیباردار

 یجواب یتند با و شود آرام تا کرد مکث یکم ونیمحمدهما

 .برنجد او که ندهد

 درد به را قلبش اسی سیخ نگاه و زد کنار دستش با را پتو

 .آورد
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 بده دست بهت حال اون باز نکرده ییخدا اگر -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش و کرد قطع رو حرفش

 کنم،یم مصرف دارو دارم معالجم پزشک نظر تحت -

 خواهش ونیمحمدهما ده،یرس ثبات به امیجسم تیوضع

 کنمیم

 .کرد نگاه اسی صورت به عاجز

 .رمیبم برات خوامیم زنهیم دو دو که هاتمردمک -

 .اسمی نشو مظلوم یطورنیا

 .دیلرز ترشیب اسی یچانه

 خونه، برم خوامیم خودم تیرضا با بگو اومد دکتر که فردا -

 باشه؟

 اسی -

 ون؟یمحمدهماحاج باشه -
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 .شد منقبض فکش

 .داشت حق

 .کردیم درک را اشیخستگ

 .باشد اسی لیم برخالف نیا از شیب طیشرا خواستینم

 .بخور رو غذات هم حاال. باشه -

 .ندیبنش تا کرد کمکش و انداخت اسی تن ریز دست خودش

 .خورمیم حورا خاطربه یول ندارم لیم -

 شد خم نشست، ونیمحمدهما یهالب یرو رنگکم یلبخند

 .دیبوس را اسی یقهیشق کنار آرام و

*** 

 .دادیم ماساژ را اسی یپاها و نشسته کاناپه کنار محسن

 .دیگز لب اسی

 .یشد خسته گهید بسه. ییبابا یمرس -
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 .کرد نگاهش پرمحبت محسن

 .کرده ورم پاهات بابا، بگردم دورت -

 .داد جواب اسی یجا به ونیمحمدهما

 .آقامحسن کردم حذف کامل رو غذاش نمک -

 .نمکه مصرف خاطربه هم ورم اون

 دادیم دستش به ونیمحمدهما که خام لیآج یکاسه اسی

 .کرد نگاهش چپ چپ و گرفت

 .یبدجنس یلیخ -

 کی یتو یبکن یخال رو نمکدون نصف ذارمینم که نیا -

 خانوما؟ خانوم هیبدجنس اشیبخور و آبغوره وانیل

 .بدجنسم من آره

 را اسی یشده توپول صورت دست پشت با و دیخند محسن

 .کرد نوازش
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 یخوش و ریخ به بذار و باش مراقب هم دوماه یکی نیا -

 .بابا عمر بگذره

 و کرد حلقه اسی گردن دور را شیهادست سر پشت از نورا

 دهان در بادام کی و زد کوچکش دست پشت یابوسه اسی

 .گذاشت او

 ؟یبزن قدم یخواینم پارک؟ میرینم امروز جانیاسی -

 .زمیعز میریم چرا -

 .داد جواب ونیمحمدهما

 .ادیم مهمون برامون داره -

 .نوراجان شهینم فرصت گهید امروز

 .دیپرس کنجکاو اسی

 ؟یک -

 .خانومفتانه -
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 دوست را مادرش قلبش کنج عمرش، تمام از ترشیب روزها آن

 .داشت

 .بود اشیحاملگ یهایسخت تحمل هم علتش دیشا

 مبل کنار از را فشیک و دیبوس را اسی یشانیپ محسن

 .برداشت

 !که یبود اومده تازه ؟یریم کجا ییبابا -

 ؟یریم یدار فتانه خاطربه

 .زد لبخند محسن

 .بهتره برم زودتر داره هم دیخر یسر هی تنهاست، الله -

 مادرش و پدر که بود نیا شیآرزوها از یکی قبل چندسال تا

 .باشد داشته هم کنار در را

 .مهین و نصفه و یقرض طورنیا نه
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 ینداشتن دوست قتیحق نیا بود وقت یلیخ گرید یول

 .بودرفتهیپذ را اشیزندگ

 را ریتقد توانستینم و نداشت هم کنار را هاآن وقتچیه او

 .کند عوض

 از اشیزندگ طیشرا رشیپذ جز دستش از یکار درواقع

 .آمدیبرنم دستش

 قاًیعم او که بودند اشیزندگ در یکسان وجودنیا با اما

 .داشت دوستشان

 

  [6/30/20, 12:19 AM] 
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 سه_و_چهل_و_صدیس

 

 .زد لب آرام اما دیچرخیم دهانش در سخت"مامان" یکلمه

 ه؟یچ هانیا مامان، -

 .کرد بود فتانه دست در که یساک به یااشاره

 .زمیعز نداره رو کوچولوت دختر قابل -

 .هیباز اسباب و لباس دست چند

 .داد جواب بودشده حالخوش کهنیا با

 براش، خودمون هم بابا هم آخه، یول ،یول واقعاً ممنونم -

 .یفتیب زحمت یتو نبود الزم م،یگرفت یچ همه

 شیابرو و چشم با و دیگز را لبش محسوسنا ونیمحمدهما

 .شود ناراحت مادرش که دینگو یزیچ اسی کرد اشاره
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 کنم، دیخر کمهی امنوه یبرا داشتم دوست هم من زمیعز -

 .ادیب خوشت که دوارمیام

 به را فتانه دست و دید را ونیمحمدهما یاشاره و مایا اسی

 .گرفت دست در یآرام

 .ازت ممنونم یمرس -

 .بکشد عقب را دستش کرد یسع اسی و دیبوس را اسی دست

 .مامان نکن عه -

 .شد اسی شکم به رهیخ و زد نیغمگ یلبخند

 کنارت ترشیب دیبا روزها نیا که ببخش زم،یعز ببخش -

 .یاسی ندارم رو طشیشرا یول بودمیم

 .نکن تیاذ رو خودت کنم،یم خواهش -

 .هست ونیمحمدهماحاج

 .هستن هم نازخاتون و جونالله و نایش و خانومیمهر
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 .آورد ترنییپا را شیصدا

 از و زمیعز ذاشتمیم وقت برات ترشیب دیبا که دونمیم -

 .متاسفم بابت نیا

 .زد لبخند و داد تکان را سرش اسی

 .نکن فکر بهش ست،ین مهم -

 ؟یخوب خودت

 .زد لب سوالش به ربطیب و کرد نگاهش محبت با فتانه

 زن که یابچه یبرا تو یول نبودم یخوب مادر برات من -

 .یکنیم یمادر یدار آورده اشیدن به یاگهید

 .حالمخوش برات یلیخ من و اسی یهست یخوب مادر

 .گذاشت شیرو دست اسی و خورد تکان شکمش در حورا

 .کرد زمزمه و زد حلقه شیهاچشم در اشک ناخواسته

 .دارم دوستت من من، مامان، -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2798 

 

*** 

 حال در تیمسموم ییغذا میرژ تیرعا و داروهات شروع با -

 .هستش کنترل

 .زد تیرضا سر از یلبخند اسی

 اتفاق اشیعیطب موعد از زودتر مانیزا که نداره یلزوم پس -

 درسته؟ دکتر، خانوم فتهیب

 یبرا دلش و انداخت اسی رخمین به نگاه ونیمحمدهما

 .رفت مالش اسی یهامادرانه

 و ستین هم نیسزار به ازین یحت بمونه، داریپا تتیوضع اگر -

 باال خون فشار دچار که یمادران بهتره د،یجد یهایبررس طبق

 .باشن داشته یعیطب مانیزا هستن،

 مادر یجسم اوضاع کهیصورت در فقط کنم،یم دیتاک البته

 و هاورزش به شما. نکنه دشیتهد یخطر و باشه کنترل تحت

 .زمیعز بده ادامه اتیروادهیپ و وگای یهانیتمر
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 .ممنونم ایدنکی دکتر، خانوم چشم -

 .زد لب آرام و دیخند گلو در ونیمحمدهما

 شد؟ راحت التیخ -

 .یحاج یلیخ -

* 

 .بودند نازخاتون یخانه در را نوروز روز نیاول هرسال، رسم به

 .بود گرم شانخانواده بزرگ کنار در جمعشان

 جمع هم دور را انشهمه که بود نازخاتون وجود نعمت

 .کردیم

 کرد کمکش ونیمحمدهما و گذاشت یپشت یرو دست اسی

 .ستدیبا بتواند تا



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2800 

 

 تحمل را یفشار چنان یحاملگ ماه نیهشتم در جسمش

 به را اشینیریش اما دادیم جان درد شدت از اسی که کردیم

 .دیتریم جان

 .شود پاره دیترسیم یگاه و آمده کش شکمش پوست

 .کردیم درد شیهاستخوانا بند بند

 را زیچهمه او اما نبود جور اشذائقه با نمکیب یغذاها خوردن

 .شود کامل حورا آمدن با اشیخوشبخت تا کردیم تحمل

 و بودنشسته نازخاتون یخانه اطیح به یمنته یپنجره یلبه

 یهادست با نازخاتون که یاشده پر یسبزه یرو را دستش

 .دیکشیم ودب انداخته پرمهرش

 محسن با که نورا بلند یهاخنده یصدا و زدیم لگد حورا

 .دیشنیم را بود یبازآب مشغول

 دیپد شیهالب یرو لبخند و دیکش قیدعمینفس و بست چشم

 .آمد
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 اشسرشانه که را ونیمحمدهما یمردانه یهادست یگرم

 .زد لب دل ته از کرد، حس

 شکرت ایخدا -

 

  [6/30/20, 2:19 AM] 

 

 

 

 چهار_و_چهل_و_صدیس

 

 یتو هیمیقد خونه اون میبر رو فردا گمیم من عمو،حاج -

 مینرفت که هست هم وقت یلیخ. کَن

 ه؟یچ نظرت یاسی
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 همان ونیمحمدهما که یانوبرانه سبز گوجه به یگاز اسی

 لذت با و زد بودآورده و دهیخر شیبرا قبل ساعت کی

 .انداخت باال شانه و دشیجو

 .جمعم تابع من نداره، یفرق نم یبرا -

 .دیپرس ونیمحمدهما

 ه؟یچ شما نظر داداشزن -

 شهراد امبچه یجا. میبر دارن دوست هابچه که هرجا -

 .داشت دوست رو ههخونه اون قدرچه ،یخال

 .دیکوب هم بر را شیهادست نایش

 کن؟ میریم -

 دشییتا خنده با ونیمحمدهما و دیخند او یزدگذوق به احمد

 .کرد

  زمیعز آره -
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 .میفتیب راه زودتر فردا که دیبخواب زود دیبلندش فقط

 .کنهیم دادیب کیتراف در به زدهیس

 یالانگشت ییدمپا از شیپاها یکرده ورم یهاانگشت اسی

 .کرد شانبسته و باز و دیکش رونیب

 .دینال و بودگرفته اشهیگر

 .شدم توپ مثل من ایخدا یوا -

 .دیخند نایش

 .یخوب نیا به بابا، یشد نمک با -

 .کرد نوازشش یمهر

 .یشیم قبل مثل دوباره زمیعز هیعیطب -

 .کرد نگاهش عشق پر ونیمحمدهما

 .ستدونههی بازم نشه هم قبل مثل اگر یحت -

 .گرفت دندان به را لبش خنده و خجالت با اسی
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 .ادیم خوابش هم نورا ؟یحاج میبر -

 خوابالود و کرد بلند ونیدهمامحم یپا یرو از را سرش نورا

 :داد جواب

 ؟یمهر عموزن شیپ م؟یبخواب جانیا شب شهینم -

 و میکن آماده فردا یبرا رو لمونیوسا خونه میبر دیبا زمیعز -

 زبانش د،یچیپ شکمش ریز در یالحظه که یایناگهان درد با

 انیم از یبلند آخ و رفت یاهیس شیهاچشم و آمد بند

 .شد خارج شیهالب

 را حالش نگران هرکدام و کردند نگاهش دهیترس شانهمه

 .دندیپرس

 .شد هول ونیمحمدهما

 شد؟ یچ اسی اس،ی -

 .زد صورتش بر یمهر
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 د؟یپر رنگت چرا یوا -

 .داد تکانش نایش

 بگو یزیچ هی یاسی -

 .کردم نگرانتون دیببخش فقط بود لحظه هی خوبم، خوبم -

 .داد رونیب را نفسش ونیمحمدهما

 مارستان؟یب میبر یخوایم -

 .خوبه حالم کن باور نه -

 .خونه میبر

** 

 اون چندبار شیپ یدوهفته از زم؟یعز یکنیم کاریچ اس،ی -

 .ستآماده زیچهمه ،یکرد چک رو ساک
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 دست و داشت شکمش بر دست کی کهیدرحال و دیخند

 تا برداشت قدم در سمت یآرام به بود کمرش پشت گرشید

 .نشود داریب نورا

 و گذاشته باز یموها با رنگارنگ یحاملگ ینخ راهنیپ آن در

 .بودشده تربانمک متورم، یهالب و ینیب

 کاش کرد آرزو ونیمحمدهما که یداشتندوست قدرآن

 .دهد فشار دستش در یباز ریخم مانند را او توانستیم

 .دارم رو ذوقش آخه -

 قنج دلم کنمیم نگاه رو کوچولوش یهالباس اون یوقت

 بغلم؟ یتو رمشیبگ شهیم یک آخه ایخدا یوا. رهیم

 .دیبوس را اسی یگونه و شد خم

 .تمومه یبذار هم یرو چشم مونده، ماه کی باًیتقر -

 .زد باد شیهادست با را خودش اسی

 تمومه؟ میبذار هم یرو چشم کجا ونیمحمدهما نه گرممه، -
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 .طرف هی آخر ماه نیا طرف هی اشهمه

 .بگردم دورت یاله دونمیم زمیعز هسخت -

 گرمته؟

 .بودکرده عرق تنش

 یلیخ آره -

 .برد رونیب پنجره از را سرش

 .یخوریم سرما یدار عرق داخل، ایب اس،ی خنکه هوا -

 .که یدونینم پزم،یم دارم من یحاج -

 .خوادیم خنک زیچ هی دلم

 ت،رفینم تخت به اسی تا اما آمدیم خوابش ونیمحمدهما

 .کردیم فرار او یهاچشم از هم خواب

 بهت؟ بدم خانومم، هست زیفر یتو یبستن -
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 جانش تمام در یناگهان یدرد بازهم و بست را پنجره اسی

 .نشست یصندل یرو و دیچیپ

 .خورمینم نه دلم، آخ -

 .آلبالو شربت نه، ای. خوادیم آبغوره دلم

 .بهت مدیم نکن مظلوم رو هاتچشم اون زمیعز باشه -

 .رهیگیم درد دلم ییهوی چرا دونمینم -

 .ستدفعه نیدوم نیا اسی -

  م؟یریبگ تماس دکترت با یخوایم مارستان؟یب میبر یخوایم

 احتماالً کردم، استراحت ترکم امروز ستین یزیچ نه -

 .نهیهم خاطربه

 یتو رو در به زدهیس حاال کَن؟ مینر ما فردا یخوایم اس،ی -

 .که افتهینم یاتفاق م،یباش خونه

 .کرد گرد را شیهاچشم اسی
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 .مونده ماه کی مانمیزا موعد تا -

 قول هم نورا به ون،یمحمدهماحاج که فتادهین یاتفاق هم بعد

 .میریم رو فردا که میداد

 .مینر ییجا که دمیم حیترج من یول -

 که یطیشرا نیچن در هم اون. بود اشتباه یزیربرنامه اصالً

 .یماه به پا شما

 اشمزه مزه او و گذاشت اسی مقابل را آلبالو شربت وانیل

 .کرد

 .گهید نکن تیاذ ونیمحمدهما -

 که برداشت رو هاشیباز اسباب ذوق یکل با هم نورا یطفل

 .کنه یباز جااون فردا

 .نگرانم واقعاً اما کنم مضطربت خوامینم اس،ی نگرانم -

 .داد کانت راست و چپ به را سرش و دیخند
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 نیا یتو من یول زم،یعز یاحامله که ماهه هشت شما -

 .کردم مانیزا بار هشتاد ماه، هشت

 .داغونم گهید ادیب ایدنبه دخترکوچولو نیا تا

 یبگ بهم شد بد حالت یکم فقط ،یاذره اگر که بده قول

 .دیبوس را اشمردانه دست پشت اسی

 .چشم راحت التیخ برم، قربونت -

 

  [6/30/20, 2:29 PM] 

 

 

 

 

 پنج_و_چهل_و_صدیس
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 کوتاه، و فاصله با شیهادرد یمهر یدرخانه و قبل شب از

 .رفتندیم و آمدندیم

 خیس به یهاجوجه احمد و محسن کمک به ونیمحمدهما

 یرهیت از عرق یالحظه یبرا و کردندیم کباب را شده دهیکش

 .نگفت یزیچ اما گرفت را نفسش و دیچک اسی پشت

 .دیپرسیم را حورا و اسی حال ینگران با و دائم ونیمدهمامح

 الزم را گفتنش که بود کوتاه و یالحظه قدرآن شیدردها

 .دانستینم

 نیسکنجب با را شده شسته یکاهوها الله و خوردند را ناهار

 را هابالل ونیمحمدهما و داد برش را هندوانه یمهر آورد،

 .گذاشت آتش یرو

 از که بودنددهیچرخ باغ دور قدرآن بحص از یتد و نورا

 .نبودند بند پا یرو یخستگ
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 .گذاشت دهان در هندوانه یاتکه اسی

 .داشت فرق بارنیا

 یخوددار یبرا ییجا گرید که آورد فشار رحمش به چنان درد

 .نگذاشت

 ایخدا یوا -

 .دیچرخ سمتش و کرد رها آتش یرو را اسفند نازخاتون

 مادر یاسی -

 .گرفت دندان به را اششارها انگشت

 .دارم درد درد، خاتون -

 .رفت جلوتر نازخاتون

 گرفت؟ االن -

 .کردیم ول و گرفتیم شبید از -

 .کرد نگاهش بارشماتت
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 مادر؟ بهت بگم یچ آخه -

 سرم؟ به دردت بود یچ اومدنت دربهزدهیس

 .افتاد خنده به درد انیم

 .نکن دعوام دعوام، خاتون - 

 .جوونا شما دست از خدا یا -

 .برد باال را شیصدا

 .کن صدا رو یحاج مادر، محسن -

 خاتون؟ شده یچ -

 .گرفته دردش اسی -

 .دندیدو اسی سمت ینگران با هیبق و محسن

 .بود لحظه هی د،ینترس خوبم -

 .شد خانه داخل ونیمحمدهما که گفتندیم یزیچ هرکدام
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 و گذاشت نیزم را هابالل ینیس اس،ی اطراف یشلوغ دنید با

 .کرد تند پا سمتش

 زم؟یعز یخوب اسی -

 .داد رونیب لرزان را نفسش اسی و شد تر رنگکم درد

 .وقتشه کنم فکر کنم، فکر بهترم، االن -

 .دیلرزیم وضوح به ونیمحمدهما

 .بود ترآشفته هم او از یحت محسن وضع

 .دیتوپ نازخاتون

 یاسی ،یسالمتنا دیاگنده مرد دوتا د،یکن جمع خودتونو -

 .دوتا شما نه بزاد، خوادیم امبچه

 را شیهادست یکالفگ با و رفتیم رو قدم خانه در محسن

 .دییسایم هم بر

 .کرد چک را خونش فشار ونیمحمدهما
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 کنمیم جمع رو لیوسا االن ست،ین باال خداروشکر -

 .میبرگرد

 .کردند برگشتن عزم شانهمه

 .بود دهیچسب یمهر آغوش به و کردیم هق هق نورا

 شم؟یپ یگردیبرم زود جانیاسی -

 تمام و کرد حلقه ونیمحمدهما یبازو دور ترشیب را دستش

 .نزند غیج تا گرفت کار به را تالشش

 .امیم زود که معلومه گرطال،یج خوشگلم، آره -

 عرق و اسی یدهیپر رنگ دنید از طاقتیب ونیمحپدهما

 و گذاشت نیزم یرو ار لشانیوسا اش،یشانیپ بر نشسته

 گرید دست و اسی یزانوها ریز یدست ه،یبق حضور به توجهیب

 .دیدو در سمت و گذاشت کمرش ریز را

 .اریب رو لیوسا نیا ناجانیش -

 .کرد پنهان او یانهیس در را سرش خجالت از اسی
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 آخ بابام، یجلو ه،یبق یجلو عالم، خاک یوا محمد، یوا -

 .امیب ستمتونیم خودم. رفت آبرومون

 شالش از ختهیر رونیب یموها و ختیریم سرشان یرو باران

 .بودشده سیخ

 آغوش در از بخواهد که بود آن از تر هول ونیمحمدهما

 .شود زدهخجالت همسرش گرفتن

 .میبرس زود دیبا نداره، یبیع زم،یعز نه -

 .درِ بهزدهیس غروب

 .کهیتراف اد،یم بارون

 .میاومدینم و دمبو نداده گوش حرفت به کاش

 کف گوشت در را بلندش یهاناخن و دییسا برهم دندان اسی

 .نکند ناله تا برد فرو دستش

 را جلو یصندل و گذاشت عقب یصندل یرو را لیوسا نایش

 .گذاشت یصندل یرو را اسی ونیمحمدهما و خواباند
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 ؟یکن تحمل یتونیم اده؟یز دردت اس؟ی یخوب -

 .دیخند بغض با اسی

 ؟یکن یرانندگ یتونیم حال نیا با یئنمطم -

 .زد شیصدا محسن که زد دور را نیماش و بست را در

 .امیم منم سایوا ،یحاج سایوا -

 .داد را پدرش جواب و شد زیخمین اسی

 .برسون رو هیبق شما نرماله، اوضاع دیکن باور ییبابا -

 .هست شمیپ ونیمحمدهماحاج

 .خوبم االن هم من

 ؟اسی یمطمئن -

 .عیسر میایم پشتتون ماهم بابا، اینترس

 .زد رخندهیز

 .دیایب مارستانیب اصالً خوادینم ،ییبابا ترسمینم -
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 .افتاد راه به و زد استارت ونیمحمدهما

 درد شدت از دوباره بعد یچندلحظه و بود آرام یقیدقا اسی

 .دیچیپیم خودش به مار مانند

 ترخلوت خاطربه که یایفرع ریمس به ونیمحمدهما نگاه کی

 .اسی به نگاهش کی و بود آمده، جاآن از بودن

 !ادیم ایدنبه داره االن نیهم نکنه اس،ی یوا ،یاعلی -

 .نه نه، یحاج یوا -

 !نترس

 رو؟ من شما ای بدم یدلدار شمارو دیبا من

 !رونیب ادیب ییهوی نکنه یعنی گمیم زمیعز نه -

 .زد رخندهیز یپق اسی

 .نخندون رو من یعنتل دارم درد -

 .ادینم نه
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 .شروعشه تازه

 .بکشه طول چندساعت دیشا

 یناگهان ازدرد و گرفت را اسی دکتر یشماره ونیمحمدهما

 .گفت بودآمده سراغش موعد از زودتر ماه کی که اسی

 مارستانیب به خودش رساندن از را الشانیخ معالجش پزشک

 .کرد راحت

 در یسع که یناآرام اسی و طرف کی از باران و روان کیتراف

 به را ونیمحمدهما روان تمام گرید یسو از داشت یخوددار

 .بودگرفته یباز

 .زمیعز میرسیم مونده گهید کمهی فقط اسی -

 .دیکشیم نفس تند و گرفت دندان به را نشیریز لب

 بود دنده یرو که ونیمحمدهما دست یرو را دستش

 .گذاشت
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  [6/30/20, 2:29 PM] 

