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 هب که دامنی با را هایش دست. آمد بیرون آشپزخانه از

 لبخندی افتاد خانه به نگاهش. کرد خشک داشت تن

 از حاال و بود کرده کار صبح از. نشست اش لب بر

 شکردن تمیز و بود کوچک خانه. بود راضی آن نتیجه

 هر. بود شده خسته امروز اما گرفت نمی زیادی زمان

 حاال گفت می مادرش نالید، می اش خستگی از وقت

 شه؛ نمی مترم صد هم روی ات خونه کل خوبه

 .  گفت می راست

 قاتا و کار جدا،اتاق هال دوبلکس، پذیرایی از خبری 

 فرش دو که بود پذیرایی یک. نبود آن از مجزا خواب

 سفید، های دیواری کاغذ کالسشان، اوج. خورد می

 الس یک درست پیش سال دو دقیقا که بود شان آبی
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 و دبودن زده دیوار به مشترکشان، زندگی شروع از بعد

 به پذیرایی سر یک. بود بخشیده زیبایی نما خانه به

 به دیگرش طرف و شد می ختم شان کوچک تراس

 به ککوچ سایز از تازگی به که تلویزیونی. آشپزخانه

 رقرا راست سمت در را بود یافته تغییر دی سی ال

 مبل از خبری امروزی های خانه خالف بر. بودند داده

 با خانه دور تا دور و نبود هم سلطنتی یا چرم های

 نگیر یاسی های گل و سفید زمینه پس با هایی کناره

 .  بود شده پوشیده بود، اش جهیزیه رو که

 و خواب اتاق. بود آمده بیرون آشپزخانه از که حاال

 رراق چپش سمت در آن به چسبیده بهداشتی سرویس

 هشیش بزرگ در خانه، این دلخوشی تمام. بود گرفته

 جانان برای و داشت خوبی نورگیر که بود تراس ای
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 رشپرو برای خوبی فرصت بود؛ گیاه و گل عاشق که

 پشت و تلویزیون میز کنار. بود خانه داخل در ها آن

 های گل با رنگی های گلدان از پر تراس، در

 رت گرم و صمیمی را خانه فضای که بود رنگارنگشان

 و برداشت تلویزیون کنار از را تلفن. داد می نشان

 دراز را پاهایش و داد تکیه دیوار به. نشست همانجا

 هک بگیرد را امیرعلی شماره تا آورد باال را گوشی. کرد

 اش پدری خانه شماره و شد بلند گوشی زنگ صدای

 . افتاد گوشی روی

 : داد جواب لبخند با

 . مامان سالم -

 . شد بلند خط ور آن از راضیه لرزان و ضعیف صدا
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  خوبی؟. جان مامان سالم -

 : پرسید نگران

  اینطوری؟ چرا صدات شده؟ چی مامان -

 : داد جواب گرفته صدایی با و کرد مکثی راضیه

 نماز برای که صبح از واهلل، بگم چی ولی خوبم -

 اباتب به دلم، به افتاده دلشوره یک شدم بیدار صبح

 اما حرم، رفتم صبح خودمم بده صدقه بره گفتم

 خونه تو نشستم. آرومم نا خیلی جانان. ده نمی جواب

 تو هب زنگ گفتم که االن تا. بد خبر یک منتظر فقط

  چطوره؟ امیرعلی خوبه؟ حالتون ببنینم بزنم
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 رایتس نیز جانان به راضیه کالم در نهفته منفی انرژی

 این از اثری اشتنگذ اما شد رو و زیر دلش. کرد

 . بگذارد تاثیر صدایش در نگرانی

 شما. خیره که شاءاهلل ان جان مامان: گفت مهربان

 امیرعلی. خوبیم هم ما. نباشین نگران دادین صدقه

 نهار دارم من فعال. برسه دیگه ساعت چند تا باید

 من .ندین راه نگرانی دلتون به اینقدر. کنم می درست

 اس؟ ونهخ بابا. بیوفته بدی اتفاق نیست قرار مطمئنم
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 صدایش نداشت؛ تاثیری راضیه روی هایش حرف