 

 .دورنشو ازم اصالً خب؟ باش شمیپ -

 .دونمیم من رهیم شیپ خوب زیچهمه باشم که کنارت

 باز را اورژانس یورود درب یجلو ریزنج مارستانیب نگهبان

 .شد محوطه داخل نیماش با ونیمحمدهما و کرد

 .عمرم آخر تا زم،یعز کنارتم -

 اسی یتونیم که دونمیم گذره،یم چندساعت نیا

 هم باز بعد یقیدقا و داد تکان لبخند و بغض با را سرش اسی

 .بود دیدویم مانیزا بخش سمت که ونیمحمدهما آغوش در

 

  [7/1/20, 1:01 AM] 
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 شش_و_چهل_و_صدیس

 

 ببرمش؟ کجا -

 .کردیم ناله درگلو و آرام درد از اسی

 .آمد جلو پرستار

 .باال یطبقه دشیببر -

 .هستن زنان دکتر

 .کننیم اشنهیمعا

 .رفت باال هاپله از آسانسور یجا به ونیمحمدهما

 .زدیم نفس نفس اسی
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 .رهیگیم درد قلبت، ،یحاج -

 .نیزم بذار منو دارم، درد مامان یآ

 .کرد نگاهش چپ چپ

 راه خودت یپاها یرو حال نیا با بذارم که نمردم هنوز من -

 .یبر

 .فشرد را مانیزا بخش در پشت زنگ

 .کرد باز را در و آمد جلو یپرستار

 شده؟ یچ سالم، -

 .چرخاند کاسه در کالفه را شیهاچشم اسی

 .داد جواب ونیمحمدهما

 .داره درد شده، مانشیزا وقت کنم فکر دینباش خسته سالم -

 اشوننهیمعا دکتر داخل انیب ن،یزم دشونیبذار آقا خب -

 .کنن
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 داخل؟ ارمشیب خودم -

 .ممنوعه ونیآقا ورود قسمت نیا -

 .دینال جزعا اسی

 .یحاج ترسمیم نهیمعا از من -

 کنارش مانیزا موقع خوامیم من کنم،یم خواهش خانوم -

 قیصد دکار خانوم نظر تحت یهاضیمر از همسرم باشم،

 .میکرد هماهنگ قبل از شونیا با هستن،

 .ستین یمشکل شده هماهنگ اگر جناب، -

 دیاریب فیتشر دیونتینم نهیمعا یبرا االن مان،یزا یبرا منتها

 .داخل

 نهیمعا بذار خوگله مامان ایب ن،ییپا ایب شوهرت بغل از یخانوم

 .نه ای شده باز رحمت یدهانه اصالً میبببن یبش

 .دیپرس ونیمحمدهما
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 ؟یبر راه یتونیم ن؟یزم بذارمت -

 .کرد ول دردم تونم،یم زمیعر آره -

 که بود نرفته قدم دو اسی و گذاشتش نیزم یرو یآرام به

 .نشست شیبازو ریز ونیمحمدهما دست و شد خم

 یبخش  نانیاطم لبخند و گرفت را اسی گرید دست پرستار

 .زد

 .راحت التونیخ هست حواسم من -

 درد از که اسی به و گرفت در یلبه را دستش ونیمحمدهما

 .ماند رهیخ بودشده خم

 و حیصح امبچه و زن سپردمشون، خودت به رضا، امام ای"

 .پابوست میایب میبتون بمونن، سالم

 "کن کمکش خودت بده توان بهش خودت ایخدا

** 
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 .بکش نییپا زانو تا رو شورتت و شلوارت زمیعز

 انجام را خواست دکتر که یکار ناچار اما بود متنفر نهیمعا از

 .دیکش دراز تخت یرو یسخت به و داد

 دیسف یپارچه اسی و کرد فرو دستکش در را دستش دکتر

 .زد چنگ را تخت یرو

 نمیبب دیبا نکن منقبض رو خودت کن، باز رو پاهات زمیعز -

 .شده باز چندسانت رحمت یدهانه

 یرو را دستش و بست چشم اسی برد داخل که را دستش

 .فشرد دهانش

 .شده باز سانت شش حدود -

 .مانیزا اتاق یبرا بشو آماده

 ؟یهست قیصد دکتر یهاضیمر از یگفت

 .دیکش باال را شلوارش و نشست تخت یرو
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 بله -

 ایدنبه سالمت به کوچولوت که دوارمیام برو زمیعز خب -

 .ادیب

 یماما و ونیمحمدهما همراه به هم اسی د،یرس که دکترش

 .رفتند مانیزا اتاق به همراهش

 زمانشان مدت و شدیم ترکوتاه و کوتاه دردها نیب یفاصله

 .یطوالن

 آن در را کودکش تا ندیبنش داخلش اسی بود قرار که یوان

 .بود شده ضددرد مواد و آب از پر کند متولد

 :گفت و او به کرد رو همراه یماما

 .یکن عوض رو هاتلباس کنم کمکت میبر ایب زمیعز -

 اسی یکرده خی تن دور دست و رفت جلو ونیمحموهما

 .دیچیپ

 .کنمیم کمکش خودم دیبد اجازه اگر -
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 .دییبفرما البته -

 تنش از را شیهالباس خودش و برد یکوچک اتاق به را اسی

 .دیکش رونیب

 .کرد باز را نشیسوت قفل و ستادیا اسی پشت

 یرو بود،شده زیسرر شیهانهیس از یکم که یریش یسیخ

 .بود مشخص قرمزش نیسوت

 یبرهنه تن به را تنش و زد یلبخند دنشید با ونیمحمدهما

 گردنش و گذاشت او شکم یور را شیهادست و چسباند اسی

 .دیبوس را

 .زمیعز بشم تنت نیا یفدا بشم، فدات -

 داره که یدرد نیا وسط یدونینم ون،یمحمدهما خدانکنه -

 .خوبه قدرچه بودنت برهیم رو نفسم
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 وسط تا قدش که یکوتاهنیآست دیسف راهنیپ ونیمحمدهما

 مهر را بدنش یجا یجا و کرد تنش را دیرسیم اسی ران

 .کرد معجزه شهیهم مثل شیهالب و زد بوسه

 

  [7/1/20, 1:34 AM] 
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 .زد شین اسی یهاچشم به اشک

 ونیمحمدهما دارم درد -
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 من جون به دردات یشیم خوب -

 .نشاندش یبزرگ توپ یرو ماما

 .برو پاشو نیبش توپ نیا یرو -

 زودتر بچه و بشه باز رحم یدهانه که شهیم باعث نیا گلم

 .ادیب ایدنبه

 یرو دست که یدرحال و ختیریم اشک یآرام به اسی

 پاشو و نیبش و خواندیم را عصر یسوره داشت شکمش

 .رفتیم

 .دیکش صورتش یرو دست یکالفگ با ونیمحمدهما

 باشه؟ نداشته درد که کرد یکار شهینم -

 .داد تکان را سرش و دیخند دکتر

 .رانیام یآقا گهید مانهیزا -

 شه؟یم هم درد بدون مگه
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 .داره رو خودش یسخت هم نیسزار

 نتوانست گرید اسی بعد یکم و کردند قیتزر را فشار آمپول

 .اوردیب طاقت

 .انداخت ونیمحمدهما یبازو بر چنگ

 .رمیمیم دارم کنم فکر یوا ،یحاج یوا ،یوا -

 .کند آرامش داشت یسع ماما

 .دیکش آغوشش در ونیمحمدهما

 .بود ترسخت دادن جان از لحظات آن در شیبرا بودن محکم

 .کرد بودنش به دلگرم را اسشی و ماند محکم اما

 .زد لب شد، نهیمعا قیصد دکتر توسط که گرید بارکی

 .ادیم ایدنبه داره بچه زمیعز وان یتو برو گهید لطفاً -

 .بودکرده گم را شیپا و دست ونیمحمدهما
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 شد خم ونیمحمدهما و دیکش نرویب شیپا از را شورت اسی

 .کند کمکش تا

 .نشاندش وان در و گرفت را شیبازو ریز ماما

 دعوتش آرامش به دکتر که بکشد غیج خواست درد شدت از

 .کرد

 .کنهیم ترسخت رو کارت نه، غیج زمیعز نیبب - 

 .بکش قیعم نفس فقط

 بود گرفته را جانش تمام عرق

 .گرفت محکم را ونیمحمدهما دست و داد تکان سر

 چک را تشیوضع مدام ماما و دیکشیم قیعم یهانفس

 .کردیم

 .بود افتاده هیگر به

 .دارم چهیدلپ من یوا -
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 .ارهیم فشار بهت داره بچه ست،ین چهیدلپ جانیاسی -

 .کن کمک خودت به بزن، زور

 .ادیب که کنهیم تقال داره هم اتبچه نیبب

 کهنیا از و کردیم شنوازش و نشسته اسی کنار ونیمحمدهما

 .بود یعصبان بکند شیبرا یکار توانستینم

 .زدیم حرف او با ماما

 .نمونده یزیچ گهید بزن زور جانم،یاسی بزن زور -

 .زد باد را خودش

 .ارمیدرب دیبا رو یلعنت لباس نیا گرممه گرممه -

 .کرد باز را راهنشیپ یهادکمه ونیمحمدهما

 و یخوددار گرید و گرفت دست در را ونیمحمدهما خی دست

 .دیکش غیج درد از که دادینم جواب قیعم بازدم و دم

 .رمیمیم االن من خدابه یحاج یوا -
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 مامان یوا دارم، درد دارم، درد خدا یآ

 سیخ یشانیپ یرو از را شیموها و گرفت آغوش در را سرش

 .زد کنار عرقش از

 .خانومم باش آروم جونم، به دردت -

 .گرفت دندان به را انگشتش درد شدت از و زد هق

 ملتمسانه و کرد ماما و دکتر به رو یچارگیب با ونیمحمدهما

 :گفت

 اتاق یتو دشیببر توروخدا کنه، مانیزا یعیطب خوامینم -

 .کنه نیسزار عمل

 به رو خنده با و رفت آب بزرگ وان داخل اسی همراه هم ماما

 .کرد او

 .رانیام یآقا شهینم -

 رون؟یب ادیم داره بچه سر و شده باز رحمش یدهانه که االن 
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 شیهاشانه ینگران با ونیمحمدهما و دیکش غیج گرید بارکی

 .داد ماساژ را

 .نزن غیج بگردم دورت -

 .کرد دییتأ دکتر

 درشته، اتبچه یول یهشتم ماه یتو که درسته جانیاسی -

. زمیعز بکش قیعم نفس فقط ادیب ایدنبه کنهیم تالش داره

 .نمونده یزیچ گهید. نزن غیج

 کم کم اسی تیوضع دنید با که ونیمحمدهما به خطاب

 :گفت زدیم حلقه اشمردانه نگاه در اشک

 .رهیبگ آروم دیبذار رانیام یآقا دیکن نوازشش قشنگ -

 یباال همان از و برد فرو شیموها انیم دست ونیمحمدهما

 .کرد وانج گوشش کنار و کرد نوازشش به شروع سرش

 شما و من یبچه اس،ی ادیم ایدنبه کوچولومون االن -

 بزن زور کن، تالش
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 انگار و گرفت کار به را توانش تمام و بست چشم اسی

 نوزادش سر که شکست استخوانش سه و ستیب زمانهم

 :گفت شوق با ماما و آمد رونیب

 اومد اومد -

 .کرد نجوا و برد ماتش ونیمحمدهما

 بابا یِحورا بابا، جانِ مبارک تقدم الحمدهلل، -

 .کرد جانیب یاناله ونیمحمدهما آغوش در اسی

 من من، محمدم، یوا خدا، آخ -

 شوق اشک و داشتند شدن بسته به لیم شیهاچشم

 .ختیر نییپا ونیمحمدهما

 زمیعز یمرس خانومم، شما یفدا به من -

 خون و یچرب در غرق که ییپرمو و درشت نوزاد بعد یالحظه

 هنوز که یناف بند همان با و دیکش رونیب آب داخل از را بود

 و گذاشتند اسی یبرهنه ینهیس یقفسه یرو بود نشده قطع
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 پوست  و ختیر اشک و دیخند دل ته از شیهاناله انیم اسی

 .دیبوس را فشیلط

 و هابوسه بعد و آورد جا به شکر یسجده ونیمحمدهما

 یخستگ داشت قصد که دبو شیتشکرها و عاشقانه ینجواها

 .کند در به او جان از را درد ساعت نیچند تحمل

 پوست یرو اشیدبرفیسف دخترک که شدینم باورش اسی

 .کندیم هیگر و تقال تنش

 و دیلرزیم یآرام به هم ونیمحمدهما یهاشانه حاال

 حورا یگونه دست پشت با و چسباند اسی سر به را شیهالب

 .کرد نوازش را

 .بود ایرو هیشب شانیبرا زیچهمه

 

  [7/2/20, 3:35 PM] 
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 هشت_و_چهل_و_صدیس

 

 .گهید خونه ایب داداش -

 .داد فاصله گوشش از را یگوش -

 .ندارم حوصله ،یمان کن قطع -

 بابا ایب برگرد بدبخت گرفته رو تو زدهیس ینحس شهراد، -

 تو نکرده چاقو مست خر هی شیپ ماه هی مثل تا ایب آخرشبه،

 .کنه لختت و پات و تدس

 محکم را اشیکتان و انداخت نیزم یرو را گارشیس ته

 .دیکش شیرو

 .یمان یزنیم زر قدرچه اه -
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 .دیع نیا تو دم*یر یاِ ؟ینحس کدوم در؟ به زدهیس کدوم

 .گهید نکن شروع باز اه، -

 که؟یمرت نکن شروع و یچ یچ -

 عن و یستمسگ ترس از خونوادم، دنید برم دیع برا بود قرار

 .نرفتم نکبت یسپ نیا یایباز

 .رمیبگ سرم به یگِل چه بده خودش دست کار و برم گفتم

 به ییوقتا هی خدابه اتاقه، تو اونم ایب برگرد، من جون حاال -

 اسکل نیا سر تو اول ارمیب ریگ ریتهفت هی برم زنهیم سرم

 .خودم آخرم تو مغز تو بعد کنم یخال

 .دیکرد امخسته بابا

 گاو دوتا شما از شعورش وونیح خداشاهده وون،یح یعنی

 .ترهشیب

 ابانیخ کنار یتکرار و یدائم یهابحث نیا از شده کالفه

 .برداشت زدن قدم از دست و کرد توقف
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 ؟یکنیم ول -

 شه سگ یسپ دنبالت امیب ترسمیم من خونه؟ یگردیبرم -

 هی نه،یسنگ چنان هم دستت کثافت. کنه داغون رو جانیا

 .مونده انگشتات یجا صورتش طرف

 .انداخت چنگ گردنمو امیوحش اون زدم، کردم خوب -

 کمیش تو بکنه رو شکسته وانیل خواستیم که کرد غلط

 .بود مرده االن که بودمش نزده. خودش

 عشق شمارو یایباز وز*گ نیا اسم واال میدونینم ما -

 ؟یچ ای میبذار

 .المدنب یایب یکرد غلط تو ضمن، در -

 .آره امیم

 .زد لب کوتاه، چندبوق دنیشن یصدا با

 .فعالً دارم، یخط پشت -
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 .بود یمهر یشماره

 داغون و خرد اعصاب آن تمام او، تماس با انگار

 .شد آرام یکم فقط ،یکم اش،چندساعته

 مامان سالم -

 شهرادجان ماهت یرو به سالم -

 مادر؟ یخوب

 د؟یدادینم جواب رو یگوش زدمیم زنگ یهرچ چرا خوبم، -

 .نایش نه خودت نه

 .بود مشهود یمهر یصدا در یزدگذوق 

 که برات رمتیبم. یخال توام یجا. کَن میبود اومده واال -

 .یبیغر

 .گرفت دردش عموتزن ییهوی گفتم،یم داشتم
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 یقراریب داشت هم یطفل نورا. شد شلوغ سرمون گهید

 .کردیم

 ؟یشد نگران مادر ببخش

 به را اشهیتک و رفت باال شیآبروها اسی از یخبر دنیشن با

 .داد وارید

 اومد؟ ایدنبه اشبچه -

 گفت الحمدهلل زد، زنگ عموتحاج شیپ ربع هی نیهم آره - 

 .سالمه بچه

 :دیپرس که بود ناخواسته دیشا و داد فرو را دهانش آب شهراد

 خوبه؟ ؟یچ یاسی -

 خطاب یاسی را سای راحت انقدر او کهنیا از متعجب یمهر

 داشته مالقات او با کوتاه چندبار فقط کهیصورت در کرده

 :داد جواب

 .بود باال فشارش کمهی خوبه، -
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 .داشت یحاملگ تیمسموم آهان واال، دونمینم

 .بمونه روز دو یکی دیبا کنم فکر

 .زد لبخند شهراد

 گذاشتن؟ یچ اسمشو -

 حورا -

 :کرد زمزمه آرام

 حورا و نورا -

 .یایب دیع بود قرار ؟یایم یک زمیعز شهراد -

 .باش منم دل فکر به. یومدین

 .امخسته خودمم مامان دونمینم -

 .امیب یزود به دیشا داغونم،

 .کِشمینم گهید
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 یاتفاق چه جااون شده، چت یگینم که تو جونم به دردت -

 ؟یاختهیر هم به که افتاده

  خوبه؟ خودت اوضاع

 ابانیخ سمت آن یایفروش ینیریش سمت به شیپاها ارادهیب

 .شد دهیکش بودداده نییپا نصفه تا را اشکرکره که

 .نخور منو یغصه -

 نوراست؟ یهیگر یصدا مامان، الیخیب

 .اسِ ی دلتنگ براش رمیبم آره -

 باهام؟ یندار یکار کنم، آرومش برم من

 .خداحافظ قربانت نه -

 .زمیعز خداحافظ

 خانه سمت و داشت دست در ،ینیریش جعبه کی بعد یقیدقا

 .کردیم حرکت
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  [7/2/20, 3:35 PM] 

 

 

 

 

 نه_و_چهل_و_صدیس

 

 .کرد ینیریش یجعبه به یااشاره و زد یچشمک یمان

 ه؟یچ واس -

 .گذاشت اپن یرو را جعبه و دیخند جواب بدون شهراد

 بود کبود سمتش کی که یصورت با دهیسپ و شد باز توالت در

 .آمد رونیب
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 .برگردد اتاق سمت دوباره خواست و کرد اخم شهراد دنید با

 .دینال یمان که دیکش جلو را خودش شهراد

 .شد شروع باز یوا -

 از اشچهره که انداخت دهیسپ یبازو ریز دست محکم شهراد

 .دیکش غیج و شد جمع درد

 کبوده، هنوز صورتم.گرفت دردم ،یوحش کن ولم اه -

 بمونه؟ ستممد رو انگشتات رد یخوایم

 .دیکش آشپزخانه سمت را او و دیخند اما شهراد

 ناخنات یجا گربه، مثل دیکش پنجول نگاه ،ییتو که یوحش -

 .یاتاق تو اشهمه نکن، لوس خودتو ایب. شده زخم گردنم رو

  ه؟یچ نظرت هوم؟ م،یکن یآشت ایب

 .زد رخندهیز یمان
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 صبح ارهدوب دیباش یاک یچندساعت هی دیکن یآشت االن آره -

 .دیکن شروع

 .خوبه تنوع یبرا صلح چندساعت

 یپا به یلگد شهراد و رفت شهراد دنبال حوصلهیب دهیسپ

 .زد یمان

 .دمیخر ینیریش کن آماده ییچا پاشو نزن حرف -

 .زد پوزخند و کرد نگاهش رفته باال یابرو کی با دهیسپ

 .یریگیم ادی یدار ،یخریم ینیریش. پس یآشمال یاومد -

 .زد خنده ریز بلند یصدا با رادشه

 .اومده ایدنبه یحاج و یاسی یبچه بابا، رینگ لیتحو خودتو -

 .داد ادامه به و زد یچشمک

 نیریش دهنتونو شدنم پسرعمو دوباره مناسبت به خواستم -

 .دیکن
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 .کرد روشن را یکتر ریز یمان

 د؟ییزا یحاج پس عه -

 .دییزا آره یاسی یول نه، که یحاج -

 .شد اضافه هارانیام به خورراثیم هی پس همون، بخ -

 .کرد نگاهش چپ چپ چشم یگوشه با شهراد

 پا اتاق سمت که یدرحال و زد کنار را جعبه پوزخند با دهیسپ

 .زد طعنه کردیم تند

 ؟یاریم یخریم ینیریش اسی دنییزا خاطربه -

 حالخوش تورو انقدر تونیحاج شدن داربچه تاحاال یک از

 کنه؟یم

 .المصب یزنیم همبه حالمو یدار گهید یسپ ایب -

 خودم یسگدون نیا تو دیبذار دیکن ولم شهراد دهنتو ببند -

 .گهید رمیبم
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 را جوابش پر دهان باهم و چپاند دهانش در ینیریش کی یمان

 .داد یلودگ با

 تو هم حموم قضا از که ست،خونه نیا اتاق تنها اتاق اون -

 .صاحابهیب هیسگدون همون

 .زدم کپک حموم برم من رونیب ایب

 .کرد اشاره ببندد را اتاق در کهنیا از شیپ

 دارم؟ تو حموم به کاریچ من برو، ایب -

 اتاق در را خودش دهیسپ که رفت سمتش یعصب شهراد

 .کرد قفل را در و انداخت

 .دیکوب در به مشت شهراد

 ؟یحال به یحال یِجن شد مرگت چه باز -

 ننداختنت آشغال مثل که ستین کردن، اتیاوهقه کم -

 که دستت کف گذاشت دوقرون عموجونتحاج تهشم رون،یب
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 پس توله ذوق از دیبا که یخر انقدر االرثت،سهم نمیا آره

 .یاریب یبخر ینیریش انداختنشون

 .زنمینم لب اون به من

 .کن یحراف ترکم ببند دهنتم درک،به -

 .اصالً ینخو اهیس صدسال خوامیم

 یبد بعت هرچقدرم ،ییهمونا یترکه و تخم از که حقا -

 .یکنینم ولشون باز کنن،

 .دیکش ادیفر بارنیا کرده پاره افسار شهراد

 .بزن حرف درست من یخانواده درمورد -

 ؟یکنیم نشخوار ادیب دهنت به یهرچ که تو یباش یک خر

 .شهراد ادیم بدم ازت. حرص از ینترک هه، -

 رفته اِما که حاال ،یکردیم موس موس دنبالش که بود مااِ تا

 هان؟ ؟یاسی فکر تو یرفت نکنه باز
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 ده؟ییزا ات،یمیقد عشق یحالخوش

 .بودم متنفر اِما از

 .رهیگیم عقم یاسی از

 .اونا از ترشیب تو از

 .خر یتو ای رمیبم من ای کاش

 ندک باز دهان خواست و چسبانده آمپر او مزخرفات از شهراد

 .کرد مداخله یمان که

 تو داداش. ادیم در هاهیهمسا یصدا و سر باز االن روقته،ید -

 .گهیم ادیز زشعریچ نیا ایب کوتاه

 .دیکش قیعم ینفس و کرد سکوت شهراد

 .کرد فکر خودش با و بست چشم
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 که االن یول ،یسپ یکنیم فکر یچ تو ستین مهم"

 گهید کنم، کاریچ دیاب دونمیم گهید اومده، ایدنبه اشونبچه

 "برسم امخواسته به دیبا و دونمیم

 

  [7/4/20, 4:43 PM] 

 

 

 

 پنجاه_و_صدیس

 

 اسی زم،یعز -

 :دینال جانیب

 .امخسته محمد ادیم خوابم -
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 ونیمحمدهما دل و کردیم هیگر گرسنه حورا اما بود خسته او

 .بود تابیب هردوشان یبرا

 یکوچک تخت یرو و کرد داج او از را حورا همراهش یماما

 را دشیسف تن و صورت و سر یهاخون و یچرب و گذاشت

 .بود شیغذا یپ در گرسنه او و کرد پاک

 :گفتاو به خطاب دکتر

 یبرا قبل ماه سه از زودرس مانیزا احتمال لیدل به اسی -

 که الزمه هرحال به اما داشته، قیتزر بچه یهیر شدن لیتکم

 .NICU به بشه منتقل

 دراز تخت یرو هیبخ یبرا تا کردیم کمک اسی به ستارپر

 :زد لب حال درهمان اسی و بکشد

 .کنهیم هیگر داره ست،گسنه آخه -

 .زد لبخند دکتر

 .یدیم رشیش قبلش زمیعز -
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 زدن هیبخ مشغول دکتر و دندیچیپ ینازک یپارچه در را حورا

 .شد

 .کردیم نوازشش و بودگرفته را اسی دست ونیمحمدهما

 از پر نگاه و فیلط نوازش آن که دانستینم هم خودش یحت

 در را اسی جان تمام درد که طیشرا آن در ،یقدردان و عشق

 .کردیم آرام را او حدچه تا بود،برگرفته

 .آمد سمتشان و داشت آغوش در را حورا ماما

 با و یآرام به ونیمحمدهما و شد دوخته او به هم هاآن نگاه

 .کرد نوازش را شیمو پر سر انگشت کی

 ؟یکنیم هیگر چرا بابا؟ جونم -

 .داد جواب و دیخند ماما

 .ستگرسنه ینین ییبابا -

 ؟یدیم ریش بهش یمامان
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 تکان را سرش و ختیر اشک خنده با و دیگز را لبش اسی

 .داد

 بازش و گذاشت لباسش یاول یدکمه دو یرو دست خودش

 .کرد

 .ادستیا او کنار حورا با ماما

 فعالً بعد، یبرا باشه یردهیش آموزش ،یاخسته که االن -

 .بخوره ریش دخترت که کنمیم کمکت خودم

 .دیدیم ایرو اسی تن یرو حورا دنید با انگار ونیمحمدهما

 کرد هرچه او و بود اسی ینهیس یرو کوچکش، دختر صورت

 گم شیهاشیر انیم و دیچک یخوش از که یاشک نتوانست

 .کند یمخف را شد

 اشهیتغذ منبع یجو و جست در حورا کوچک دهان

 .دیچرخیم
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 او دهان در طعمش و کرد ترشح اسی ینهیس از که ریش

 و بست چشم اسی و کرد دنیمک به شروع صانهیحر رفت،

 .کرد نوازش را او و آورد باال دست

 حورا من، یخدا یوا ،یوا -

 اساحس دل ته از و دیبوس را اسی یشانیپ ونیمحمدهما

 .کرد یخوشبخت

 .امیزندگ ممنونم خانومم، ممنونم زیچهمه بابت -

 

***** 

 

  آرومه؟ ؟یحاج خوبه نورا -

 یول کردهیم یقراریب کمهی گفت داداشزن زمیعز آره -

 .دهیخواب گهید
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 خسته برگرده، کاش هنوز؟ ستمحوطه یتو بابا یطفل یوا -

 .شد

 ستین الزم و هخوب تتیوضع گفت دکتر که دادم خبر بهش -

 خاتون گفتیم. رفت شد، راحت الشیخ ،یبر ICU یتو

 .بمونه شتیپ خودش رو امشب و ادیب داشته اصرار

 .بشم فداش یاله -

 داریب گفتم زدم حرف یبود خواب یوقت هم خانوم فتانه با -

 .یبزن زنگ بهش گمیم یبش

 .زنمیم زنگ فردا روفتهید االن -

 گفت؟ یچ مامانم

 .داره دوستت یلیخ مامانت اسی .دیخندیم و کردیم هیگر -

 .دیکش قیعم ینفس

 یتو تشیمحدود خاطربه امونرابطه بودن کم دونمیم -

 .بوده دومش یزندگ
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 یعنی شه،یهم یول باشم داشته دوستش یلیخ کنمیم یسع

 دلم ته خب ،یدونیم

 تیاذ رو خودت فقط نهیک اس،ی کن صاف هم دلت ته -

 .کنهیم

 .گذاشت تخت مقابل زیم یرو را غذا ظرف 

 .زمیعز ایب -

 .کرد رمیس خوردم که خرما چندتا اون گه،ید تونمینم -

 کرد؟ نهیمعا رو حورا دکترکودکان

 یدهیپر رنگ صورت کینزد را نفسش و نشست تخت یرو

 جواب نگرانش زنِ دودو یهاچشم به رهیخ و کرد رها اسی

 :داد

 صیترخ هم حورا که شهیم مشخص فردا زم،یعز آره -

 .بمونه دیبا ای شهیم
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 انداخت اتاق یبسته در به نگاه کی و دیکش جلوتر را خودش

 .دیکش اسی نیریز لب یرو آرام را شستش انگشت و

 اما ،یاچندساعته درد هی از خسته و یدار درد دونمیم -

 .ببوسمت بده اجازه اس،ی

 .شمیم هالک رنگیب یهالب نیا یبرا دارم

 خودش یکم و کرد جدا بالشت از را اشهیتک و زد لبخند اسی

 قدمشیپ اما شد بسته سوزش از شیهاچشم و دیکش جلو را

 لبش و گذاشت ونیمحمدهما گردن کنار دست او ابتدا و شد

 دوست و عشق تمام با ونیمحمدهما بعد و دیکش کام به را

 .کرد تشکر داشتنش از شیهابوسه و داشتنش

 

  [7/4/20, 4:43 PM] 
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 کی_و_پنجاه_و_صدیس

 

 بخش از که بود خوب هم حورا حال و مساعد خودش احوال

NICU بود اسی آغوش در حاال و بودنش آورده رونیب. 

 رو شستت و نهیس ریز بذار رو انگشت چهار زمیعز نیبب -

 یروزها چون و دهنش یتو یبد درست کن یسع باالش،

 .یشیم تیاذ و شهیم زخم اتنهیس بخوره، بد اگر اوله

 .شد جمع درد از اسی یچهره

 .داره درد هم االن یوا -

 دخترت دهن یتو دیبا نهیس از یترشیب قسمت زمیعز -

 نیبب ،یجورنیا باشه،
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 .خورد ریش حورا و کرد اسی کمک خودش و

 مادر واقعاً کرد فکر و کرد لمس را دخترش فیلط صورت

 هست؟ بغلش در لمسا و حیصح شیحورا واقعاً است؟شده

 شیبرا قبل مدت تمام از ترشیب اش،یزندگ یروزها آن

 .بود ییایرو

 "بهم دادنشون بابت یمرس شکرت، ایخدا"

 .شد انجام صشیترخ یکارها

 در را اسی یوقت و بودرسانده مارستانیب به را خودش فتانه

 .ماند حضورش از متعجب اسی دیکش آغوش

 دنید یبرا نیا از شیب تا اوردهین طاقت دلش که بودگفته

 .کند صبر اشنوه و دختر

 .بود ونیمحمدهما با حق واقعاً انگار

 کنار و دیبوسیم هم را نهیک اندک همان دیبا اسی

 .گذاشتیم
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 هاآن یخانه به را یچندروز اسی که بودکرده اصرار محسن

 .بودکرده مخالفت اسی اما برود

 .بودند نوزادش و اسی دورو منتظر هاآن یخانه در همه حاال

 و خودش را یکی که یبزرگ گل دسته دو ابتدا ونیمحمدهما

 .برد نیماش به بوددهیخر فتانه را یگرید

 پرازبغض اسی و گذاشت رشیکر در و کرد آماده را حورا فتانه

 :زد لب

 .مامان دهیم یخوب حس بهم بودنت ،یاومد که یمرس -

 را اسی شال از ختهیر رونیب و شده باز فرق از یموها یرو

 .شد وارد ونیمحمدهما دهد یجواب کهنیا از شیپ و دیبوس

 .ردیبگ را حورا تا برد شیپ دست و ستدیبا اسی تا کرد کمک

 .ارمشیم من دیبد دیخوایم خانومفتانه -

 .زد لبخند
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 .دیکن کمک اسی به شما آرومه، امبچه نه -

 مارستانیب از وراح همراه به هرسه و دیچیپ اسی تن دور دست

 .رفتند رونیب

 یرو و گرفت آغوش در و آورد رونیب ریکر از را حورا فتانه

 .نشست عقب یصندل

 :گفت آرام و کرد باز اسی یبرا را در ونیمحمدهما

 باال؟ بذارمت خودم یکن بلند رو پات یتونینم اگر -

 تونمیم نه -

 فرمان پشت و زد دور را نیماش ونیمحمدهما و شد سوار

 .گرفت یجا

*** 

 .بودشده ایمه هاآن ورود یبرا زیچهمه خانه در

 .بودآماده ذغال و اسفند و آمده گوسفند با قصاب
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 متصل که حورا تخت و بودند گذاشته ییرایپذ سالن در یتخت

 .بوندگذاشته کنارش را شدیم او تخت به

 و الله و کردیم آماده معروفش یهایکاچ همان از نازخاتون

 .بودند نهار تدارک در یرمه

 و وهیم که نایش از دائم و کرده آماده را یتد و خودش نورا

 .دیپرسیم دیچیم ظرف در را ینیریش

 ییبابا که عکسه یتو منه؟ هیشب حورا واقعاً ان؟یم یکِ پس -

 خوادیم اشهمه خونه ادیب یعنی ده؟یخواب چرا فرستاده

 چندماهش کنه؟ یباز باهام که شهیم بزرگ یک پس بخوابه؟

 زنه؟یم حرف بشه

 سواالت کی به کی خنده با اما بودشده کالفه نایش

 .دادیم جواب را اشیتکرار

 دل به شوق و شور و دیدو زدهذوق او شد زده که در زنگ

 .آمد شانهمه
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 قالب او دست در را دستش ونیمحمدهما و شد ادهیپ اسی

 .کرد

 فتانه آغوش در بازهمین چشمان با که حورا سمت را سرش

 :زد لب و چرخاند کردیم نگاهش

 مامان یحورا یاومد خوش خونه به -

 

  [7/5/20, 3:50 AM] 

 

 

 

 دو_و_پنجاه_و_صدیس

 

 .بودند اطرافش و دور همه را روزها آن
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 سال و کی حدود دارشانید نیآخر از که هم میشم یحت

 .بودآمده دنشید به گذشتیم چندماه

 اسی به را روز از یچندساعت فتانه کهنیا دوجو با هم محسن 

 .رفتیم حورا و اسی دنید به هرروز زد،یم سر

 اسی به و ماند جاآن خودش روز و شب تمام، روز ده نازخاتون

 .کرد یدگیرس

 حورا و اسی از اشیسنت یمادرانه یهافن و فوت تمام با

 .کرد مراقبت

 یهادست همان با یمقو یهاوعدهانیم و غذاها پختن از

 نخودخام و مورد کردن درست تا گرفته، پرمهرش یدهیچروک

 .اسی کمر و سر یرو یرسم مرغتخم با گذاشتنش و

 .بود کنارشان دل و جان با

 یکی گذشت،یم شانخانه یتغارته تولد از روز ده که حاال

 .رفتند هم همه یکی
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 و حورا و نورا و ونیمحمدهما و ماند او و شد یخال دورش

 .یتد

 د،یدیم هم دور از یکس اگر یحت را نفره پنج یخانواده نیا

 .کندیم هلهله وجودشان در یخوشبخت که دیفهمیم

 .نبود حسود روزگار کاش و بودند خوشبخت

**** 

 جمع چمدون نیا از ندارم، یخوب یخاطره رفتنا نیا از من -

 نیا از کردنا،

 گارشیس از یقیمع کام که یسپ به رهیخ و چرخاند را سرش

 .شد گرفتیم

 مثل میدار فقط کهنیا نه مگه ؟یسپ یچ از هوم؟ ؟یچ از -

 م؟یپریم هم به گربه و سگ

 خودت؟ برا یگیم یچ حاال
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 و نشست شیزانوها یرو شهراد چمدان کنار یچارگیب با

 .کرد نگاهش ملتمسانه

 دادیب و داد گهید دمیم قول خدابه شهراد؟ ینر شهینم -

 .نکنم

 .شدم خسته خودمم

 ریز یاهیس به را نگاهش و کرد جمع را صورتش شهراد

 .داد تکان راست و چپ به سر و دوخت او یهاچشم

 .سگ فیح البته. یگیم دروغ سگ مثل ،یگیم دروغ -

 .گرفت را شهراد دست

 .گمینم دروغ مامانم جون به -

 و زنهیم زنگ که یهمون مامان؟ کدوم ،یسپ کن ولم -

 و ششیپ یبر چندروز که کنهیم التماست و زنهیم ضجه

 ؟یرینم
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 اشیشراب ینشده شانه یموها و انداخت نییپا سر و زد هق

 .ختیر اشیاستخوان صورت اطراف

 .بود ترحم شیبرا شهراد دل در حس نیترپررنگ

 .داغون یافهیق نیا با اونم برم؟ کجا -

 .بزنن سرکوفت خوانیم برم. ندارم حوصله

 .اصالً کنمیم ترک یبمون اگه خودم جون به نرو، تو امحاال

 .زد پوزخند

 .بسه ،یسپ بسه -

 ؟ینشد خسته خودت

 ؟ینشد خسته خودت به گفتن دروغ از نه، ما به گفتن دروغ از

  شهراد -
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 شمیپ روز ده المصب شهراد، و درد شهراد، و زهرمار -

 موطیبل که  یکرد ور ور گوشم بغل انقد برم خواستمیم

 .کردم کنسل

 .زد لب ربطیب

 کرد مانیزا اسی که شیپ روز هی و ستیب همون از آخه -

 شهراد؟ چرا! یبر یخوایم

 .برد باالتر را شیصدا و شد یعصب

  چه؟ تو به ؟یفضول مگه تو اصالً داره؟ چرا داره؟ چرا -

 .بود زیبرانگترحم و فیضع

 هان؟ ؟یبرنگرد نکنه شه؟یهم واسه یریم یدار شهراد -

 تو بدون من نیبب

 .داد تکانش و گرفت دست در را شیهاشانه شهراد

 ازت باری ه؟یزیچ نمونیب مگه ؟یچ من بدون تو ن،یبب -

 .ینداد جواب و یکرد س*چ خودتو تو و کردم یخواستگار
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 یبرا بخوام االن اگه فرض به که نداشتم بهت یتعهد

 .بدم پس جواب تو به باشه الزم برم هم شهیهم

 و کرد شیرها شهراد که شد مچاله هم در درد از اشهچهر

 .دیکش نفس کالفه

 .مخم رو یریم نکن هیگر -

 ؟یایم زود -

 بدم؟ جواب یجورچه دونمینم که رو یزیچ دونم،ینم -

 .کرد ناله

 یوقت امیکوفت مواد نیا عاشقتم، دارم، دوسِت من شهراد -

 .یشد ِاما یوونهید تو دمید که زدم ادیز

 گهید که تمیاسی م،ییتو و من ست،ین اما که حاال نیبب

 عموتهزن

 ؟.زد اسوی حرف یک نکبت -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2871 

 

 ران؟یا یبر یخوایم چرا پس -

 پاشو تمام، ومده،ین تو به اش،یخورمفت وه*گ چون -

 !کن جمع خودتو

 

  [7/5/20, 4:15 AM] 

 

 

 

 سه_و_پنجاه_و_صدیس

 

 .خواب در غرق اسی و بود گرسنه حورا
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 که بود کرده اشخسته یداریب ریاخ شب دوسه آن درقآن

 توانستینم هم حورا یپ در یپ یهاهیگر یصدا یحت

 .کند دارشیب

 خوابش ساعت گذشت،یم تولدش شب از هفته سه که حاال

 .کردیم یقراریب یادیز موقع همان مثل یگاه و شده ترکم

 .دادیم تکانش و بودش گرفته آغوش در ونیمحمدهما

 داریب یمامان آخه؟ کنم کارتیچ آروم، زدلم،یعز بابا، نجا -

 .شهینم

 .کردینم قبول را پستونک حورا

 نمکش با و کوچک صورت که بودکرده هیگر قدرآن یطفلک

 .بودشده سرخ

 .انداخت اسی به ینگاه ونیمحمدهما

 .شدیم کار به دست خودش دیبا نبود، یاچاره
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 کوچک تخت یرو را اشهگرسن و قراریب دخار که یدرحال

 شد خم اسی تن یرو گذاشت،یم خودشان تخت به دهیچسب

 .کرد باز را زشیشوم یهادکمه و

 یگرسنگ یبرا هم یکار دیبا اما شود، بدخواب اسی دیترسیم

 .کردیم حورا

 .کرد باز را یردهیش نیسوت یدکمه یآرام به

 .خورد آرام یتکان اسی

 شده؟ یچ -

 .بخواب ستم،ه من زمیعز بخواب -

 .زد لب یداریب و خواب انیم

 خواد؟یم ریش حورا، -

 .یاخسته دونمیم بخواب. دارمیب من جونم، به دردت آره -

 .گذاشت اسی تن یرو و دیکش آغوش در یآرام به را بچه
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 و دادیم تکان شیغذا کردن دایپ یپ در را کوچکش دهان

 خوردن ریش به شروع ولع با او و کرد کمکش ونیمحمدهما

 .کرد

 مادرش ینهیس به عیسر و تند حاال و شده تمام شیهاهیگر

 نورا بلند یهیگر یصدا که بود حال همان در و زدیم مک

 .پراند جا از را ونیمحمدهما

 خودش و ندیبنش تا کرد کمکش و کرد داریب را اسی ناچار

 .دیدو نورا اتاق سمت

 ؟ییبابا شده یچ -

 .مدید بد خواب من ییبابا -

 .کرد بغلش و رفت جلو

 .شتمیپ من بابا باش آروم -

 یبدقلق و هیگر یصدا و گوشش ریز نورا یهاهقهق یصدا

 .آمدیم گرید اتاق از حورا کردن
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 ؟یدید یخواب چه یبگ یخوایم -

 .داد جواب دهیترس

 .گمیم بعداً -

 .رفت خواب به و بست چشم نورا تخت کنار نشسته جاهمان

** 

 .کندچک را نستاگرامشیا یصفحه که آمدیم شیپ ندرت به

 لشیپروفا یرو و کرد جلب را توجهش شهراد یاستور اما

 .زد ضربه

 دنبال به که یچمدان همراه به که شیهاقدم از یکوتاه لمیف

 با صفحه یباال یزیر ینوشته و داشتیبرم دیکشیم خودش

 I'm going home: عنوان نیا

 .دیپر باال شیابروها
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 خانه به حاال و بوده رانیا فرودگاه در قبل ساعت سه رادشه

 .بوددهیرس

 .دیکش ریت سرش و زد چنگ دلش به یزیچ ناخواسته

 یآشپزخانه به خودش بزند صدا را باقر عمو کهنیا یجابه

 .کرد آماده قهوه فنجان کی و رفت دفتر

 نکرد که خوشحالش شهراد یصدا و سر یب و یناگهان آمدن

 یلیدل چه دانستینم که نشاند جانش به یحس یحت چ،یه

 .باشد داشته تواندیم

 

  [7/6/20, 12:11 AM] 
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 ردیبگ را یمهر یخانه یشماره که رفتیم کلنجار خودش با

 .خورد زنگ اشیگوش که نه ای

 دستش د،یچیپ گوشش در که نایش یپرانرژ و شاد یصدا

 .شد مشت

 خانه به شهراد دنیرس جز یلیدل توانستیم حد،یب یشاد نیا

 باشد؟ داشته

 :گفت نایش و کردند یکوتاه یپرس احوال

 خواسته ،ییهوی یجورنیهم اومده، داداش عموحاج -

 .شم فداش یاله. کنه رمونیغافلگ

 .دهیرس شیپ ساعتمین 

 .جانیا دیایب شام یبرا بزنم زنگ گفت مامان

 را فکرش حد نیا تا شهراد، آمدن بار،نیا چرا دانستینم

 .بودکرده مشغول
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 کمال و تمام گرفتن از بعد کردیم فکر کهنیا یبرا دیشا

 .ندشیبب حاالها حاال ستین قرار االرثشسهم

 .نه باشدنداشته نانیاطم اسی به کهنیا نه

 .باشد اشخانواده یحوال شهراد نداشت دوست اما

 بود؟ یشدن مگر

 نباشد؟ که شدیم بود، خانه آن از یعضو که یشهراد

 ندازدش؟یب دور که شدیم

 ؟یابهانه چه با

 د؟یخط پشت عمو،حاج الو، -

 .روشن چشمتون زم،یعز آره -

 ست؟خونه االن

 .گهید میمنتظرتون شب پس ره،یبگ دوش رفته آره -

 :زد لب و دییسا هم بر را شیهادندان
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 امشب نخاتو کهنیا مثل ناجان،یش پرسمیم اسی از -

 .بودکرده دعوتمون

 .رفت وا نایش

 .میباش هم دور میخواستیم عمو،حاج عه -

 .داشت وجدان عذاب و بودآورده رو دروغ به

 .نبود انیدرم نازخاتون جانب از یدعوت

 را گرید یهاشب و فرداشب رفتند،ینم را امشب ،یطرف از

 چه؟

 بامش خاتون که بشم مطمئن بذار فقط ناجانیش باشه -

 .دمیم خبر بهت فرداشب، ای کرده دعوتمون

 زیم یرو یحوصلگیب با را یگوش و کرد قطع را تماس

 .انداخت

 .خورد اتاقش در به چندتقه
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 جانم؟ -