 . بود دلواپس و مضطرب همچنان

 .  اس مغازه نه، -

 رضا، امام خیابان در رضا فروشی سوغات مغازه

 سوغات نوع همه اما بود کوچکی مغازه. بود معروف

 مغازه آن از کسی” رضا قول به و شد می پیدا آن در

 امام زوار مخصوصا رفت نمی بیرون خالی دست

 "  رضا

 . مرضیه خاله خونه برید آد می بابا تا پس خب -

 شوهرش مرضیه، خاله. بود طبقه دو اش پدری خانه

 می پایین طبقه ساجده فرزندشان تک و ناصر آقا

 ود پیش سال ده. باال طبقه مادرش و پدر و نشستند
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 به دست بودند، شده خسته نشینی اجاره از که باجناق

 از یکی در طبقه دو ساختمان یک و دادند هم دست

 مشهد در متوسط ای محله های کوچه پس کوچه

 . ساختند

 :گفت اندوه با و داد بیرون محکم را نفسش راضیه

 مادر پیش نیشابور رفتن عصر دیروز هم اونا

 . گردن می بر جمعه. شوهرش

 در دیگری خویش و قوم نداشت دیگری نظر جانان

 دید تمام که عمویی زن و عمو یک جز نداشتند مشهد

 می سال هر نوروز عید همان به محدود بازدیدشان و

 : نینداخت تا و تک از را خودش اّما بس و شد
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 امیرعلی. اد می بابا تا کنین درست نهار پس خب -

. یمزن می سر بهتون میایم شب کنه، استراحت برسه

  باشه؟

 مواظب جاده تو بگو زد زنگ امیرعلی. عزیزم باشه -

 .  هستم اونم نگران من باشه،

 و رانندگی از ترسید می و بود مطمئن نا هرچه از

 شدن آرام برای اما بود مطمئن امیرعلی فرمون دست

 . آورد زبان بر راضیه

  شما؟ نداری کاری. گم می بهش. چشم -

 . باش خودت مراقب هم تو. برو نه -

 . کرد ای خنده تک

 . هستیم خودمون مواظب هممون. مامان باشه -
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 هکوتا را صحبت بود گاز روی که غذایش یادآوری با

. سوزه می االن غذام مامان: گفت تند و کرد

 . خداحافظ

 راضیه، وار زمزمه خداحافظ شنیدن محض به و

 . رفت آشپزخانه به و کرد قطع را گوشی

 و ادد تفت را ودب گرفته ته کمی که قابلمه داخل مواد

 .  نسوزد تا کرد کم را اش شعله

 .  داد جواب سریع که گرفت را امیرعلی شماره

 .  سالم -

 آشپزخانه از. گرفت گوشش روی دست با را گوشی

 و غذا کردن درست زمان و بود کوچک. آمد بیرون

 می مبدل جهنمی به اجاق، های شعله شدن روشن
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 می استفاده رفرا برای فرصتی هر از جانان که شد

 .  کرد

   کجایی؟. سالم: گفت خستگی با

 متوجه اما داد جواب امیرعلی. آمد می باد صدای

 .  نشد هایش حرف

 .  گفت تر بلند

 .گی می چی بفهمی باال بکش رو شیشه اون -

 

  

۳ 
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 انیهث چند و آمد کامیون پنجره رفتن باال غژ غژ صدای

 .  شد برقرار سکوت بعد

 این کنی می کیفی چه تو دونم نمی من. شد خوب -

 .  پایینه همیشه ماشین شیشه

 :گفت اش همیشگی انرژی همان با و خندید امیرعلی

 می خوابم ماشین توی بابا. جانان خانوم حاج سالم

 در. پره می سرم از خواب اینطوری حداقل. تنها گیره

 رو زدن غر االن همین از که هست حواسم ضمن

 .   کردی شروع

   .کرد جمع شکمش در را پاهایش و نشست دیوار کنار
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 هب شدم بیدار که صبح از. امیرعلی ام خسته خیلی -

 و شستم هی خونه اومدم و زدم سر یه اینا مامانت

 .   ذارم می بار رو غذا دارم هم حاال. کردم تمیز

 .  کرد رها را نفسش

 .   افتادم پا از دیگه -

 گیخست میام حاال. خانوم باشین خسته: گفت مهربان

 .  برسم بزار. کنم می در رو ات

 .  خندید و

 بار شماتت و نشاند صورت بر ظاهری اخمی جانان

 .  برد را اسمش

 .  شد تر بلند امیرعلی خنده صدای 
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 ول اینارو حاال. امروز تو شدی خنده خوش چه -