 .آمد داخل احمد

 که یراش و گردو یهاچوب و انبار یموجود درمورد آقاحاج -

 دهیرس تازه

 .دیپر حرفش انیم

 .شرمنده احمدجان -

 .آمد جلوتر ندقدمچ نگران احمد

  خوبه؟ حالتون -

  انبار؟ یبر خودت یتونیم کنه،یم درد سرم کمهی خوبم -

 خونه؟ برم من

 یرانندگ خودتون آژانس؟ به بزنم زنگ دیخوایم چشم، به -

 .دینکن

 .برداشت را کتش و ستادیا
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 .فرمون پشت نمیبش تونمیم نه -

 .باشه حواست خودت پس قربونت

******* 

 دستش کی یرو و گرفت اسی از را حورا ونیمحمدهما

 .کرد اشاره نورا به سر با و گذاشت

 .بابا عمر ویب -

 .نشاند شیپاها یرو هم را او 

 .گذاشت مقابلش را شربت وانیل اسی

 شده؟ یزیچ زم،یعز یناراحت -

 درشتش چشمان با او و کردیم نوازش را حورا صورت نورا

 .بود ترشبزرگ خواهر یرهیخ

 آورده رونیب یزبان با و دهیکش گردن یکنار مبل یرو از یتد

 .کردیم نگاه حورا به ذوق از
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 .داد تکان راست و چپ به را سرش ونیمحمدهما

 .ستین یزیچ نه -

 .نبود شهیهم ونیمحمدهما آشفته، و کالفه ونِیمحمدهما نیا

 انیم که اشیبرق یگهواره در و گرفت او از را حورا اسی

 .تگذاش بود سالن

 .دارم کار ییبابا با من باش مواظبش نوراجون -

 تکان را سرش داد او به اسی که یتیمسئول از زدهذوق نورا

 .داد

 .جانیاسی باشه -

 ونیمحمدهما و کرد دراز ونیمحمدهما سمت را دستش

 .رفتند اتاقشان سمت هردو و گرفت را ودستش زد یلبخند

 ینفره تک مبل دو از یکی یرو ونیمحمدهما و بست را در

 .نشست اتاق کنار یراحت
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 .ستادیا مقابلش اسی

 فکر یتو که شده باعث یچ شده؟یچ یبگ یخواینم -

 ؟یباش

 .نبود درست اسی یبرا افکارش و حس از زدن حرف

 .دیکش صورتش به دست و کرد مکث یکم

 .داداشزن یخونه میبر شام یبرا گفت زد زنگ نایش -

 :زد لب متعجب اسی

 داره؟ یناراحت نیا ؟یچ یعنی خب؟ -

 .دییسا هم یرو را شیهادندان

 شهراد -

 شیزانوها یرو را شیهادست آرنج و دیکش قیعم ینفس

 .گرفت شیهادست نیب را سرش و گذاشت

 .اومده شهراد -
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 .شد یتلخ ریدرگ هم اسی وجود تمام حاال

 چه ونیمحمدهما کهنیا خاطربه بلکه شهراد، آمدن از نه

 .بود کرده ناراحتش او آمدن که کرده ودشخ با یفکر

 دور دست و گرفت باال سر ونیمحمدهما و رفت جلوتر اسی

 .نشاند شیپاها یرو را او و انداخت کمرش

 .کرد نگاهش دلخور اسی

 کردمیم فکر سرمون، پشت مونده گذشته کردمیم فکر -

 حج، از اومدنت روز که شده تموم نبوده و بوده یهرچ

 .یکرد بغلش فرودگاه یتو یجوراون

 یول یبش زدهذوق یدید رو زتیعز یبرادرزاده هروقت قراره

 ؟یباش دمغ و پَکَر اتبچه و زن یبرا

 .داد جواب اسی صورت به رهیخ

 اس؟ی امیحال چه یدونیم ست،ین خودم دست -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2885 

 

 خودم یهادست یتو یبچگ از خونمه،هم دارم، دوستش

 .شده بزرگ

 .ستین که یانداختن دور

 .دهیم عذابم داره اومدنش اومدنش، اما

 شهراد که میباش ییجا دیبا امشب، نیهم مثالً که اجبار نیا

 .ندارم دوست رو هست هم

 اطرافت دور خوامینم

 .کرد نگاهش مصمم اسی

 ون؟یمحمدهما یندار نانیاطم من به -

 خانومم؟ باشم نداشته شهیم مگه -

 .کرد حفظ  را ظاهرش اما بودافتاده شور به هم اسی خود دل

 

  [7/6/20, 12:11 AM] 
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  پنج_و_پنجاه_و_صدیس

 

 رو قلبم تمام و دارم تعهد بهش ایدن یتو که یمرد تنها -

 .یخودت دادم بهش

 .خوامینم رو بودنت یجورنیا من

 .شهیم همون یبگ یهرچ

 من هم میرینم امشب یبگ اگر یحت

 :گفت حرفش انیم

 م؟یکن فرار هم از شهیم م،یادهخونوا هی ما شه،ینم -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2887 

 

 اسی یپهلوها او و کرد حلقه ونیمحمدهما گردن دور دست

 .برگرفت در را

 :زد لب و گذاشت ونیمحمدهما یشانه یرو را سرش

 یتو هم هیثان کی یحت کهنیا حق و ،یحاج دارم دوستت -

 .یندار رو یکن شک داشتنم دوست به دلت

 .دیکش فسن را اسی تن عطر قیعم و بست چشم

 

* 

 .بود محسوس شیهادست لرزش

 .بودکرده حفظ شیهالب یرو را لبخندش اجباربه اما

 به کردن نگاه بدون و کرد چفت فشیک بند دور را دستش

 .زد لب شهراد صورت

 .دیاومد خوش آقاشهراد، ریخبه دنیرس -
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 .داد را جوابش شهراد

 .مبارک هم شما یدهینورس قدم عمو،زن یمرس -

 .کرد یرلبیز تشکر و شد رد کنارش از

 یدفعه برخالف بارنیا و داد دست او با مردانه ونیمحمدهما

 گذاشت جلو قدم دنشیکش آغوش در یبرا که بود شهراد قبل

 .دیکش او کمر پشت را آزادش دست ونیمحمدهما و

 .یاومد خوش -

 ممنونم -

 .زد صورتش به یلبخند و کرد خم حورا ریکر یرو را سرش

 .کردیم دادیب اسی به شباهتش هم اول نگاه همان در

 .عموحاج باشه مبارک -

 .کردیم وصل هم به را زیچهمه ربطیب افکارش
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 از یانطفه یروز آورد ادی به و بود اسی وجود از دخترش،

 .بودشدهکاشته اسی رحم در هم شهراد

 یلعنت افکار آن نیگزیجا اسی و خودش که یمثبت حس تمام

 .رفت هوا برا و شد دود یاهیثان ودند،بکرده

 .زد کندن جان یسخت به یلبخند و دیکش ریت قلبش

* 

 سالن مبل نیتر یاگوشه یرو و گرفته بغل در را حورا اسی

 .بودنشسته

 و یخستگ علت را جمع از واضحش یریگکناره یمهر و نایش

 .کردند برداشت حورا با شیهایداریبشب

 .زد هیرگ ریز و شد گرسنه حورا

 که شهراد یجا به یدید چیه بود،نشسته اسی که ییجا

 .نداشت بود ونیزیتلو مقابل و سالن گرید سمت
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 کرد باز را شیمانتو یگره گرشید دست با و داد تکان را حورا

 کشینزد ونیمحمدهما که بزند باال را شرتشیت خواست و

 .زد پچ گوشش کنار و آورد نییپا سر و شد

 .زمیعز بده رشیش االب برو لطفاً -

 !نهیبینم رو من یکس که جانیا از محمد -

 .بود کالفه

 یهایجوگندم از چندرشته و داد تکان را سرش

 .افتاد اشیشانیپ یرو اشیداشتندوشت

 یول اسمی دونمیم -

 .گرفت سمتش را انیگر یحورا

 .اومدم اریب رو حورا ،یحاج باشه -

 .اسی یکنیم درکم که یمرس -
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 دور دست کرده بغض و دیدو ونیمحمدهما سمت انور

 .کرد حلقه شیپاها

 ؟ییبابا -

 بابا؟ جونم -

 .ترسمیم من -

 .داد جواب اسی

 گرطال؟یج یچ از -

 .دیلرز اشچانه

 خب؟ دم،ید خواب که شب اون -

 .داد تکان را سرش ونیمحمدهما

 .یکن فیتعر برام بود قرار  بود؟ یچ خواب زمیعز خب -

 .کردیم هیگر داشت بود یخون رادجونشه یدستا -

 بود؟ یخون دستاش چرا. ترسمیم یلیخ من
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 .کرد سکوت ونیمحمدهما

 .کرد نوازش را بورش یموها اسی

 .باال میبر من با ایب. نترس عشقم، گهید بوده خواب -

 

 همآن رفتندیم باال هاپله از که هاآن یرو شهراد نگاه

 ناخواسته و نشست داشتند آغوش در را کودکشان کهیدرحال

 .دیکش آه

 .حسرت و بود حسرت دلش و فکر در

 .نداشت و باشد داشته توانستیم که یخوب یروزها حسرت

 دیشا و یسپ با دیشا اِما، با دیشا

 .گذشت ذهنش از و کرد فکر



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2893 

 

 دادم، اشیباز من و داشت دوست منو اون اس،ی با یحت"

 یتو من یبچه بود،فتادهین هاقاتفا اون از کدومچیه اگر دیشا

 "! عمومحاج یبچه نه بود، اسی بغل

*** 

 .کرد جاجابه گوشش ریز را یگوش

 .برسونمتون و امیب تونمیم خودم من زمیعز -

 .نداشت یتمام که بود روز ده ون،یمحمدهما بد احساس

 .بست را حورا دیسف یسرهم یهادکمه اسی

 ادهیپ باالتره، ابونیخ هی دکترش مطب جان،ونیمحمدهما -

 .میریم

 ازم هم تاحاال شبید از سررفته، اشحوصله هم نورا یطفل

 کنه کمکم تا اشکالسکه یتو میبذار رو حورا که گرفته قول

 .میبد هولش

 ؟یبرینم رو یتد -
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 . ذارمیم کارتون براش مونهیم خونه نه -

 ام؟یب من تا یکن صبر ساعت سه دو یخوایم اسی -

 .چرخاند کاسه در را شیهاچشم

 یبرا هم بعد ه،یماهگ کی یساده وزن و قد هی محمد، یوا -

 .داره وقت ساعت نیا

 گه؟ید یمراقب ،یمراقب دونمیم زمیعز -

 ؟یندار یکار زم،یعز مراقبم که معلومه -

 .خدا پناه در نه -

 

  [7/7/20, 1:35 AM] 
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 شش_و_پنجاه_و_صدیس

 

 .گشتندیبرم مطب از

 .بودبرده خوابش سکهکال در حورا

 یخوشبخت حس از مملو اسی و گرفته را اسی دست مچ نورا

 .فرستاد شیهاهیر عمق به را بهشتیارد روز نیزدهمیس یهوا

 جان؟یاسی - 

 دلم؟ جون -

 .کرد ابانیخ گرید سمت پارک به یااشاره

 پارک؟ میبر شهیم -

 م؟یایب ییبابا با بعداً یخوایم زم؟یعز االن -

 .انداخت باال را سرش و دیورچ لب
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 .خوابه که حورا آخه م؟ینر االن چرا نه، -

 .کنم یباز سرسره کمهی فقط دمیم قول

 .قول قولِ

 گرید اسی دل شدیم وارونه که کوچک و سرخ یهالب آن

 .آوردینم طاقت

 .دیکش او صورت به دست و دیخند

 .میبر خوشگلم عروسک باشه -

 .رساند سرسره به را خودش و دیود نورا و گذشتند ابانیخ از

 .زد شیصدا و داد حرکت ترعیسر را کالسکه اسی

 .ینخور نیزم باش مراقب زم،یعز آروم -

 با و کرد انتخاب را پارک یدهیسرپوش یسرسره نیبلندتر

 .زد قهقهه اشکودکانه شوق

 .جانیاسی مراقبم من -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2897 

 

 .دیرسیم ینفر پانزده چهارده به پارک در هابچه تعداد

 هول را او ناخواسته تربزرگ یهابچه مبادا کهنیا از دیترسیم

 .فتدیب و بدهند

 .بودافتاده شور به دلش

 .کمهی فقط یگفت م،یبر ایب گهید بسه نوراجان -

 .یخورد سر دور پنج

 .کرد مظلوم را روشنش یهاچشم

 .لطفاً  لطفاً جان،یاسی گهید کمهی فقط -

 .من خاطربه

 .داد تکان را سرش

 باشه -

 .انداخت خواب در غرق یحورا به نگاه

 .داد نورا به ترشیب را حواسش پس بود خواب که او
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 پشت از یابهیغر سال هزار قدر به اما آشنا یصدا دنیشن با

 .کردند نگاهش همه کرد حس که دیپر چنان سرش،

 بزنم؟ حرف باهات شهیم شه،یم ،یاسی -

 کرد؟یم کار چه جانیا اون

 .برگرفت در را اسی تن تمام شتوح

 نیا از یخبر د،یدیم را او و بود ونیمحمدهما کنار یوقت

 .نبود ترس

 نیچند باحضور و بودند باز یفضا در کهنیا باوجود حاال، اما

 و نحس شب آن فقط و فقط او، دنید بوستان، آن در آدم

 .آورد ادشی به را ییکذا

 .را لالک یبو و آهنگ یصدا و کیتار اتاق آن

 را اشگشادشده یهاچشم و اسی یزدهوحشت نگاه شهراد

 .گذاشت جلوتر یقدم و دید

 .که ندارم باهات یکار باش، آروم وونهید ش،یه -
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 .میبزن حرف خوامیم فقط

 نشد، که یکردیم دور خودتو انقدر مامان، یخونه شب اون

 .ندارم باهات یکار کن باور

 .ترشیب شیهادست و دیلرزیم فکش اما اسی

 .رفتیم جیگ سرش و نبود شیپاها در یجان

 را سرش و فشرد دستش در ترشیب را کالسکه یدسته کی

 آمدیم در چاه قعر از که ییصدا با و چرخاند نورا سمت

 .زد شیصدا

 ایب نورا، -

 یصدا و سر انیم که بود یآن از ترآرام اشرفتهلیتحل یصدا

 .برسد نورا گوش به هابچه

 .زد لب او به رهیخ دشهرا

 تو؟ شد چت ن،یبب -
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 خوامیم کاریچ من آخه ،یبترس من از ستین الزم گمیم

 پارک؟ وسط بکم باهات

 ؟یداد دست از عقلتو

 .دیچک نییپا و خورد غلت اسی یهاچشم از یاشک قطره

 فقط برو -

 گذشته هاگذشته که، ومدمین دعوا یبرا من -

 :داد جواب پرحرص اشدهش دیکل هم به یهادندان پشت از

 با روحم، یرو یگذاشت زخم یوقت نگذشته، هاگذشته -

 گهید هات،یکارکثافت با با، هات،دادن بیفر با هات،دروغ

 .شهینم پاک ذهنم از وقتچیه نکبت، یگذشته اون

 نه، یول گذشته، بگم و کنم، تظاهر بخوام هم قدرهرچه

 .هداغون خرابه، ذهنم یگوشه هی شهیهم

 .یبر که کنمیم التماست. برو
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 اومدم نیهم یبرا اصالً کردم، بد تو به دونم،یم من ن،یبب -

 .جانیا

 هم نگاهش از بزنم، حرف تنها زنش با نداره دوست یحاج

 .معلومه

 یاسی یول

 .رفت یاهیس شیهاچشم

 کثافت ارین دهنت به منو اسم -

 مونیپش افتکث هی یول کثافتم، من ،یگیم راست آره باشه -

 .خورده یوه*گ چه دهیفهم که

 .کشمیم عذاب دارم من

 نیهم ،یببخش منو خوامیم فقط داغونم، خدابه

 .زد پوزخند اسی

 .دیلرزیم قد تمام حاال
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 ؟یگیم یچ یفهمیم چیه بخشش؟ هه، -

 یاسی -

 و انداخت کار به را مغزش نورا، بلند غیج و هیگر یصدا

 .آورد در حرکت به را اششده فلج یپاها آن، متعاقب

 شدت از اششده کبود صورت و نورا یخون ینیب دنید با

 ترطرفآن قدم چهارپنج فقط و کرد رها را کالسکه ه،یگر

 .دیدو یمصنوع یهاچمن یرو افتاده ینورا سمت

 ایخدا یوا بچم، یوا -

 ریبگ باال سرتو دخترم، نیبب منو، نیبب نورا نورا،

 .دیچکیم اششده پاره لب و ینیب از خون و زدیم هق نورا

 از را او تا کرد دراز دست و دیدو سمتشان دهیترس هم شهراد

 .ردیبگ اسی بغل

 .دکتر مشیببر من، به بدش -
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 .دیکش داد

 .برمشیم خودم نخوره، بهش دستت گمشو، برو -

 .بودشده جلب هاآن یصدا و سر به هم هیبق توجه

 .ستادیا و داختان اششانه یرو را انیگر ینورا

 

  [7/7/20, 1:35 AM] 

 

 

 

 

 هفت_و_پنجاه_و_صدیس

 

 .برود جلوتر قدم کی بود یکاف
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 .شد تمام اشیزندگ و دید را مرگ

 !یخال یکالسکه

 !حورا بدون یاکالسکه

 .شد شل شیهادست

 .دیپر پلکش

 ریز دست و کندیم سقوط آغوشش از دارد نورا که دید شهراد

 .گرفت اسی بغل از را او و انداخت کوچکش تن

 .کرد دنبال را اسی نگاه رد و چرخاند سر

 .زد خی هم او تن

 .چرخاند سر هاوانهید مانند اسی

 و دیسف یسرهم با روزه کی و یس یکودک که نبود کس چیه

 .باشد داشته بغل به دارگل دیسف کوچک کاله

 .دیدو
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 م پارک دور

 .دیپرسیم دهیبر نفس دیدیم که یهرکس از و دیچرخی

 نش؟یدیند شما نوزاده، بچم بچم، -

 .رفت ابانیخ سمت

 آغوش در را کردیم هق هق که یینورا یطرف از شهراد

 .دیدویم اسی دنبال ییسو از و داشت

 بوق یصدا با و دیدو ابانیخ در وار،مجنون و حواسیب اسی

 و رساند او به را خودش طورچه دینفهم شهراد ،ینیماش کشدار

 .کشاندش عقب و زد چنگ را شیبازو

 .زد زانو اسی

 .شد تار و رهیت شیبرا ایدن

 خارج دشیسف یهالب انیم از کلمه کی تنها و دینال جانیب

 .شد
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 بچم -

** 

 قرمز و یاشک یهاچشم با نایش و یمهر کرد، باز که چشم

 .بودند سرش یباال آمدنش هوش به منتظر

 .چرخاند اطراف به را نگاهش

 سرم آن کاناپه، یرو ،ییرایپذ سالن انیم ،یمهر یخانه در

 گر؟ید بود چه

 .کرد نگاهشان گنگ و جیگ

 اشک صدایب و داشت آغوش در را نورا که یمهر نایش

 .زد صدا را ختیریم

 .اومد هوشبه مامان -

 .افتاد هاپله به چشمش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2907 

 

 دود را گارشیس و نشسته پله نیاول یرو که شهراد دنید با

 .زد جرقه ذهنش در زیچهمه کرد،یم

 .شد مجنون کلمه یواقع یمعنا به

 .کند دستش پشت از را سوزن و نشست زده شوک

 یمسئله نیترتیاهمیب شیبرا بودافتاده راه به که یخون

 .بود ممکن

 .داشت کردنش مهار در یسع نایش

 کمک به و گذاشت نیزم یرو را برده خوابش که نورا یمهر

 .آمد نایش

 .بودشده برابر نیچند اسی یبدن قدرت

 ضجه رحمانهیب او و دارند نگه را شیهادست توانستندینم

 بر چنگ و تاختیم خودش صورت و سر بر و زدیم

 .زدیم شیهاگونه

 .زدیم هق و بود شهراد یرهیخ نفرت پر
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 .میکنیم داشیپ کنم،یم داشیپ -

 .برد حورامو که یزیچ همه یب کنهیم دایپ یحاج

 .دیکشیم را شیموها

 .زدیم هق نایش

 اسی و کردیم مشت را دستش شهراد و زندیم زار یمهر

 شیهاناخن ریز که صورتش پوست سوزش و درد از یزیچ

 .دیفهمینم بودشده جمع

 .ادیم االن میگفت عموحاج به ،یاسی باش آروم بگردم دورت -

 .ارنیم رو حورا نشده شب تا

 .داد ادامه یمهر

 .گهیم راست نایش مینگران ماهمه نیبب زمیعز -

 فرار دستشان ریز از اسی و آمد در صدا به تکرار پر خانه زنگ

 .ستادیا و خورد نیزم به بار سه برسد فونیآ به تا و کرد
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 .محمده قرآنبه محمده، -

 .کنهیم داشیپ

 یکس گرید حاال و شد داخل احمد همراه به ونیمحمدهما

 داشت را شهراد دنیدر قصد که او یطوفان یهاچشم فیحر

 .نبود

 

  [7/7/20, 2:41 AM] 

 

 

 

 

 هشت_و_پنجاه_و_صدیس
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 .بوددهیند کسچیه بلکه اس،ی فقط نه را ونیمحمدهما نیا

 درست و ساختن یبرا بارنیا و دیباریم آتش شیهاچشم از

 .بودامدهین احوال و اوضاع کردن

 .کند رانیو تا بود آمده فقط بارنیا

 .زد هق و کرد رها او آغوش در را خودش اسی

 شد؟ سرم به یخاک چه محمد بچم، ونیمحمدهما محمد، -

 .بود ترخراب هم اسی از یحت خودش حال

 ورودش، یلحظه از و نخورد نیزم تا گرفت را اسی بغل ریز

 نگاه نیا یمعن و بودبرنداشته شهراد از چشم هم هیثان کی

 .بود گنگ احمد و نایش و یمهر یبرا

 را شیهانیآست آورد، در را کتش نشاند، مبل یرو که را اسی

 .زد تا

 و دهد رخ یامعجزه بلکه کرد باز را راهنشیپ اول یدکمه دو

 .شود باز نفسش راه
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 خوردهگره مشت و نشسته خون به نگاه و نیسنگ یهاقدمآن

 دینو اش،یشانیپ و فک و گردن یگرفته نبض و متورم رگ و

 .دادینم دامشانکچیه به یخوب

 فشرد هاپله کنار ینرده یرو را گارشیس ته که شهراد مقابل

 .کرد توقف بود ونیمحمدهما چشم در چشم و

 بفهمد دیشا بپرسد یزیچ د،یبگو یزیچ تا رفت جلو یمهر

 .گرفت باال دست ونیمحمدهما اما است قرار چه از ماجرا

 :کرد امر سرد، و خشک

 .ادینم جلو یکس -

 .ستادیا مضطرب و عجبمت یمهر

 در و زد زل ونیمحمدهما به هیبق مثل و گرفت باال سر اسی

 .ختیر اشک سکوت

 شد؟ هوشیب اسی بردن که رو بچه -

 .داد تکان را سرش شهراد
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 ش؟یآورد تو -

 .دیبلع را دهانش آب

 له ونیمحمدهما گرشکنجه نگاه ریز داشت و بود یبد طیشرا

 .شدیم

 .دیکش داد و رفت باال ونیمحمدهما یصدا-

 جا؟نیا شیآورد تو دمیپرس -

 .دیکش شیهالب یرو زبان شهراد

 ره...آ -

 ؟یکردیم کاریچ ما یخونه کینزد پارک یتو -

 .نگفت یزیچ که بود شده الل انگار شهراد

 .زد لب دهیترس نایش

 عموحاج -
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 حرف شهراد با دارم نشنوم یزیچ یکس از ساکت ساکت، -

 .زنمیم

 ؟یکردیم کاریچ اجاون -

 رو نورا که، دمید شدم،یم رد داشتم داشتم، خب، ،یاتفاق ا، -

 .نیهم جلو رفتم نداشتم، یکار سرسره، یرو ز،یچ یرو دم،ید

 اصالً، م،یدینفهم افتاد، نورا هوی ،یحاج دونمینم که، بعد

 دونمینم من یحاج

 ضرب با چنان و رفت باال ونیمحمدهما یشده گره مشت

 داد دست از را تعادلش که آمد فرود شهراد صورت تسم کی

 .افتاد پله یرو و

 .گذردیم چه ونیمحمدهما ذهن در دانستیم

 .دیدو جلو احمد و دیکش غیج نایش و دیکوب صورتش بر یمهر

 .دیکش عربده ونیمحمدهما

 .یاینم جلو احمد -
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 جرات ونیمحمدهما کارنیا با و دیکشیم نفس پرحرص اسی

 .گرفت

 .دیکش غیج و آمد سمتش و تادسیا

 !یدونیم یعوض یتو بردن؟ کجا رو حورا کجاست؟ بچم -

 را دستش پشت تلخ، یاخنده با پله، یرو افتاده طورهمان

 .آمد اشگونه یرو تا خون و دیکش اشیخون ینیب یرو

 دونمینم -

 .زد هق یمهر

 اصالً  فهممینم من شده؟ یچ معلومه ؟یاسی یگیم یچ -

 فهمهیم بفهمه دیبا که یاون خانوم یمهر -

 .کرد شهراد به رو دوباره

  بچم -

 .دیچرخ سمتش یبرزخ ونیمحمدهما
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 .کنمیم آدمش من ن،یبش برو -

 .امیب کوتاه ستین قرار گهید بچم سر

 و شد داریب ونیمحمدهما یادهایفر و داد یصدا از نورا

 .کرد پنهان نایش پشت را خودش کنانهیگر

 نیزم از و انداخت شهراد یقهی دور دست ونیمحمدهما

 .کرد شیجدا

 .دیکوب او شکم بر شیزانو با بارنیا

 .نگفت آخ و شد خم شهراد

 .گرفت پشت از را ونیمحمدهما احمد

 یحاج توروخدا، آقاحاج -

 کن ولم احمد، برو -

 آمدینم کوتاه ونیمحمدهما و کردندیم التماس نایش و یمهر

 آماج مورد تنش که بودداده اجازه راچ و چون یب شهراد و
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 محق را خودش که یونیمحمدهما یرحمانهیب حمالت

 .ردیبگ قرار دانستیم

 به یاپیپ را مشتش د،یکوبیم شیپا به شیپهلو از لگد

 .زدیم صورتش

 دست و دیچیپیم خورش به نیزم یرو مار مانند شهراد

 کبود، شهراد صورت و شد حلقه شیگلو دور که ونیمحمدهما

 تا شد باعث ،یمهر و نایش خراشگوش یهاغیج یصدا گرید

 .کند شیرها

 .افتاد سرفه به و زد پا و دست هوا دنیبلع یبرا شهراد

 و گذاشت نیزم یرو او کنار را شیزانو کی ونیمحمدهما

 .گرشید شیزانو یرو را دستش

 .انداخت او صورت کنار و نیزم یرو را دهانش آب

 .کثافت یرو و چشمیب ادیب روت به تف -

 .سرباال تف ادیب ذاتت به تف



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2917 

 

 .پروروندمش نمیآست یتو که زنهیم شمین داره یمار

 کجاست؟ حورا صفت،یب

 .کرد سرفه و افتاده نیزم یرو جانیب شهراد

 دونمینم دونم،ینم من، -

 

  [7/7/20, 8:34 PM] 

 

 

 

 نه_و_پنجاه_و_صدیس

 

 است، کینزد بدهد خبر تا زد زنگ اشیگوش به که وانیک

 :زد پچ شهراد گوش کنار و کرد خم سر آرام
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 که کن دعا شهراد، بشه دایپ کن دعا ،یکالنتر رمیم دارم - 

 حورا، شدن دهیدزد و اسی کردن سرگرم و پارک به رفتنت

 ختم تو به زایچ نیا یهمه تهش که کن دعا باشه، یاتفاق

 .نشه

 .حالله خونِت قسم، یعل یوال به اال، و

 وجب را شهر وانیک با تا زد رونیب در از و برداشت را کتش

 .کند دایپ را دخترکش اس،ی افتادن پس از شیپ بلکه کنند

 

 شهراد یخون صورت از که دستش پشت به ینگاه وانیک

 .کرد نگاه بود متورم یکم و شده یخون

 ؟یکرد کاریچ -

 .دییسا هم یرو دندان

 .کردمیم دیبا شیپ وقت یلیخ که یکار -

 .داد ونیمحمدهما دست به را یرزبانیز قرص
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 .کنارتم بخور، نویا داداشم، میکنیم داشیپ -

 .بودشده خم کمرش شکست،یم داشت

 .کند کنترل را خودش نتوانست

 شیهاچشم در اشک لرزش و چرخاند وانیک سمت سر

 .شددهید

 خدابه. رهیمیم وان،یک رهیمیم من از قبل اسی نشه، دایپ -

 .ترکهیم داره قلبم بچم، آخ ره،یمیمقسم

 .بود داغون و خراب ونیمحمدهما

 .نشکند بغضش تا دیگز را لبش وانیک

 هم مردها یگاه بود، زن دینبا که حتماً ستنیگر یبرا

 .ندیبب یکس کهآن یب کنند هیمو توانندیم

 کرده؟ نکرده، فراموشت که خدا ،یحاج شهیم درست -
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 راآن و گذاشت اشیشانیپ یرو را دستش کف ونیمحمدهما

 .شود کم دردش از یزیچ دیشا تا فشرد انگشتانش نیب محکم

 .میبر جان،وانیک میبر خودشه، به دمیام -

**** 

 .زدیم خودش صورت و سر بر شهراد سر یباال یمهر

 و سر دنیخواب و ونیمحمدهما رفتن از بعد که خانومستهیشا

 آب خوراندن با داشت یسع بود آمده رونیب آشپزخانه از صدا

 .کند کم را تشیعصبان از یکم ،یمهر به

 .زد زار و زد پس را وانیل

 .دکتر میبر دیبا. رهیبم برات مادر پاشو -

 دیگز را لبش محکم او و انداخت شهراد یبازو ریز دست احمد

 .ستادیا و

 :گفت احمد به رو آرام

 .خوبم یمرس -
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 .رفت هاپله سمت

 ییجا یمارستانیب میبر ایب پسرم شهراد -

 یجا یجا در که یدرد به توجهیب و گرفت هانرده به دست

 .چرخاند یمهر سمت سر دیچیپیم بدنش

 دوش هی شدم، کوفته کمهی خوبم، گفتم ست،ین الزم -

 .فقط رمیگیم

 .گرفت را اسی یبازو هیگر با نایش

 داره؟ داداش به یربط چه هیقض بگو توروخدا یاسی -

 .داد تکان راست و چپ به را سرش تنها و دیلرزیم اسی

 .شد اسی یرهیخ ضیغ با یمهر

 بگو یزیچهی لطفاً یاسی نه؟ ای هیچ ماجرا میبدون دیبا ما -
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 و لباس و بازش پیز دنید با و برداشت را فشیک اسی

 نایش و گرفت مبل یدسته به را دستش و زد هق حورا پوشک

 .کرد احمد به رو و آمد کمکش به

 ؟یکنیم درست قندآب کمهی احمدجان -

 .زد لب اسی

 .بزن آژانس به زنگ هی برم، خوامیم نایش خوام،ینم -

 .کرد مداخله یمهر

 یخبر هی تا جانیهم نیبش روز؟ و حال نیا با یبر کجا -

 .بشه

 .نبود یشدن تمام شیهااشک

 .بود هم شهراد که باشد ییجا در که بود مانده نیهم

 ؟یزنیم زنگ نایش بابام، یونهخ رمیم -



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2923 

 

 حال خدابه فقط، باش آروم زمیعز رسونمتیم خودم -

 .بده هممون

 .دیکوب شیپاها بر مشت با و زد هق

 یوا حورام، بچم، ست،ین بد من یاندازه چکسیه حال -

 .شدم دور ازش قدم سه فقط

 .خدا یوا ماهشه کی فقط من یحورا گشنشه، من یحورا

 .دینال جانیب اسی و دشیکش آغوش در یمهر

 سرمون به بود ییبال چه نیا ایخدا کجاست؟ بچم بچم، -

 اومد؟

 به بود، شده پاره یاندک که یلب و کرده ورم ینیب با هم نورا

 .زد هیگر ریز و دیچسب اسی

 میبر گفتم که بود من ریتقص د،یببخش جان،یاسی دیببخش -

 نه؟ مگه پارک

 .داد جواب و کرد نگاهش اسی
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 زمیعز نه -

 توانستیم یکس چه ریتقص حورا شدندهیدزد واقعاً  کرد فکر و

 باشد؟

 

  [7/7/20, 8:34 PM] 

 

 

  

 

 شصت_و_صدیس

 

 نگاه جانش و رنگ یب صورت به دهیترس و متعجب محسن

 .کرد
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 .کرد باز انتها تا را در

 دایپ امتداد اسی یچانه تا اشیاهیس که یملیر و اشک رد

 به را وحشت کرد،یم هقهق آرام هم هنوز که نورا و بودکرده

 .نشاند جانش

 .آمد در سمت لبخند با الله

 خبیب چه یاومد خوش زمیعز سالم -

 .رفت وا اسی دنید با هم او که نکرده لیتکم را جمله

 :دیپرس محسن و شدند داخل نورا و اسی

 ه؟یحاج بغل کجاست؟ حورا باال؟ ادیم داره یحاج -

 .کند انیطغ اسی بغض هم باز ات بود یکاف نیهم

 .زد ضجه و گذاشت محسن ینهیس بر سر

 حورام بابا بابا، -
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 بر مانده مبهوت محسنِ و اسی حال از زدهوحشت الله

 .دیکوب صورتش

 ؟یچ حورا سرم بر خاک اس،ی شده یچ بگو -

 را اسی کار ساده یجمله کی در و کرد کز وارید یگوشه نورا

 :گفت کرده بغض و کرد آسان

 اومد جانیاسی بعدش بعدش، ن،یزم خوردم من پارک یتو -

 .ستین اشکالسکهیتو حورا میدید شم،یپ

 :زد لب مبهوت و مات او و زد چنگ را محسنراهنیپ اسی

 نورا؟ گهیم یچ باباجان، ن،یبب اس،ی -

 یزیچ اسی ماند منتظر شوکه و نشست مبل نیاول یرو الله

 .دیبگو

 بچمو بابا شدم، دور قدم چهار سه فقط داخبه بچم، بابا -

 .بردن

 .دنیدزد
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 .شد سرم بر خاک شدم، بدبخت ییبابا بابا، آخ

 .ردیبگ را شیهادست کرد یسع محسن و دیکوب صورتش بر

 و حال دنید با قلبش و بود شدن قطع حال در خودش نفس

 .کردیم ستیا داشت د،یشن که یوحشتناک خبر و اسی روز

 یحاج االن بده، حیتوض قشنگ بگو ،بابا نکن اسی -

 کجاست؟

 محسن و زد زانو او یپاها مقابل و نیزم یرو جانیب اسی

 .نشست شیروروبه

 .دنبالش رفت وانیک با رفت، -

 و در یب شهر نیا تو بچم خدا، آخ من، یحورا من، یبچه

 کریپ

 .زد را خودش هم باز رحمیب و زد زار و زد چنگ را فشیک

 .فمهیک یتو هنوز ن،یبب پوشکاش، اش،لباس بابا -
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 نه؟ مگه گشنشه االن

 .کند آرام را نورا کرد یسع الله

 اشنهیس به را سرش و گرفت آغوش در را اسی محسن

 .ندینب را ختیریم پدرانه که ییهااشک تا چسباند

 .باشه خدا به توکلت شه،یم دایپ اسمی شهیم دایپ -

 .گرفت اوج اشهیگر و گذاشت الله یپاها یرو سر نورا

 میبر ایب توروخدا جون،الله تنهاست خونه یتو هم یتد -

 .مشیاریب

* 

 گذشتیم بامداد کی از که نیماش ساعت به و راندیم وانیک

 .کرد نگاه

 جاهمه یول خرابه، حالت دونمیم خدابه داداش، محمدجان -

 میدار ساعته دو برم؟ کجا االن من بگو خودت گه،ید میرفت

 .میکنیم نییپا و باال رو تهران یهاابونیخ
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 .چرخاند وانیک سمت را سرش

 بچم مادر به بگم؟ یچ اس؟ی شیپ خونه؟ برم؟ کجا وانیک -

 نتونستم که بودم عرضهیب انقدر بگم بگم؟ یچ منتظره که

 کنم؟ داشیپ

 .دیکش داد و دیکوب فرمان یرو یمشت یعصب وانیک

 وجدانتو عذاب گند حس نیا بوده؟ تو ریتقص مگه المصب دِ -

 .گهید کن تموم

 .دیکوب گرشید دست کف را مشتش و زد داد هم او

 حرفش به اگه دنبالش، رفتمیم خودم اگه بود من ریتقص -

 اگه بودم، نداده گوش

 .داد تکانش

 .دیایب خودش به تا داد تکانش محکم

 هی کن، دعا نیبش ،یحاج شده که هیکار کن، ول رو اگر -

 .بده دستت کار باز اتیلعنت قلب نیا که نیا قبل کن یغلط
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 شه؟یم خوشبخت اسی یکن سکته

 قطرات و بست پلک و داد تکان یصندل یپشت به را سرش

 .شد گم شیهاشیرته انیم اشکش

 به یگفت ،یترکینزد هاتبنده به گردن رگ از یگفت "

 .مینش دیناام رحمتت از یگفت. یواقف حالشون

 .نکن دمیناام

 .ایخدا ریبگ رو دستم کن،مکمک

 تَطمَئِنُّ اللَّهِ بِذِکرِ أَال اللَّهِ بِِذکرِ قُلُوبُهُم تَطمَئِنُّ وَ آمَنُوا الَّذینَ

 القُلُوبُ 

 خدا یاد به دلهایشان و آورده ایمان که هستند کسانى هاآن

 پیدا آرامش دلها خدا یاد با تنها که باشید آگاه گیرد،یم آرامش

 . کندیم

 "برگردون بهم رو حورا
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  [7/9/20, 2:30 AM] 

 

 

 

 

 کی_و_شصت_و_صدیس

 

 یاجرعه نه و بودگذاشته دهانش به غذا قاشق کی یحت نه

 .آب

 یتمام شیهاهیگر یول بودشده خشک شیهاچشم اشک

 .نداشت

 را تنشان یرو یپتو الله و بودرفته خواب به یتد کنار نورا

 .کرد مرتب
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 .نشست اسی کنار

 تنت یتو جون بزن، صورتت و دست به یآب هی اشوپ زمیعز -

 .نمونده

 تونمینم جونالله خوامینم -

 .آمدیم و رفتیم را ییرایپذ سالن طول محسن

 .بوددرآورده پا از را شانهمه ینگراندل

 .نشست زانو دو یرو اسی یجلو و رفت

 بخور غذا کمهی دخترم، پاشو -

 .زد هق

 ؟یچ باشه گشنه بچم اگر -

 .دیگز را لبش و زد چنگ را شیموها حسنم

  بابا؟ اسی دلت یبرا کنم کاریچ -
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 اشیگوش شم،یپ ادیب بگو اد،یب ونیمحمدهما بگو بابا -

 .برگردن بگو بزن زنگ وانیک به خاموشه،

 در او یصدا که بودنگذشته یزیچ و گرفت را وانیک یشماره

 .دیچیپ گوشش

 بود افتاده یگوش یفحهص یرو که محسن نام دنید با وانیک

 . گرفت ونیهما محمد سمت را لیموبا

 .محسنه آقا بده، جواب خودت لطفاً محمدجان ایب -

 دیترد یگوش گرفتن یبرا کرد، مکث یکم ونیهما محمد 

 :گفت دوباره وانیک که داشت

 .داره واجب کار دیشا یحاج گهید رشیبگ  -

 او دست زا را یگوش دیلرزیم که یدست با ونیمحمدهما 

 خفه ییصدا با و یآرام به و کرد وصل را تماس و گرفت

 :داد جواب

 محسن آقا سالم -
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 یبرا یزیچ خونه؟ یاینم چرا ؟ییکجا محمد حاج سالم -

 :دیپرس محسن دوباره که نداشت گفتن

 ؟یایب یخواینم یحاج - 

 یتونیم خودت فقط قرارهیب یلیخ! هاستین خوب اسی حال 

 .یکن آرومش

 :داد جواب و کرد یمکث ونیهمامحمد

 شهینم روم گهید شاهده خدا ندارم اومدن یرو محسن آقا  -

 .کنم نگاه اسی یچشما تو

 اسی. کنم کاریچ دیبا دونمینم گهید هممن چون ایب فقط -

 .نخورده هم آب قطرا هی

 .نکرد قبول بزنه سرم هی دکتر ببرمش کردم اصرار

 .دیکش آه ن یمحمدهما

 .فتمیم راه چشم -
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 :زد لب وانیک به رد کرد قطع که را یگوش

 محسن؟ آقا یخونه یبرسون رومن یتونیم زحمت یب 

 .زد استارت و داد تکان را سرش وانیک

** 

 .شد خانه داخل ونیمحمدهما

 یخستگ آن از استعاره لحظه، آن در کمرش شدن خم

 .بودشده خم واقعاً او پشت نبود، وحشتناکش

 .شکستیم خودش در داشت یمرد

 گرید شد،ینم دایپ ندهیآ چهارساعت و ستیب تا شیحورا اگر

 یهاسال تمام بودن محکم به تواندیم که نبود مطمئن

 .نه ای باشد عمرش

 صورتش در را قتیحق رحمانهیب که یسروان یهاحرف

 .دیچیپ گوشش در بودگفته
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 اًابد و اصالً و میکنیم رو تالشمون تمام ما ران،یام یآقا -

 درصد نود در د،ینیبب اما م،یندار رو شما کردن دیناام قصد

 چهارساعت و ستیب ره،یگیم صورت یریگگروگان که مواقع

 زمان از که چهارساعت و ستیب تا اگر یعنی مهمه، اریبس اول

 درخواست و رهیبگ صورت یتماس گذره،یم فرد شدن دهیدزد

 .شهیم دایپ خصش که میباش دواریام میتونیم بشه، داده پول

 از اگر اما ندارم رو کردنتون دیناام قصد که گمیم بازهم

 یجنازه ای ره،ینگ صورت یتماس و بگذره چهارساعت و ستیب

 .شهینم دایپ دقتچیه ای و شهیم دایپ موردنظر فرد

 .سوخت قلبش و شد یخال شیپاها ریز که بود جاهمان

 به کرد هقهق گوشش کنار و شد زانیآو گردنش از که اسی

 .آمد خودش

 یلعنت جهارساعت و ستیب انیپا تا چندساعت کرد حساب

 مانده؟ ییابتدا
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 بر اسی تا ماندیم محکم دیبا هنوز او و بودمانده چندساعت

 .نخورد نیزم

 .کرد نوازشش و کرد حلقه اسی کمر دور دست

 .شهیم دایپ خانومم، شیه -

 .دینال شیهازدن هق انیم اسی

  محمد نرو، تنها یگفت بهم شما دیببخش د،یخشبب محمد -

 نکن سرزنش رو خودت -

 نه؟ مگه هاامنیا از بدتر قیال من -

 .دیبوس را اسی یشانیپ

 جونم به دردت نه -

 .کرد اسی سابق اتاق به یااشاره محسن

 .بهتره بخوابه کمهی اتاق؟ یتو شیبریم جانیحاج -

 .چشم -
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 .برد اتاق سمت را اسی

 یرو را سرش اسی و نشست نفره کی تخت یور کنارش

 به رو به دوشان هر نگاه که یحال در و گذاشت او ینهیس

 اسی تن دور را دستش کی ونیمحمدهما بود، روروبه وارید

 .دیچیپ

 خوشگلم خانوم زدلم،یعز -

 .دهیرس انیپا به ایدن کرد حس و دینال جانیب اسی

 و نخورده ریش ساعتهچند حورام گرفته، درد هامنهیس محمد -

 .کشمیم درد دارم من

 نه؟ مگه گشنس حورام

 آن از پس و نشست شیموها یرو ونیمحمدهما یهالب

 .شد گم هاآن یالالبه اشمردانه گرم یهااشک

 

  [7/9/20, 2:30 AM] 
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 دو_و_شصت_و_صدیس

 

 ؟یریم کجا داداش -

 !بوداشده کبوده ،شکسته اتینیب نیبب

 .گرفتنیم ازش عکس هی میرفتیم یومدیم کاش

 سمتش و پراندش جا از هال، یکیتار انیم در نایش یصدا

 .برداشت قدم

 خودتون؟ یخونه ینرفت چرا ؟یداریب چرا - 

 .نگرانتم دل م،یموند رو امشب بود، قراریب مامان -

 .نشده یزیچ نایش خوبم -
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 :زد لب و ستادیا و کرد من و من

 داداش؟ -

 بله؟ -

 عمو،حاج آخه یول کنما، یفضول خوامینم خدابه چرا، -

 رو کار نیا چرا رسه،ینم مورچه هی به آزارش که ییعموحاج

 یکار تو مگه یول گمیم رو نیا که دیببخش داداش کرد؟

 که یکرد

 :داد جواب حوصلهیب و آمد حرفش انیم

 یدار انتظار ؟یشبنصفه یگردیم یچ دنبال ال،یخیب -

 کنم؟ فیتعر برات یشبستر کرد نیسح یقصه نمیبش

 خورده بخشآرام که مامانم گه،ید بخواب شوهرت شیپ برو

 .امزنده هنوز، نمردم من، از که نمیا خوابه،

 .ریبخشب

 :دیپرس دوباره و وارفت نایش



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2941 

 