. منداری خورشی سبزی دیدم کردم نگاه من ببین. کن

 یستین اگر بیا بگیر سبزی راهت سر که یکینزد اگه

 دیگه چیز یه من سبزی، قورمه از بکش دست که

 .  کنم درست

 :  داد ادامه و گفت ی" بابا ای" کالفه

. جانان خستم واقعا ولی ندارم مشهد تا خیلی من -

 زا من تازگیا آقا، حسین مغازه برو پا تک یک خودت

 .  گیرم می سبزی همون

 .  زد غر

 مگه نخوری؟ سبزی قورمه امروز تو شه نمی الحا -

   چشه؟ قیمه
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 :داد جواب دلجویانه علی امیر

 وب و حرم رفتم اومدن قبل وقتی از کن باور جانان -

 هوس اینقدر ام بینی توی پیچید سرا مهمان قورمه،

 جاده توی همش که ام روزه چند این. نگو که کردم

 پنج بعد. دیگه اس کوچه دوتا پاشو هم حاال. بودم

 .   نزن غر. ببینی رو شوهرت خوای می روز

 :  کرد اضافه طنزی لحن با و

 .  جانان جهانی، خلق با که باش این از به ما با -

 و کرده ترکیب امیرعلی خود را بیت این. خندید

 .  بود ساخته

 .  زرنگم خانوم پاشو خندیدی دیدی آفرین -

 .  خودم رم می. شدم خر باشه -
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 همچنان که صدایی با ثانیه چند از بعد و زد ای قهقه

 این جونت از دور: گفت زد؛ می موج خنده ان در

 هدیگ برم. کنارتم دیگه نیم و ساعت یک. چیه حرفا

   نداری؟ کاری

 تهگرف خفیفی سردرد. گذاشت سرش روی را دستش

 .بود

 

  

۴ 
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 مواظب بگو امیرعلی به گفت مامان فقط. برو نه-

 نم به زنگ. افتاده شور دلش صبح از. جاده توی باش

   .گرفتم رو استرسش منم. نبود خوب حالش اصال زد

 لب روی لبخند و ها چشم برق توانست می ندیده،

 .  کند تصور را اش

 همراه من چرا؟ شناسی می رو من رانندگی که تو -

 خانوم جانان شدم بزرگ ها جاده این توی علی حاج

 .   یاعلی. چشمم روی به بازم ولی

 هیچ. بود اش خداحافظی جای. آورد پایین را گوشی

 علی امام به امیرعلی اندازه به اش، زندگی در کس

 می همیشه. نبود زبانش ورد اسمش و نداشت اعتقاد

 ینم خودش به علی موال مثل دیگه دنیا جانان،: گفت

 که طفلی مثل حضرت شهادت شب هرسال،. بینه
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 و گریید می بود داده دست از را پدرش شب همان

 را او به شدن نزدیک جرات هم علی حاج حتی

 . نداشت

 برای وقتی و بود دوازده. انداخت ساعت به نگاهی

 سرش از دست سردرد، این تا نداشت استراحت

 لحظه و بود شده شروع مادرش تماس از بعد. بردارد

 طهراب راضیه بد حال انگار. شد می تر شدید لحظه به

 آن به گرفت تصمیم. داشت جانان حال با ستقیمیم

 و گذاشت دردناکش زانو روی دست باشد، توجه بی

 .   ایستاد

 و گذاشت شعله روی را برنج. برگشت آشپزخانه به

 .   رفت خوابشان اتاق به

 .  کرد تن به روسری و تونیک
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 از و برداشت لباسی چوب از هم را چادرش و کیف

 .   رفت بیرون اتاق

 هللا بسم. کرد تنظیم را ها شعله و زد غذا به سری ازب 

 آمد یادش لحظه آخرین در. کرد سر به چادر گویان

 که یکفش جا باالی از است؛ برنداشته را خانه کلید که

 داشت؛ ریز وسایل کردن آویزان برای کوچکی آویز

 .  آمد بیرون خانه از و برداشت را کلید

 همسرش، و علی جحا پایین طبقه. بودند اول طبقه

 فرزند تک امیرعلی. کردند می زندگی خانم، فرهوده

 عروسی برای که طوری. مادرش و پدر عزیزدل و بود

 تنشس می باال طبقه که مستاجری  جانان، و امیرعلی

 رفت در ولی شوند آنجا ساکن آنها تا کردند جواب را

 .   نشوند اذیت تا بود جدا هم آمدشان و
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 هنوز هوا اّما بود رفته بهار از ماه یک. شد کوچه وارد