 حاال؟ یریم کجا -

 .بخوره سرم به باد هی رمیم -

 بیج زا را فندکش و گاریس پاکت رفت، رونیب که خانه در از

 و گذاشت شیهالب انیم یکی و آورد در اسلشش شلوار

 .زد آتشش

 و شانیپر هم خودش فکر و دادیم حق ونیمحمدهما به

 .بودآشفته

 که بود ابانیخ یهاکینزد و زد قدم آهسته طورهمان

 .خورد زنگ اشیگوش

 باعث مویا با یمان یریتصو تماس و کرد نگاه اشصفحه به

 .بپرد باال شیابروها شد

 .نداشتند تماس باهم بارسه دو از ترشیب چندروز آن در

 یحیتوض و بدهد را جوابش بخواهد که بود یآن از ترحوصلهیب

 .بدهد اششده متورم و کبود صورت یبرا
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 .نبود برداردست یمان انگار یول داد سر بشیج در را یگوش

 ینقطه نیترکیتار به کرد یسع و کرد وصل را تماس

 .برود رو ادهیپ یگوشه یدرخت ریز ن،ابایخ

 .کرد وصل را تماس

 .بود کیتار هم یمان اطراف

 .دیتوپ سالم بدون

 ؟یزنیم زنگ من به چرا هنوز؟ یدینکپ یشب نصفه -

 م،یدار دوسِت ماام م،یخرابت ماام آره شهراد، داش احوال -

 خب بودم دلتنگت

 خبرا؟چه

 .ستین یخبر -

 ؟یچ یسپ از -

 .دیپر االب شیابروها
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 یتو تو با یسپ کهیمرت ست؟ین تو شیپ مگه ؟یسپ هان؟ -

 ؟یکرد اسکل ؟یریگیم من از خبرشو ستخونه

 کرد یاک طیبل هی بعدش روز دو یرفت که تو داداش، جون نه -

 شیپ برم و کنم ترک خوامیم و شدم خسته گفت ران،یا برا

 !زشعرجاتایچ نیا از دونمیچم و خونوادم

 .شدیم ترگنگ لحظههر شهراد ذهن

 ؟ینگفت من به تو چرا خب ؟یگیم یچ ؟یمان یچ یعنی -

 نگفت؟ من به خودش چرا

 !که بده خبر بهت بود قرار! نگفته تو به دونستمیچم من -

 ؟یگیم ور و شر ؟یچ یعنی -

 .رانیا اومده خودم جون به ه؟یچ ور و شر -

 ننش اباب شیپ شهرستان رفته راست هی حتماً ال،یخیب حاال

 .سننه تورو و من! گهید
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 بهت که ادینم خوشش تو ختیر از امیلیخ نیهمچ البد

 .نگفته

 .یندار یکار اگه کن قطع -

 فعالً  باشه -

 گشاد تعجب فرط از ییهاچشم با و کرد قطع را تماسشان

 .کرد روشن هم را گارشیس نیچندم آشفته یذهن و شده

 و نشست دولج یلبه ،یفرع ابانیخ یهیحاش در جاهمن

 بود ذهنش سمت کی اشهرتکه که ییهاپازل تمام کرد یسع

 .ندیبچ هم کنار را

 .خودش با آرام کردن زمزمه به کرد شروع

 مانیزا اسی دیشن یوقت ش،یپ ماه کی شب، اون یسپ -

 .بودگفته هم گهید چندبار متنفره، ازش گفت کرده

 .زد لب باز و کرد مکث

 !بگه بهم کهنیا بدون من، از دبع بالفاصله ران،یا ادیم -
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 !بودم اسی شیپ من یوقت ؟یکِ شده، دهیدزد حورا

 .دیکوب اشیشانیپ بر دست کف با و دییسا برهم دندان

 حروم به نمک اجدادت گور به وه*گ ،یسپ یسپ ،یسپ یا -

 هم خدا خود قتاون کنم داتیپ که حالتبه یوا شرف،یب

 .بده نجاتت من دست از تونهینم

 

  [7/10/20, 1:04 AM] 

 

 

 

 

 سه_و_شصت_و_صدیس
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 .گرفت را لشیموبا یشماره

 .نبود دسترس در

 هم خودش یحت و دیدویم باًیتقر ابانیخ در هاوانهید مثل

 .ستیچ دنبال به که دانستینم

 .بود کیتار هم هنوز هوا

 گرفته را یسپ یشماره بار هزار به کینزد و رفته ادهیپ قدرآن

 .دیایدرب اشکش تا بوداندهنم یزیچ که

 نه، ای بکوباند برق چراغ ریت به محکم را سرش داشت دوست

 تنش یرو از ینیماش تا ستدیبا ابانیخ انیم آن، از بدتر یحت

 .تمام و شود رد

 .نداشت اشیمکان تیموقع از یدرک چیه

 انیم را آن پرحرص و بود اتمام به رو اشیگوش یباتر

 .فشرد شیهادست
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 و گذاشت شیهالب انیم هم را پاکت در مانده گاریس نیآخر

 .شد روشن یآرام تق یصدا با فندکش

 که یاکبر و اهلل یصدا بزند، آتش را گاریس کهنیا از شیپ

 .شود متوقف جاهمان دستش شد باعث د،یشن

 انیم جاهمان هم مانده خاموش گارِیس و شد خاموش فندک

 .ماند شیهالب

 .گرفت باال سر

 فاصله آن با صدمتر حدود دیشا که یمسجد یهاگلدسته

 .دید را داشت

 فرمان و اجازه بدون شیپاها و گرفت دستش در را گاریس

 .کردند حرکت سمت آن او از گرفتن

 مکث اما بزند صورتش و دست به یآب و شود داخل خواست

 .کرد

 .نداشت رفتن یرو
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 .زد پوزخند

 .ارشروزگ به برهمش، و هم در افکار به خودش، به

 .کرد گردعقب

 انداخته نییپا یسر با و برد فرو شلوارش یهابیج در دست

 رفت،یم مسجد سمت که دمویسف یمرد اما برود خواست

 .زد لبخند بگذرد مقابلش از کهنیا از شیپ

 یاگهید یصفا هی صبح جماعت نماز  داخل؟ یاینم جوون -

 !هاداره

 در کرده ریگ یکهنه بغض آن دیشا تا دیبلع را دهانش آب

 .بخورد یتکان شیگلو

 بازهم و گذاشت اشسرشانه دست دید را سکوتش که رمردیپ

 .زد لبخند

 منِ یبرا پاکه، دلت یجوون باباجان، کنه ریخبه عاقبتتو خدا -

 .کن دعا هم اهشیس رو یبنده
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 .نه اما شهراد و رفت رمردیپ

 .داد هیتک درخت به جاهمان

 "من؟ اهیس یپرونده از من؟ دل زا من؟ از یدونیم یچ تو"

 .بود دهیرس آخرش به اذان

 اهللاالالاله -

 یاجازه شیهااشک یبرا یزمان چه که دینفهم و زد پلک

 .بودکرده صادر خروج

 برنداشت مسجد رنگیآب و کوچک یگلدسته و گنبد از چشم

 :دینال و

 دایپ رو حورا کن کمکم و ببخش ببخش، کردم، غلط ایخدا -

 .رو رفتنام کج ببخش اتیبزرگ به ببخش، ایخدا م،کن

 .کردم اشتباه ایخدا

 .برگردون بهم رو آرامشم
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 .ببخش ایخدا

 

 باران نم بود،شده شیم و گرگ گرید هوا و گذشت که یکم

 بر لرز و نشست تنش یرو بهشتیارد اواسط یگاهصبح

 .نشاند جانش

 .کرد باز را یگوش قفل  

 .داشت شارژ درصد سه فقط

 .گرفت را دهیسپ یشماره گرید بارکی تمام، یدیناام با

 .شد گرد شیهاچشم و نشست راست خورد که بوق نیاول

 بردار یدار دوست که هرکس جان بردار، توروخدا بردار -

 شرفیب

 .دیچیپ یگوش در دهیسپ یصدا

 الو -
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 .کند انیطغ خواستیم

 محله هفت تا شیصدا که یطور بکشد، ادیفر بزند، داد

 .برود ترطرفآن

 با را حرصش تمام و کرد مشت را شیهادست شیجابه یول

 .کرد یخال درخت مفلوک یتنه سر بر مشتش

 ؟یسپ ییکجا -

 .نداد را جوابش

 ؟یرانیا آره؟ ؟یرانیا یسپ -

 سر بر محکم دست با دیشن که را نوزاد آرام یهیگر یصدا

 .زد خودش

 تو بود یوه*گ چه یسپ نم،یبب بگو یسپ بنال، یسپ -

 کنمیم یبخوا تو یهرکار بگو، فقط توئه؟ شیپ حورا ؟یتورد

 !کنم،یم عقدت میریم فردا اصالً اصالً

 .زد هیگر ریز دهیسپ
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 شهراد - 

 شهراد، و درمانیب درد یا شهراد، و زهرمار یا دیبگو خواست

 .شهراد و رقانی و حصبه یا

 .نه حاال اما

 .کردیم نرمش دیبا حاال

 .کردیم جلب را تمادشاع دیبا

 پس را اسی و ونیمحمدهما یحورا تا کردیم یکار دیبا

 .ردیبگ

 بگو من به نترس بگو، یسپ -

 .رهیمیم داره ههبچه نیا مونم،یپش من شهراد -

 !کرد مجبورم یمان

 خبرچه نداشت؟ یهمخوان گرید زیچچیه با زیچچیه چرا

 !بود؟ وبآش بازار نیا یکارهچه گرید یمان بود؟شده
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  [7/10/20, 3:11 AM] 

 

 

 

 

 چهار_و_شصت_و_صدیس

 

 بود یزمان فاجعه عمق و بودافتاده لرز به قتاًیحق شیپا و دست

 یهیثان شصت از ترکم که اشیگوش هشدار یصدا آن که

 .خورد زنگ گوشش در شد،یم خاموش گرید

 .بده آدرس فقط یسپ یسپ -

 .زد هیگر ریز آرام یصدا با و دهیترس او
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 یخردکناعصاب و خراشگوش یصدا در آرامش یصدا

 .بودشدهختهیآم

 .قطار حرکت به هیشب ییصدا

 .کشهیم منو یمان نه یوا -

 حورا امیم بده آدرس من به تو بفهمه؟ خوادیم کجا از یمان -

 مونمیم شتیپ. میکن عقد میبر دادم قول ازت، رمیگیم رو

 تو بود یکار چه نیا آخه نکن، لج یسپ دعوا، و جنگ بدون

 ؟یکرد

 :دیپرسیم که خط یسو آن یآشنا یصدا

 احمق؟ یزنیم حرف یدار یک با -

 .اشیگوش شدن خاموش با شد همزمان

 .داد فحش اشیگوش به شده یعصب

 بود؟ کردن یخال یباتر وقت االن ناموسیب یا -
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 .دیکشیم سوت شیهاگوش بود، انفجار درحال مغزش

 .بودشده بلند سرش از دود

 !بود یمان یصدا صدا،

 !بود رانیا هم یمان یعنی نیا

 .دیچرخیم خودش دور درمانده و عاجز

 راه به شدنش تلف از قبل دیبا او و کردیم هیگر وقفهیب حورا

 .کردیم فکر یاچاره

 و دیکش و گرفت شیهاانگشت انیم شهیر از را شیموها

 .دینال عاجز

 خدا -

 .افتاد کار به مغزش

 !قطار حرکت یاصد

 .کرد فکر
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 .کرد فکر و فشرد شیهادست انیم را سرش و رفت راه

 .بوددهیشن بار نیچند صبح تا را صدا نیا یشب انگار

 .شد دهیچ هم کنار پازل مانند سرش در زیچهمه ناگهان

 .ستادیا ابانیخ یهیحاش در

 قطار، لیر ،یمان مادربزرگ یخونه شب هی ش،یپ سال پنج -

 .رقطا یصدا

 .شد گرد شیهاچشم

 .شدیم نییپا و باال تند اشنهیس یقفسه

 یمان مادربزرگ یخونه خودشه، خودشه، -

 .بودداده باال را اشکرکره یایینانوا

 .دیدو سمتش

 .داد تکان سالم یمعنا به را سرش و زدیم نفس نفس

 .دیایب جا حالش تا گذاشت شیزانوها یرو را شیهادست
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 هست؟ یروز شبانه آژانس اطرفنیا آقا، -

 .آمد جلو شاطر

 آقا؟ خوبه حالت -

 هست؟ آژانس داغونم، راستش نه -

 بزنم؟ زنگ یخوایم آره -

 .خاموشه امیگوش بزن، بزن -

 شارژ؟ به بزنم یبد تویگوش یخوایم زنمیم زنگ باشه -

 .گرفت سمتش را یگوش

 یگوش آمد، دنبالش به آژانس از ینیماش که بعد یقیدقا

 .بودشده شارژ چنددرصد هم لشیموبا

 طوربه هم خودش هنوز یوقت بود مردد نگفتنش و گفتن نیب

. است بهتر گفتنش کرد فکر اما نبود مطمئن صددرصد و کامل

 .شدیم ثابت که تشین حسن حداقل
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 برم؟ کجا آقا -

 .گمیم برو ادمهی یچشم دونم،ینم قشویدق یآدر -

 عقب باز و رفت ونیهمامحمد اسم سمت بار پنج انگشتش

 .دیکش

 .کرد لمس را نامش و بست چشم تینها در

** 

 را اسی بودشده موفق اما بودنگذاشته هم بر پلک صبح تا

 .کند خواب

 .جانمهین جانش و بود سقف به نگاهش

 .پراندش جا از اشیگوش یبرهیو

 .نشست فوراً و خورد یتکان هم اسی

 .خوردیم برهم شیهادندان

 .داد تکانش و گرفت را شیهاشانه ونیمامحمده
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 .جاامنیا من اسی اسی -

 اتیگوش -

 .بود شهراد

 .داد جواب پرحرص و کرد قروچه دندان

 بله؟ -

 عمو؟حاج -

 دییبفرما -

 کجاست حورا بدونم کنم فکر عموحاج -

 ونیمحمدهما بهت پر یهاچشم به اسی یزدهوحشت نگاه

 .بود

 ده؟یجد یباز ؟یگیم یچ -

 .نبوده من کار نایش جونبه ،یحاج نه یمهر مامان جونبه -
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 حدسم کن دعا فقط راهم، تو من ا،یب برات فرستمیم شنیلوک

 .باشه درست

 .بست را راهنشیپ یهادکمه و ستادیا شده هول

 نه؟ ای هیچ هیقض یبگ یخوایم -

 ایب فقط بگم؟ یچ ستمین مطمئن خودمم یوقت -

 مزخرف اگر روزگارت به یاو شهراد حالت، به یوا -

 یباشگفته

 .شد اشرهیخ زدهوق ینگاه با و زدهوحشت اسی

  شده؟ ،یچ چ، -

  اسی دونمینم -

 .انداخت شیپاها بر چنگ و زد ضجه اسی

 کجاست؟ بچم محمد؟ شده یچ بچم -

 .کند مهارش کرد یسع
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 .کرد چفت خودش ینهیس یرو را اسی سر

 اشب آروم فقط تو کنمیم داشیپ -

 آغوش در تا زد ضجه قدرآن اسی و رفت رونیب خانه از او

 .رفت حال از محسن

 

  [7/12/20, 3:15 AM] 

 

 

 

 

 پنج_و_شصت_و_صدیس
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 به رو کالفه آژانس یراننده و رفتند اشتباه را یاکوچه سه دو

 .کرد او

 خونه؟ کدوم یتو یبر دیبا یدونینم یعنی آقا -

 .کرد تنگ را شیهاچشم

 .ستهیآخر خونه همون یانگار اچر چرا -

 یچندهزارتومان بداند کهنیا بدون و کرد بشیج در دست

 :گفتیم که راننده یصدا به توجهیب و کرده پرداخت ترشیب

 پولت یهیبق -

 .دیدو کوچه یانتها سمت

 .بود خلوت کوچه اما بودشده روشن کامالً هوا حاال

 .ستادیا در از فاصله با

 ونیمحمدهما با یتماس و آورد رونیب بشیج از را یگوش

 .داد جواب اول بوق همان با که گرفت



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
2963 

 

 ؟ییکجا عموحاج -

 .یداد شنیلوک که امیابونیخ همون یتو کم،ینزد -

 ام؟یب چند یکوچه

 یآب در هی یشمال یهاخونه فیرد کوچه آخر سه، قیشقا -

 .هست روشن

 .مشخصه زده، زنگ کمهی

 .خلدا برم یجورهی خوامیم من

 باشه؟ حواست یهست کوچه سر

 .بودنشده جلب شهراد به نانشیاطم هم هنوز

 .بود مشخص کامالً کرد دادنش جواب در که یمکث از نیا

 امیم منم -

 ایب دیکش طول ترشیب قهیدق ده تا اگر باش رونیب شما -

 .بود کوچه همان کینزد درست حاال ونیمحمدهما نیماش
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 .دید را او دشهرا و شد ادهیپ و کرد پارک

 و داد تکان دنیمحمدهما یبرا را دستش کرد قطع را تماس

 .کرد نییپا و باال را سرش او

 .نبود کدامشانچیه دل در دل

 .باشد درست حدسش که کردیم خدا خدا شهراد

 نبودند خانه نیا در هاآن و بودکرده اشتباه هم درصد کی اگر

 چه؟

 لیر کینزد خانه همان فقط شهر، نیا تمام در مگر اصالً

 بود؟ قطار

 .شد پا بر بلوا ترشیب دلش در و رفت ترکینزد

 .بود خراب او از ترشیب برابر هزار ونیمحمدهما حال

 صورتش بر دست و رفتیم راه. بودکنده سر مرغ مانند

 .بودشده متوسل بودتوانسته که یهرکس به و دیکشیم
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 .بود در پشت قاًیدق حاال شهراد

 .بشنود ییصدا بلکه کرد زیت را شیهاگوش

 را راه اگر یجهت از اما بپرد وارید یرو از است بهتر کرد فکر

 چه؟ بودآمده اشتباه

 ترمصمم نوزاد یهیگر یصدا دنیشن با اما دیلرزیم انگشتش

 .فشرد را زنگ و شد

 .زد زنگ بازهم و دیکش طول یاهیچندثان

 .دیشن را یمان آرام یصدا

 !حلقش تو زیبر ریش کمهی مرد، ههبچه نیا وپاش ،یسپ پاشو -

 نگه زنگ یرو را دستش و زد چنگ را شیموها شهراد

 .داشت

 :دیپرسیم یمان که دیشنیم

 ؟یداد آمار یکس به تو -
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 ه؟یک نیا پس

 سکوت نتوانست گرید و دیکوب در بر دست با یعصب شهراد

 .کنترل را تشیعصبان و کند

 .منم کن باز ،یمان کن باز -

 .کن باز م،یبزن حرف اومدم

 .دیرس گوشش به در پشت از یمان یصدا

 نیا تو خودتو اصالً تو نیبب ،یاومد یکرد اشتباه داداش -

 .برو و بکش راهتو االنم نده، دخالت هیقض

 در به مشت و بودگرفته را شهراد یهاچشم یجلو خون

 .دیکوب

 ؟یایچ دنبال تو ،یمان کن باز -

 .ددا جواب و دیخند او

 .که نهیبب بیآس یکس ستین قرار نخور، حرص بابا -
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 .خوبه کوچولوتم دخترعمو

 .ارهیم در ادا خوردن ریش برا ذره هی

 جون میرفت میریبگ مرامت با یعموحاج اون از یپول هی ماام

 .تو

 جونش یریبگ دماغشو که یسپ ای کشمآدم من وگرنه

 ره؟یدرم

 .بودزده خی شهراد جان تمام

 و رفاقت هاسال از پس ،یمان از طورنیا شدینم باورش

 .باشدخورده رودست بودن همخانه

 نه؟ مگه یخوایم پول تو -

 .آره هوم -

 .من به بده اریب رو بچه یمان نیبب -
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 بهم شیپ چندماه یحاج که یاالرثسهم اون تمام خودم من

 .بهت دمیم رو داد

 پولتو ایب گفتم که موقع همون ،یبود بده اگر تو بابا، نزن زر -

 !یدادیم یاک کار تو میبزن

 !بود ادیز یادیز وقاحتش

 او به متعلق انگار که زدیم حرف شهراد االرثسهم از یطور

 !بوده هم

 .بودافتاده التماس به شهراد

 .کن باز المصبو در نیا ،یدار دوست هرکس جون یمان -

 .دمیم گمیم شرفیب بابا

 .کرد هیگر انقدر شد هالک بچه اون

 .کنهیم هیگر داره بند هی روزید از اون نباشه اتیکار تو -
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 یپول و کجا بده اشبچه بابت بخواد تونیحاج که یپول بعدم

 کجا؟ یزنیم حرف ازش تو که

 .دهیم امیحاج ده،یم -

 .کنمیم اشیراض خودم

 حساب جاشچیه به تورو که یحاج شهراد، نگو جوک -

 !کنهینم

 درخت تیموقع کردیم فکر داشت شهراد و زدیم حرف او

 .برسد خانه اطیح وارید به آن از تا است خوب قدرچه در کنار

 ؟یکنینم باز درو -

 .برو داداش جون نه -

 .عموتحاج به زنمیم زنگ خودم

 .ببره غروب تا بچشو ارهیب پولو

 :داد ادامه یمان و رفت باال درخت از شهراد
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 .بردار هم یسهم هی نکن، دخالت توام گما،یم شهراد، اصالً -

 نظرت؟

 .دیرس وارید یرو زناننفس شهراد

 .دیپر نییپا حرکت کی در و زد چنباتمه

 یسع و بودافتاده نیزم یرو مقابلش که او به باز دهان با یمان

 .شد رهیخ ستدیبا کرد

 را یمان شرتیت یقهی و ستادیا اما دیچیپ شهراد یپا در درد

 او صورت در محکم و برد عقب را سرش و گرفت دست در

 .آورد فرو

 

  [7/12/20, 3:15 AM] 
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 شش_و_شصت_و_صدیس

 

 تا انگار و دیکش ریت هم خودش یدهیدبیآس ینیب

 .سوخت مغزاستخوانش

 .الشخور کهیمرت حروم،بهنمک آشغال ناموس،یب شرفیب -

 از را او یهادست و بکشد عقب را خودش داشت یسع یمان

 .کند جدا اشهقی

 .اوردمین سرت ییبال هی تا برو شهراد، برو -

 را کردیم هیگر که حورا ها،آن یصدا از دهیترس دهیسپ

 .دیدو اطیح به و گذاشت نیزم یرو یاگوشه

 .رفت جلو شهراد دنید از متعجب هم او
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 از را او یهادست و بکشد عقب را خودش داشت یسع یمان

 .کند جدا اشقهی

 !کشمتایم اد،شهر برو -

 .کند جدا هم از را هاآن تا کرد تالش دهیسپ

 اشیکشت شهراد نکن -

 کردیم تالش که دهیسپ ینهیس یقفسه به محکم آرنج با

 .دیکوب کند شانیجدا

 .برات دارم که شوخفه تو -

 آره؟ یشیم سگ م*تخ نیا همدست

 یکی و زدمب یمان به یکی شهراد و افتاد هیگر به دهیسپ

 .خوردیم

 هنوز قبل روز از تنش، یرو ونیمحمدهما یهاکتک یجا

 .شدیم بدتر یمان ضربات با دردش و کردیم درد هم
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 .دیکش داد شهراد

 .مرد بچه ببند، دهنتو یسپ -

 .کن اشیکارهی گمشو بدو

 .ببرمش ارشیب برو

 اشنهیس یقفسه یرو و انداخت نیزم یرو را شهراد یمان

 .کرد حلقه شهراد نگرد دور دست و نشست

 کنم؟ اتخفه ای یشیم گم -

 .شود خفه تا بودنمانده یزیچ و بودشده دیسف شهراد یهاچشم

 .داد تکان نیزم یرو را دستش

 کنار آجر نصفه کی آن تا کرد کمکش داشت که یجان اندک

 .بردارد را در

 یشانیپ کنج به هم کوچک یضربه همان اما نبود ادیز توانش

 .کند رها را شهراد و شود شل شیهادست شد باعث یمان
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 .رفت یاهیس شیهاچشم و دیچیپ خودش به

 دهنت تو دم*یر شهراد یآ -

 یلگد و شد زیخمین کرد،یم سرفه شدت به که یدرحال شهراد

 .رفت هوا بر دادش که آورد فرود یمان یپاها انیم

 کوچه سر آن به که بودگرفته باال یقدرآن شانیدعوا یصدا

 .دیرس مه

 و آوردندیم رونیب هاپنجره و در از سر یکی یکی هاهیهمسا

 .کرد زمزمه ونیمحمدهما

 نیحس امام ای -

 .دیدو منحوس یخانهآن سمت و

 توجهیب شهراد  و دیچیپیم خودش به نیزم یرو درد از یمان

 بوددهید بیآس وارید از دنیپر موقع که شیپا ساق درد به

 .دیدو خانه سمت
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 به هیگر شدت از کوچکش صورت که حورا کینزد هدیسپ

 او به شهراد دست تا ستادیا مقابلش و شده زدیم یکبود

 .نخورد

 کنار گمشو -

 و دادیم قرار او مقابل را خودش شهراد هرقدم با دهیسپ اما

 .زد هق

 شهراد نه نه، -

 .رفت جلو و کرد قروچهدندان شهراد

 گفتم برو -

 کشهیم منو، ،یمان ،یمان -

 یحورا خراشگوش یهاهیگر یصدا دینفهم شد، چه دینفهم

 و دهیسپ انتیخ از خشمش ای کرد اشیعصبان دوروزه و یس

 .یمان
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 راست سمت به محکم و گذاشت دهیسپ یبازو یرو دست

 .داد هولش

 .افتاد اتفاق هیثان شش پنج از ترکم در زیچهمه

 آن و شد پرت او یوقت تا زد دهیسپ یبازو به دست که یوقت از

 !بود؟ زیت انقدر مگر تخت یلعنت یهیپا

 .ماند بازمهین دهانش و گرد شهراد یهاچشم

 .برد دهیسپ سر سمت دست و زد زانو

 یسپ ،یسپ -

 یمیقد خشک و یطوس موکت آن تمام و بودبسته چشم اما او

 .گرفت خون رنگ یآن به

 .دیکش داد و برد سرش ریز دست شهراد

 یسپ -
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 آغشته را شهراد دست زدیم فواره سرش از که یخون یگرم

 .افتاد هیگر به شهراد و کرد

 خوردم گوه پاشو، کردم غلط یسپ -

 او از زودتر یمان تا بود یکاف یاچندلحظه غفلت همان

 .بردارد نیزم یرو از را حورا و کند یدستشیپ

 در را کوچک یحورا که او دنید با اما بود گنگ و جیگ شهرا

 .آمد خودش به دیدو و گرفت بغل

 درست ونیمحمدهما رفت، رونیب و کرد باز را در یمان یوقت

 .بوددهیرس در کنار

 .دینرس مغزش به خون یالحظه یبرا

 .بود یمان یهادست در یمالحظگیب با که بود شیحورا او اما

 .دیدو ونیمحمدهما

 با اما بود اشیخون یهادست و دهیسپ شوک در هنوز شهراد

 .دیدو رونیب الحهمان
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 شیپا درد به که یشهراد و ونیمحمدهما و رفتیم یمان

 .بود جلوتر ونیمحمدهما از یچندقدم حاال و دادینم یتیاهم

 یتماشا درحال انگار درآورده هاخانه از سر که یمردم

 .گذاشتندینم جلو کمک یبرا یقدم که بودند یینمایسلمیف

 .نداشت یمان تا یافاصله شهراد

 .دیکش داد

 .دمیم بهت یبخوا یهرچ خدابه سا،یوا یمان -

 ناموس؟یب آخه یریم کجا دِ

 .دیدویم وقفهیب یمان

 ابانیخ یهیحاش در و بودندشده خارج کوچه از هرسه حاال

 .بودند یفرع

 .دیکش داد شهراد

 مصبسگ سایوا ؟یریم کجا زیچهمهیب -
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 چهارراه به یرسیم یدار

 .آورد کم ونیمحمدهما و کردیم ناله حورا

 .آورد کم قلبش

 .آورد کم نفسش

 .زد زانو

 .خورد نیزم به نرفته قدم دو گرفت، وارید به دست

 .گفت زیچ کی فقط دل در شهراد

 "شمیم آدم قسم خودت به کن، کمکم ایخدا "

 .دید

 .ونیمحمدهما هم و دید او هم

 راه به قرمز چراغ پشت از که یاتوبوس آن دندید هردو

 .را بودافتاده

 .دیکش ادیفر ونیمحمدهما
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 !شهراد -

 .چرخاند شهراد سمت سر یمان

  و رمیبگ پولمو من برو داداش، برو -

 .کرد استفاده هیچندثان همان از شهراد

 با و رفت عقب و زد چنگ او آغوش از را حورا برق سرعت با

 .بود اشنهیس یرو حورا و خورد نیزم به محکم کمر

 اتوبوس آن و رفت لوج قدم کی یمان

 

  [7/12/20, 3:15 AM] 

 

 !دیند را سبزرنگ

 تن یرو از چرخش با و خورد او به ه،یثان کی در که یاتوبوس

 .شد رد او
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 .چسباند اشنهیس به سفت را حورا و زد نفس نفس شهراد

 و افتاده نیزم یرو که یاشده یمتالش یجنازه به دهیترس

 را قلبش یهاتپش و دکر نگاه شدندیم جمع دورش مردم

 .نکرد حس

 شهراد یهادست انیم در که دید را حورا ونیمحمدهما

 .برگشت شیپاها به جان و شده داشته نگه محکم

 را صورتش تمام اشک کهیدرحال و گذاشت نیزم یرو دست

 .رفت شهراد سمت شستیم

 

  [7/13/20, 11:11 PM] 

 

 

 

 هفت_و_شصت_و_صدیس
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 .چسباند تنش به و گرفت بغلش از را حورا ونیمحمدهما

 یپسر وحشتناک مرگ ،یمان وحشتناک مرگ یصحنه دنید

 .بود تلخ شیبرا بود، ربوده را دخترش که

 بود؟شده چه حاال و ندیبب یبیآس یکس نبود یراض

 .شدینم آرام دخترش

 .بود گرسنه

  شهراد شهراد، -

 .گرفتینم شیرو شیپ یصحنه از نگاه او

 دادیم تکانش و داشته نگه را حورا دست کی با ونیمحمدهما

 یخانه یشماره تا برداشت را اشیگوش گرشید دست با و

 .ردیبگ را محسن
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 یهالب انیم از و داد تکان راست و چپ به را سرش شهراد

 .شد خارج ییصدا اشدهیخشک

 !ابونهیخ کف سرش، مغزش،! مُرد ،یمان مُرد، -

 و داشت نگه سفت را احور و ستادیا شهراد کنار جاهمان

 .گذاشت گوشش ریز را یگوش

 

 .داد تکان را اسی محسن

 وصل سرم بهت دکتر بذار کنم،یم خواهش دخترم اسی -

 .کنن

 . دیکش غیج

 .ستین حورام خوام،ینمبابا خوامینم -

 دیبذار دیکن ولم اومده، سرش به ییبال چه ستین معلوم

 .رمیبم
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 .دیکن ولم

 .ردک ینگاه محسن به دکتر

 .داد تکان را سرش یچارگیب با محسن

 محسن یخانه به بود یساعت مین که هم نایش و یمهر یحت

 .کنند یکمک اسی شدن آرام به توانستندینم بودندآمده

 محسن سمت دست به یگوش الله و خورد زنگ خانه تلفن

 :زد لب محسن گوش کنار آرام و کرد پاتند

 .محمده حاج -

 .شد زیخمین تخت یرو از اسی

 جواب را یگوش که ماند پدرش به رهیخ زدهوق ییهاچشم با

 .داد

 شد؟یچ جان،یالوحاج -
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 قدرآن آمد لبش به که یلبخند و شد گرد محسن یهاچشم

 وحشتناک یجهیسرگ همان وجود با که کرد مبهوت را اسی

 .زد پدرش یبازو به چنگ و نشست

 بابا -

 .دیخند کرده بغض و آورد نییپا را یگوش محسن

 .شده دایپ دخترت اس،ی شده دایپ -

 .فقط میبر شو حاضر ست،گرسنه

 .یبد ریش بهش دیبا

 هقهق ای زندیم قهقهه دانستینم و دیلرز اسی یچانه

 .کندیم

 .دیپر باال و گرفت را نایش دست نورا

 .شده دایپ حوراجونم -

 .دیچرخیم خودش دور مهیسراس محسن
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 تونهینم که افتاده یاتفاق هی جااون گفت یحاج بابا، بجنب -

 .خورهینم پستونک و شهیش که هم حورا اد،یب

 .شو آماده

 از خداراشکر و بودنشسته شانهمه یهاچشم به شوق اشک

 .افتادینم زبانشان

 از اسی و محسن و شود آماده تا کردند کمکش الله و یمهر

 .زدند رونیب خانه

 .کند باور توانستینم

 شیدایپ که شدینم باورش گرفتینم آغوش در را وراح تا

 .اندکرده

 راند سرعت با بودداده محمدهماون که یآدرس سمت محسن

 .شد زنده و داد جان بار هزار دنشانیرس تا اسی و

* 
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 قلب و خوردیم ولع با را کوچکش یشده مشت دست حورا

 .آمدیم درد به ونیمحمدهما

 .ذاشتگ شهراد کتف ریز را دستش کی

 .بردشیم و ادیم آمبوالنس گهید االن پاشو، -

 و کرد نگاه را ونیمحمدهما و افتادیم کار به کمکم ذهنش

 .کرد زمزمه دهیترس

 !یسپ عمو، ،یتو ،یسپ ،یسپ -

 :دیپرس متعجب ونیمحمدهما

 شهراد؟ یگیم یچ -

 ،یوا یوا عمو،حاج دادم، هولش خونه، یتو ،یسپ -

 !کشتمش شد، برسرمخاک

 .کرد نگاهش جیگ ونیمحمدهما و زدیم حرف گنگ

 نه؟ ای شده یچ یگیم -
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 .زد هیگر ریز درمانده شهراد

 .تخت به خورد سرش سرش، دادم، هولش -

 .دینال ونیمحمدهما

 .شد سرمون به یخاک چه مینیبب میبر پاشو زهرا، یافاطمهی -

 قدم یلعنت یخانه آن سمت اما سخت، هرچند و ستادیا شهراد

 .برداشت

* 

 را آدرسش ونیمحمدهما که یاکوچه همان سر درست یوقت

 سیپل نیماش و شلوغ یکوچه دنید با اسی دند،یرس بود داده

 با که دیبگو یزیچ خواست و دیگز لب محکم آمبوالنس و

 داشت، آغوش در را حورا کهیدرحال ونیمحمدهما دنید

 .زد اشنهیس یقفسه به یچنگ و برگشت نفسش

 .دیدو رونیب نیماش از و کرد باز را در طورچه دینفهم

 .بودکرده پاتند سمتش هم ونیمحمدهما و زدیم هق
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 کنهیم هیگر بچم، یحاج حورا، -

 .دیبوس را اسی یشانیپ ونیمحمدهما

 معصوم طفل نیا بشو نیماش سوار جونم،بهدردت ایب -

 .گرسنشه

 نیماش عقب یصندل یرو خت،یریم اشک وقفهیب کهیدرحال

 تا دادیم تکان را حورا ونیمحمدهما و گرفت یجا محسن

 .شود آماده دادن ریش یبرا اسی

 و کرد باز را مانتو یهادکمه و دیلرزیم اشزده خی یهادست

 .زد باال یکم را شرتشیت

 شالش یدنباله با و کرد باز را یردهیش نیسوت یدکمه

 .پوشاند را خودش

 یحاج بدش -

 .گذاشت او آغوش در را راحو ونیمحمدهما
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 یوجوجست در را سرش و خورد دخترش مشام به ریش یبو

 که او و کرد کمکش اسی و کرد کج را دهانش و داد تکان آن

 .بست چشم و دیگز لب اسی. کرد خوردن به شروع

 ازت ممنونم ایخدا اشکرت،یخدا -

 کوه کی کردن جاجابه یاندازه به هم محسن و ونیمحمدهما

 آرامشان یکم صحنه نیا دنید و داشتند دوش بر یخستگ

 .کرد

 توسط دست، به دستبند شهراد که دید و کرد باز چشم اسی

 کهنیا از شیپ و شودیم تیهدا نیماش سمت هاسیپل از یکی

 .کرد یدستشیپ محسن بپرسد یزیچ

 

  

 

 ماجرا نیا یتو هم شهراد دست نکنه محمد؟حاج خبرهچه -
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 .کرد قطع را حرفش ونیمحمدهما

 دوتا اون دست نبوده، ماجرا نیا یتو دستش آقامحسن، نه -

 .بوده کار یتو یمان و دهیسپ دوستش،

 بغل یتو االن حورا نبود معلوم کردینم کمک شهراد اگر

 !نه ای بود اسی

 شیرو نفر کی که یبرانکارد و آمبوالنس به اشاره با اسی

 .کرد بوددهیخواب

 ون؟یمحمدهما هیچ ماجرا -

 یوقت که یادهیسپ به دیرس و گفت یمان از ونیمحمدهما

 همان در حاال و زدیم آرام نبضش دندیرس سرش یباال

 اسی ذهن و زدیم پا و دست یزندگ و مرگ انیم آمبوالنس

 دیبا حاال شهراد به نفرتش آن تمام نیب در که دیچرخ نیا یپ

 نه؟ ای بودیم قدردانش

 :دیپرس ونیمحمدهما
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  م؟خانوم برم -

 .کرد نگاهش اسی

 ؟یچ -

 یکالنتر برنیم رو شهراد دارن -

 شیهاپلک که حورا لخت و یمشک یموها یرو دست اسی

 کرد نگاه کوچکش صورت به عشق با و دیکش بودشده نیسنگ

 .داد جواب و

 نه؟ مگه داده، نجات رو امونبچه -

 .داد تکان را سرش ونیمحمدهما

 :گفت مصمم اسی

 .یبپرس من از نبود الزم ،یکن کمکش و یبر دیبا پس -

 به و رفت خودش نیماش سمت و زد لبخند ونیمحمدهما

 .افتاد راه سیپل نیماش دنبال
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----- 

 :دیپرس نایش و کردیم هیگر یمهر

 خودتون که شما گم،یم یعنی شه؟یم یچ حاال عمو،حاج -

 نه؟ مگه نبوده دستهم اونا با شهراد دیدونیم

 اسی و انداخت اسی به ینگاه رد،ک مکث ونیمحمدهما

 .داد تکان را سرش نامحسوش

 دلش  داد، رونیب آه کی مانند را نفسش ونیمحمدهما

 شک یچنددرصد هنوز عقلش و است گناهیب شهراد گفتیم

 .داشت

 .داد جواب یمهر و نایش الیخ کردن آرام یبرا اما

 .هیبازرس دست در شهراد یپرونده کماست، یتو دهیسپ -

 .دینال و دیکش شیهاچشم ریز را دستمال یمهر
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 به دیسفچشم یدختره اون یوقت تا یعنی محمدآقا،حاج -

 خودتون شما نبوده اونا با من یبچه که نگه و ادین هوش

 د؟یکن یکار دیخواینم

 فتمیم فردا از داداش،زن رمیگیم لیوک براش خودم من -

 .کارهاش دنبال

 بگه که ستین دختر اون دادن شهادت یمسئله فقط یول

 ستدهیسپ خودِ یاصل یمسئله درواقع نه، ای بوده اونا با شهراد

 .شده اشیمغز یضربه باعث و داده هولش شهراد که

 مقابل خواستینم که لشیم برخالف و زد صورتش بر نایش

 .زد هیگر ریز بدهد دست از را اشیخوددار مادرش

 ؟یچ شهب قاتل داداش و رهیبم دختره اگه -

 .افتاد شور به هم ونیمحمدهما دل

 .گرفت نایش یهالب یجلو را آب وانیل احمد

 .شهیم درست زمیعز بخور کمهی -
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 .کرد دییتا ونیمحمدهما

 .خداست خود به توکلمون -

 .انشااهلل شهیم درست

 .بمونه تو اون ذارمینم کنم،یم صحبت خوب لیوک چندتا با

 .رفتند کنارش نورا و یتد و گذاشت نیزم یرو را حورا اسی

 که کرد فکر بود نورا یرهیخ باز یهاچشم با که حورا دنید با

 .ردیبگ لیوک شیبرا دیبا است، ونیمحمدهما با حق

 هیچندثان فقط شهراد اگر بود،گفته ونیمحمدهما که طورآن

 ...حورا حاال کردیم تعلل

 .کرد مشت را شیهادست و بست چشم

 راست تنش به مو فتدیب بود ممکن که مه یاتفاق فکر یحت

 .کردیم

 .بودزده زخم یروز شهراد
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 .بودکرده نابود را روحش

 .بودبرده تاراج به را اشیدخترانگ

 ینامزد لیاوا که کشاند یافسردگ و جنون مرز تا را او یطور

 حالش یلمس نیترکوچک یحت ونیمحمدهما با ازدواجش و

 .کردیم دگرگون را

 جان یناج بود،کشته را اسی یروز که یهمان انگار حاال، اما

 .بودشده اسی دختر

**** 

 ه؟یچ جرمت -

 .دیپرس شهراد از بود شده ریدستگ پارک در که یایساق را نیا

 شپشت وارید به را سرش و نداشت دادن جواب یحوصله

 .داد هیتک

 بودما تو با ارو،ی یهو -
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 سر بر که ییبال ردیبگدهیادن را ییرباآدم به اتهام اگر کرد فکر

 چه؟ افتاده دهیسپ

 .زد لب

 االنم تخت یهیپا به خورد سرش افتاد دادم، هول ویکی -

 .کما تو رفته

 .کرد یخال را دلش ته یبدجور پسر حرف

 یباال رهیم سرت! که یبدبخت رهیبم طرف پس اوه، اوه -

 !دار

 با دل در  و فشرد هم یرو را شیهاچشم و زد خی شهراد تن

 :گفت خودش

 تو یول کردم، یکارکثافت هزارتا نبودم، خوب کردم، خطا "

 "ریبگ دستمو کن، کمکم

 

 .دیلرزیم ون،یمحمدهما یهاشانه که دید اتاق یکیتار در
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 .ختیریم اشک سکوت در و بود برنداشته مهر یرو از سر

 .شد زیخمین تخت یرو اسی

 بود،نشسته او به پشت و قبله به رو کهیدرحال ونیمحمدهما

 و گرفت انگشتانش انیم را حیتسب و برداشت مهر یرو از سر

 .کرد زمزمه آرام و برد باال را شیهادست

 که یکسان یا) نَصُوحاً تَوْبَۀً اللَّهِ إِلَى تُوبُوا آمَنُوا نَیالَّذِ هَایُّأَ ای -

( خالص یاتوبه دیکن توبه خدا یسو به پس دیاآورده مانیا

 .تهش:میتحر

 

 به یهمگ) تُفْلُِحونَ، لَعَلَّکُمْ الْمُؤْمُِنونَ هَایُّأَ عاًیَجمِ اللَّهِ ِإلَى تُوبُوا

 و یس:  نور( دیشو رستگار تا مؤمنان یا دیگرد باز خدا یسو

 کی

 أَنَا وَ هِمْیْعَلَ  أَتُوبُ فَأُولئِکَ نُوایَّبَ وَ أَصْلَحُوا وَ  تابُوا نَیالَّذِ إِالَّ

 بد اعمال و کردند بازگشت و توبه که آنها مگر) مُیحِالرَّ التَّوَّابُ
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 کرده کتمان را آنچه و نمودند اصالح کین اعمال با را خود

 توبه من که رمیپذیم را آنها توبه من ساختند آشکار بودند

 صدوشصت: بقره( مهربانم و ریپذ

 توبه خداوند) ،نَ یاْلمُتَطَهِّرِ حِبُّیُ  وَ نَیالتَّوَّابِ حِبُّیُ اللَّهَ إِنَّ 

.( دارد دوست را پاکان زین و دارد دوست را کنندگان

 دو و ستیب و ستیدو:بقره

 .ستیگر مردانه و کرد نجوا داشت ادی به را توبه از هیآ هرچه

 .کنمیم توبه ایخدا -

 .گرفتم عیسر میتصم کردم، جانابه قضاوت

 .گرفتمشکتک باد به و نداشت یگناه شهراد

 .اشتباهم قضاوت با من بر یوا ایخدا من، بر یوا

 

)  مٌیرَحِ غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ َأصْلَحُوا وَ ذلِکَ بَعْدِ ِمنْ تابُوا نَیالَّذِ إِالَّ

 مقام در و ندینما اصالح کنندو توبه از پس که یکسان مگر
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 شد خواهد رفتهیپذ آنها توبه که ندیبرآ گذشته گناهان جبران

 هشتادونه:عمرانآل( است دهبخشن و آمرزنده خداوند رایز

 .کنمیم جبران ،یببخش تا کنمیم جبران

 دیشا تا بکشد آغوش در را او و برود جلو خواستیم اسی

 .کند آرامش

 از طورهمان و نزند برهم را شیخدا با خلوتش داد حیترج اما

 .گرفت آرام ونیمحمدهما تا ماند اشرهیخ سرپشت

** 

 مشت و رفته راه قدرآن اشتگاهبازد آن در که بود روز نیسوم

 بودنزده غذا به لب و دهیکش ادیفر خودش در و زده وارید به

 .نداشت شدن هوشیب تا یافاصله گرید که

 بازپرس اما بودندآمده دنشید به لشیوک و ونیمحمدهما

 نه ای بوده یمان و دهیسپ کیشر هم او ایآ کهنیا از دیبا پرونده

 .شدیم مطمئن
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 .بودهشد کالفه

 مقابل دستبندزده، یهادست با و یکالنتر یراهرو در

 .انداخت نییپا را سرش و ستادیا ونیمحمدهما

 و زرد صورتش و بودختهیر اشیشانیپ یرو دهیژول شیموها

 .بود دهیپررنگ

 بزند یحرف کهنیا از قبل و دیکش شیهالب یرو زبان

 .گذاشت اشسرشانه دست ونیمحمدهما

 .نییپا زنندا رو سرت -

 .شد ونیمحمدهما یهاچشم در رهیخ و آورد باال را سرش

 .گذشت روز یس یاندازه یلعنت روز سه نیا شدم، خسته -

 طوره؟چه حالش

 درستش نکرده، یفرق ه،یجورهمون مارستان،یب رفتم -

 .کنمیم
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 :گفت ملتمسانه

 قراره اگه بشم، زندان به بشم منتقل قراره اگه عموحاج -

 نکن آزادم

 .داد تکان را سرش و کرد یمکث

 .هواام در لنگ فم،یبالتکل ام،کالفه -

 هم وجدانعذاب اما بودنشده صاف شهراد با کامل دلش

 .داشت

 .زد کردنش دلگرم یبرا یلبخند 

 .کنمیم درستش و هستم من پسر، هستم من -

 .زد شیصدا گریدیبار شهراد

 عمو؟حاج -

 بله؟ -

 من ببخش، -
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 .گذاشت اشینیب یرو دست ونیمحمدهما

 .برو! شیه -

 .بمونه سرمون پشت میبذار دیبا رو بوده یهرچ نکن، قبر نبش

 ونیمحمدهما دل و برداشت یقدم سرباز همراه به شهراد

 .زد شیصدا او بارنیا و اوردین طاقت

 شهراد؟ -

 .کرد نگاهش منتظر و چرخاند سمتش سر

 یرو و چشم ریز و ینیب یرو شده کمرنگ یهایکبود رد

 .بود دایپ هم هنوز اش،گونه

 .کردم قضاوتت اشتباه که ببخش ببخش، تو -

 .رفت باال شهراد لب کنج

 چه ش،یپ چهارسال چه عمو،حاج میقبرنکن نبش هاروگذشته -

 .شیپ روز چهار
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 .کرد تنگ چشم ونیمحمدهمادرضمن

 اون اتفاق لیدل بدونن مشتاقن یلیخ نایش و مامان دونمیم -

 یول بود یپ شما تیعصبان و زرو

 االن از ،ینگفت تاحاال اگر شماهم گمینم یزیچ بهشون من

 .میبشکاف رو مسائل خوامینم نگو، بعدهم به

 .دیکش آرامش با ینفس ونیمحمدهما

 گمینم -

 

   

 

 را، بودرفته خواب به و کرد رها را اشنهیس یآرام به که حورا

 تخت از فاصله با که یکوچک تخت در و کرد جدا خودش از

 .گذاشت بودندگذاشته نورا
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 یرو یابوسه و کرد مرتب تنش یرو را پتو و رفت نورا سمت

 .زد بالشتش یرو شده شانیپر یموها

 خودش کوچک اتاق سمت و برداشت نیزم یرو از را یتد

 .گذاشت کوچکش یچوب تخت در هم را او و برد

 .کرد رها را نفسش

 یحت و مدت آن تمام در و گذشتیم حورا تولد از روز چهل

 .نبود سابق مثل گرید شانییزناشو روابط تر،قبل یکم

 نبود یامعاشقه یبرا قدمشیپ و نشده کشینزد ونیمحمدهما

 بهتر حالش دیدیم اسی که حاال اما شود تیاذ اسی مبادا

 تشیوضع زنانمتخصص توسط قبلش روز ینهیمعا در و است

 .باشد رابطه کی شروع قدمشیپ داشت قصد بود، نرمال

 .دیکش نییپا یآرام به را رهیدستگ

 دراز چپش یپهلو به و کرده در به پشت ونیمحمدهما

 .بوددهیکش
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 که بود نیا ریدرگ فکرش تمام و آمدینم شیهاچشم به خواب

 زندان به شهراد شدن منتقل مانع تواندیم قهیوث قرار با فردا

 .نه ای شود

 در که بخواهد اسی از و بچرخد خواست در، یصدا دنیشن با

 نجات یفکر یدغدغه همه آن از یکم بلکه بخوابد آغوشش

 اسی که دید اتاق روشن و کیتار در یوقت یول کند، دایپ

 است بهتر کرد فکر کرده، باز را شیهاخوابلباس یکشو

 شب، از ساعت آن در و بزند کنار را دارد سر در یشانیپر هرچه

 و اسی و باشد خودش فقط شده، که هم یساعت کی یبرا

 .یواریچهاردآن

 رونیب را کاستوم چرم ها،لباس انیم از تمام، وسواس با اسی

 از آه بود بزرگ یکم هم هنوز که یشکم دنید با و دیکش

 جذاب لباس، آن در هم چندان کرد فکر و شد بلند نهادش

 .شد نخواهد
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 رونیب را یکمش ریحر بارنیا و برگرداند شیسرجا را لباس

 .دیکش

 تخت یرو آرام به و کرده کنترل را اشخنده ونیمحمدهما

 .داد هیتک آن تاج به و نشست

 اسی که ماند رهیخ شیرو شیپ یصحنه به لذت با

 ضیتعو بایز و باز یادیز خواب لباس آن با را شیهالباس

 .کردیم

 توانستیم اطوارش و ناز هم حرکتش نیترکوچک یبرا یحت

 .بکشاند جنون مرز به را او

 و سرش دادن تکان و شیموها از کش کردن باز گونهآن

 یادیز ون،یمحمدهما واکنش جانیه از اندکش شدن هول

 .بود نیریش

 یرو زانو با تا دیچرخ و گذاشت تخت نییپا را شیهالباس

 با که کند داریب را ونیمحمدهما طنتیش یکم با و برود تخت
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 نیه ترس از لبخندبرلب، و تهنشس نهیسبهدست یاو دنید

 ونیمحمدهما که گذاشت دهانش یرو دست و دیکش یبلند

 .دیخند گلو در و آرام

 .زد خودش کنار به ضربه دست با

 یزندگ ایب -

 .کرد نازک چشم پشت اسی

 ونیمحمدهما یکرد خراب زمویسورپرا -

 را مچش ینرم به ونیمحمدهما و برداشت قدم او سمت

 .اندشکش خود سمت و گرفت

 :زد لب جاهمان و برد فرو اسی گردن یگود در را سرش

 .دلبر زهاتیسورپرا با بشم فدات -

 .من برم قربونت
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 و نشست ونیمحمدهما بغل در و دیکش باال را خودش اسی

 .کرد حلقه او کمر دور را شیپاها

 دهیکش شیهالب تا او یهاچشم از ونیمحمدهما دارتب نگاه

 جانِ به صانهیحر ده،یرس آب به یشنهت دو مانند هردو و شد

 .افتادند گریدکی تن

 تا اسی و کردیم شیهاعاشقانه از ریس را او ونیمحمدهما

 .رفتیم شیپاپابه و دادیم دلش به دل توانستیم که ییجا

 تنگ ونیمحمدهما شدند جدا هم از زناننفس که بعد یقیدقا

 .کرد بوسه در غرق را صورتش و داشت نگهش آغوش در

 خانومم ممنونم اسم،ی ممنونم -

 و چسباند او آدم بیس به را شیهالب و دیخند دلبرانه اسی

 .دشیبوس

 حمام سمت و انداخت او یبرهنه تن ریز دست ونیمحمدهما

 .رفت
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 .بشورم رو خانومم میبر -

 .زد لب و دییسا او ینهیس یقفسه به را صورتش اسی

 .یلیخ دارم، دوستت یلیخ -

 

 خواهد چه عاقبتش تینها در و ردیبم دهیسپ اگر کهنیا فکر

 .بودشدرآورده پا از رسماً شد،

 و شود منتقل زندان به گرید ساعت کی از ترکم تا بود قرار

 و چهیدلپ دچار اضطراب شدت از که بود دفعه نیسوم یبرا

 .آوردیم باال زرداب و شدیم تهوع

 .زد صدا را اخد تنها چندروز آن یهمه مقل و بست چشم

 "خوامیم ازت گهید فرصت هی فقط فرصت، هی ایخدا "

**** 
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 اگر یحت که بود ارتباط در اشخانواده با کم یقدرآن دهیسپ

 رشیگیپ و نگراندل دادینم را شانیهاتماس پاسخ هم دوماه

 .نشوند

 یاعالقه چندان بودند،شده ادشیاعت متوجه که هم یزمان از

 .نداشتند اشلهک و سر شدن دایپ به

 از ش،یهاچشم شدن باز محض به که بود لیدل نیهم به

 چارهیب دختر. گرفتند تماس ونیمحمدهما با مارستانیب طرف

 .نداشت را یکس

 یکار شهراد یبرا تواندیم ندیبب تا بود راه در ونیمحمدهما

 .نه ای بکند

 خبردار و بست نقش اشیگوش یرو که مارستانیب یشماره

 که ستیربع کی و آمده باال دهیسپ یاریهوش حسط که شد

 وقتچیه هم خودش که شد حالخوش چنان کرده، باز چشم
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 حد نیا تا دختر آن آمدن هوشبه خبر یروز کردینم فکر

 .باشد مهم شیبرا

 .کنند عوض را زهایچ یلیخ توانستندیم دیشا حاال

 

 

 .ستادیا ونیمحمدهما یروروبه یدیناام با شهراد

 نه؟ نشده موافقت قهیقراروث با عموحاج -

 زندان؟ برنمیم دارن

 صورت در و گرفت را او یبازوها و دیخند ونیمحمدهما

 .زد زل اششده الغره

 !اومده هوشبه دهیسپ شهراد، -

 .کرد نگاهش شوکه شهراد

 !اومد؟ هوش، به به، -
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 .آره -

 دانستیم محار را دنشیشن گرید که یخبر از ناباور قدرآن

 ونیمحمدهما طورآن ناگهان چرا دینفهم هم خودش که ودب

 .گرفت آغوش در سخت را

 را تنش و رفت باال آرام آرام ونیمحمدهما زانیآو یهادست

 .کرد نوازش را کمرش و گرفت بر در

* 

 مارستانیب در از ترنییپا یکم را نیماش کهیدرحال محسن

 :دیپرس   و گرفت اسی بغل از را حورا کرد، پارک

 ؟یخوب اسی ام؟یب باهات یخواینم یمطمئن

 .داد تکان را سرش و گرفت دست در را فشیک

 .گرفت را دستش محسن و دیکش را رهیدستگ

 کن صبر -
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 .دیچرخ پدرش سمت اسی

 ؟ییبابا جانم -

 قابل برات کرده دهیسپ که یکار دونمیم من دخترم نیبب -

 پس ره،ندا هم یدرست یجسم وضع االن یول ستین بخشش

  لطفاً

 .زد یلبخند و آمد پدرش حرف انیم

 رو من خوادیم که بودنگفته هم یسپ خود اگه یحت ییبابا -

 .دنشید امیب خواستمیم خودم نه،یبب

 .باشم داشته باهاش یتند رفتار ستین قرار راحت، التیخ

 او و بود محسن یرهیخ اهشیس و گرد یهاچشم با حورا

 :گفت اسی به خطاب و زد شانوه دست پشت یابوسه

 .بابا زدلیعز برو -
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 .گرفت او از رو خجالت با دهیسپ

 گودنشسته به یهاچشم و دهیپر رنگ دنید با سواالتش تمام

 .بودشده گم خرابش حال و

 نیا به تواندیم چه کرد فکر و داد فرو را دهانش آب اسی

 د؟یبگو زیبرانگترحم دختر

 ترحم بلکه نبود نفرت و نهیک ده،یسپ به حسش لحظه آن در

 .سوختیم دلش و بود

 و حال نیا به دانشکده شور و شر پر یِسپ که شدینم باورش

 .باشددرآمده روز

 .بودشدرآورده پا از ادیاعت

 .جنباند لب باالخره

 .نکن هیگر -

 .کرد هیگر آرام ییباصدا و دیکش سرش یرو را ملحفه
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 ؟یدیدزد رو حورا چرا چرا؟ بگو بهم فقط -

 ؟یکرد باهام رو کارنیا چرا

 .میبود دوست باهم روزز هی ما

 .گذاشت یدوست رو یاشتباه یرابطه اون اسم بشه اگر البته

 باهم رو ییروزها اما غلط ای درست حاال هرحال،به خب یول

 .یسپ میبودگذرونده

 کالسکه یتو حورا دمید و کردم بلند سر یوقت یدونیم چیه

 شدم؟ یحال چه ستین

 ما روز به یچ شد، دایپ یوقت تا چندساعت، اون یدونیم

 گذشت؟

 :داد جواب

 .بود یمان ریتقص خدابه -
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 شهراد که خوند گوشم تو نشست ران،یا برگشت که شهراد

 .زده سرش به اسی یهوا

 .شهرادم یوونهید من یاسی

 .وونشمید 

 .شدم یروان

 .بهش هست حواسمون ران،یا میریم گفت

 .شه کینزد اسی به میذارینم

 .داد ادامه و آورد رونیب ملحفه ریز از را سرش

 اومد پارک تو شهراد یوقت دم،ینفهم دونم،ینم من ،یاسی -

 .دینرس مغزم به خون شتیپ

 .دادم گوش گفت یمان یهرچ

 .کنه تلکه رو یحاج خواستیم چون دیدزد رو حورا اون

 .بودم خمار من
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 .دمیم مواد بهت اریب رو بچه گفت

 .کرد هق قه

 .کردم غلط ببخش، منو یاسی -

 .ستمین دزدبچه باشم که یشرفیب هر من

 .خوردم یگوه چه دمینفهم

 .داد فرو را بغضش و دیجو را لبش یگوشه اسی

 .ردیبگ کنترل به را شیصدا لرزش تا کرد مکث یکم

 ببخشمت؟ یخوایم -

 .داد تکان سر دهیسپ

 !؟یبخشیم -

 .داره شرط دوتا -

 ؟یشرط هچ چه، -
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 ناخواسته چون بشه آزاد شهراد تا یبد تیرضا کهنیا اول -

 .یکن ترک کهنیا دوم و داده هولت

 .بودمانده بازمهین دهیسپ دهان

 .زد کمرنگ یلبخند اسی

 .داده نجات رو امبچه جون یول نداشتم شهراد از یخوش دل -

 .زد شیصدا دهیسپ که برود تا دیچرخ

 کنم؟ ترک که مهمه برات چرا ،یاسی -

 .زد یلبخند و آمد نییپا اشکش قطره

 زهارویچ یلیخ ونیمحمدهما با یزندگ یول ستمین یمدع -

 .داده ادمی

** 

 حاال حاال، عمو،حاج -

 .کرد نگاه شهراد به و آورد رونیب تابلب از سر ونیمحمدهما
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 ؟یچ حاال -

 شما یعنی گمیم شه؟یم یچ یسپ حاال -

 .داد هیتک زکارشیم شتپ یصندل به ونیمحمدهما

 صددرصد العمومیمدع بدم، تیرضا هم من اگر یحت -

 پونزده تا دو نیب شدم، متوجه که طوراون و کنهیم تیشکا

 .داره حبس سال

 کیتحر یمان توسط و داشته ادیاعت که ییجااون از خب اما

 .خورهینم یادیز حبس نداره، نهیشیپ سوء و شده

 قدر؟چه یعنی خورهینم یادیز حبس -

 عمل تو دهیسپ و بودهدهیچ رو طرح نیا یمان چون خب -

 فیتخف گفته تو به خودش یطرف از و گرفته قرار شده انجام

 . رهیگیم

 .خورهیم حبس چندسال بدونم ستمین یقاض که من

 .فرداست دادگاهش
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 را اشکرده مشت دست که شهراد به رهیخ و کرد زیر چشم

 :دیپرس بودگذاشته شیپا یرو

 مهمه؟ برات دهیسپ -

 .داد جواب

 .دونمینم واقعاً دونم،ینم -

 خودم با اومده، ایدنبه حورا گفت و زد زنگ مامان که یشب

 دونمیم خانواده، یتو اومده دیجد عضو هی که حاال گفتم

 .کنم کاریچ

 دل به سالهمهنیا که یلیدلیب ینهیک از بودمشده خسته

 .دمیکش

 .باشه نشونه هی بچه نیا تولد دیشا گفتم

 یهااشتباه دیشا کنم یخواهمعذرت و امیب من که نشونه هی

 .کنم جبران رو امگذشته
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 .فتهیب هااتفاق نیا از کدوم چیه خواستمینم من عموحاج

 که داد را جوابش یطور و دیکش قیعم ینفس ونیمحمدهما

 .استشده دهیبخش بداند شهراد

 پسرشاه -

 .بودنزده صدا طورنیا را او بود وقتیلیخ

 .کرد رو و ریز را شهراد دل حرفش

 ؟یبزن هیآتل هی که یایموندن -

 ست؟ین استعدادت فیح نداره، حرف کارت

 .زد پچ آرام و انداخت نییپا سر شهراد

 .شهیهم ،یحاج یدیبخش شهیهم -

**** 
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 ییخنکا و زدیم را شانیهاچشم نیفرورد روز نیهفتم آفتاب

 نوازش را پوستشان شد،یم بلند ایدر یهاموج یرو از که

 .کردیم

 یرو شیبرا ونیمحمدهما که یایصندل یرو نازخاتون

 نگاهشان عشقش تمام با و بودنشسته گذاشته ساحل یهاشن

 .کردیم

 خواستیم که احمد کنار خنده با و کرده درست آتش نایش

 .بودستادهیا کند کباب آتش یرو را هایماه

 آماده را ناهار لیوسا و انداختیم راندازیز کهیالدرح یمهر

 .کردیم فوت هاآن به و خواندیم یالکرستیآ کرد،یم

 همه دل بود یتد و حورا و نورا تن که یزردرنگ ست یوهایما

 .بردیم ضعف شانیبرا را

 موج هر با یتد یهاپارس و نورا و حورا بلند یهاخنده یصدا

 .دیچیپیم گوششان در آمدیم شانیپاها یرو که یآرام
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 یشن یهاقلعه نورا با الله و بودند هاآن سرگرم الله و محسن

 دو و بسته یخرگوش یموها آن با حورا و کردندیم درست

 را خودش و کرد یتات یتات و ستادیا زده، رونیب کوچک دندان

 .زد لب و انداخت محسن آغوش در

 ییبابا ،ییبابا -

 بوسه غرق را دشیسف و توپول تصور و زد قهقهه محسن

 .کرد

 آخه برم قربونت ییبابا شکالت، نبات، و قند بشم فدات -

 .یموش موش

 شن ریز را محسن یپاها و زدند چشمک هم به نورا و الله

 هم بر را کوچکش یهادست خنده با حورا و کردند پنهان

 .دیکوبیم

 را شانیشلوارها یپاچه کهیدرحال هم ونیمحمدهما و اسی

 .زدندیم قدم هاموج یرو بودند،زده باال



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
3025 

 

 .بودآورده هم هاآن لب بر را لبخند ه،یبق یخنده یصدا

 هم در را شانیهاپنجه و گرفت را اسی دست ونیمحمدهما

 .کردند چفت

 ؟یدار خبر دهیسپ از اس،ی -

 .زد لبخند اسی

 .پاکه که ماهه ده قاًیدق االن -

 ه؟یراض مشاورش -

 .وشکرخدار آره -

 اسی نه، گفت اد،یب کردم اصرار یهرچ هم شهراد به -

 .فهیبالتکل یجورکی اون ،یدونیم

 .بشه آزاد دهیسپ تا بمونه منتظر خوادیم گهیم و زده رو هیآتل



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
3026 

 

 مین و سال کی تا رهیبگ لیوک براش دیشا گفتیم یحت

 رو اشیدودل و شک یگاه یول کنه کمتر رو اشموندهیباق

 .نمیبیم

 .انداخت باال شانه اسی

 آخرش دونهیم چه یکس داره، دوستش هم هنوز دهیسپ -

  بشه؟ یچ قراره

 صبح نورا ن،ینگ به بزنم زنگ عصر بنداز ادمی یراست آهان

 .گرفتیم رو اشبهونه داشت

 .داد تکان را سرش ونیمحمدهما

 تولد که زدهمیس تا بود قرار ان؟ینم نایاوانیک یحاج -

 .میباش دورهم حوراست

 کنمسکیر ترسمیم ماههپابه خانومم گفت بهش، گفتم -

 .سفر امیب



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
3027 

 

 دیبا خودش ستمین من که چندروز نیا گفت بهم هم یطرف از

 .باشه هم پارک به حواسش تا بمونه

 .دیخند اسی

 کردم دونفره سرسره هوس پارک یگفت -

 .داد باال را شیابرو یتاکی ونیمحمدهما

  و ماساژ سالن و سونا بعدش البد آهان -

 .زد قهقهه اسی

 .یتیتربیب مسائل ادامه در و -

 .زد خنده ریز هم ونیمحمدهما

 یول خانومم باشم درخدمتت تونمیم رو آخر ینهیگز فعالً -

 .هیعموم یثانو اطالع تا پارک

 .میندار یاستخرخصوص

 .شد نیریش یحس از پر او داشتن از اسی جان و دل تمام



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
3028 

 

 گردن دور دست و ستادیا پنجه یرو و اوردین طاقت

 او یگونه یرو محکم را شیهالب و انداخت ونیمحمدهما

 .شد معترض خنده با ونیمحمدهما و گذاشت

 قبل که یخال وانیک یجا ها،اونجاان هیبق خانوما، خانوم -

 .کن تیرعا یحاج گفتیم فرودگاه یتو مکه به رفتنم

 کنار او، از صورتش کردن جدا بدون و طنتیش با اسی

 :زد پچ گوشش

 یعطر یعل قول به -

 دیسع دیع تا گرفته عزا روز از

 دیسف کاخ تا ریبگ قم یحوزه از

 بوسمیم را تو هرزمان و هرگوشه

 دید نتواند کههرآن شود کور تا

 .کرد نجوا و کرد خودش یهالب ریاس را اسی یهالب



 قلیعباسمریم     سراب را گفت                                     

 

 
3029 

 

 .عاشق ،یزندگ عاشقتم -

 

 انیپا

 

 ۹۹ ریت ۲۵ وقت به

 ۱:۳۴ ساعت

 یشادکام یآرزو با

 