 محکم را چادرش. بود کرده حفظ را خودش سردی

 صدای با. داد ادامه راهش به و پیچید خودش دور تر

 هب دیوار همسایه خانم، مینا. کرد بلند سر کسی سالم

 ارب تنهایی به که ای ساله شصت زن. بود دیوارشان

 هم ازشجانب همسر از و کشید می دوش به را زندگی

 زن این کرد می فکر هایی وقت یک. کرد می مراقبت

 .  است فرشته قطعا صبوری همه این با

 . کرد تبسمی

 .  خانم مینا سالم -

 و بود تبریزی اصالتا. داشت تپلی و گرد صورت

 زندگی های چروک و چین. داشت سفیدی صورت

 .  ببرد بین از را اش زیبایی بود نتوانسته هم
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 داشته نگه اش چانه زیر  را چادر اش دست یک با

 .  را هایش خرید دیگری با و بود

   ظهر؟ وقت این میری کجا. باشه خیر. دخترم سالم -

 های لب روی بر دوباره را لبخند اش ترکی لهجه ته

 . کرد زنده جانان

. دارم خرید نهار برای حسین آقا مغازه رم می. خیره -

 .رسه می امیرعلی دیگه ساعت دو یکی

 

  

۵ 
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 هودهفر دیروز. شااهلل ان سالمتی به: گفت مهربانی با

 .  گیالن برای ببره بار رفته گفت دیدم رو

 می بر داره دیگه خدا شکر. رفت پیش روز سه اره -

 .  نشم شما مزاحم دیگه برم من. گرده

 .  زد لبخند

 .برس کارت به برو مراحمی. دخترم چیه حرفا این -

 .   برسون سالم هم رو میرعلیا آقا

 .  کرد خداحافظی و گفت چشمی

 .   برسد تر زود تا کرد تند پا

 . بود شلوغ همیشه مثل. شد خیابان وارد
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 خیابان وارد. داشت فاصله حرم با کوچه سه شان خانه

 ار دستش. بود پیدا حرم های گلدسته شدی، می که

 .  شد خم و گذاشت سینه روی

 .  الرضا یموس ابن علی یا -

 رو بعد و رفت عقب ادب، رسم به قدمی چند

 . کرد تند پا حسین آقا مغازه طرف به و برگرداند

. رفت وا آن پایین کرکره دیدن با رسید که مغازه به

 د،بع چهارراه یک. افتاد راه و گفت ی لعنتی لب زیر

 .  بود دیگر مغازه یک

 هک کرد خداراشکر. رسید روی پیاده ساعت نیم از بعد

 یگرد خیابان یک نیست مجبور دیگر و است باز مغازه

 .   کند گز پیاده را
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 .  مدآ بیرون و کرد حساب سریع خرید؛ سبزی بسته دو

 و ندبل را هایش قدم. نگیرند ته که بود ها برنج نگران

 زنگ صدای که بود خانه نزدیک. داشت برمی تند

 .  شد بلند اش گوشی

 یگوش. ایستاد ای وشهگ. است امیرعلی که کرد فکر

 .   آورد بیرون اش کیف از را

 کم خیلی. انداخت باال ابرو آقا، حاج اسم دیدن با

 راگ حتی. بگیرد تماس او با علی حاج آمد می پیش

 و گرفت می تماس فرهوده داشت؛ جانان با هم کاری

 .   کرد می منتقل را او حرف

    .برد گوشش به را گوشی و داد فشار را تماس دکمه

 .  آقا حاج سالم -
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 همان از علی حاج. نبود... و آقا علی و بابا از خبری

 آقا حاج و بود آقا حاج او برای خواستگاری شب

. بود ها سرزبان فامیل و ها همسایه در اش ابهت. ماند

 اش خورده چروک های دست به انگار که تسبیحی

 روی که ای همیشگی اخم و بود شده سنجاق

 زیادی صمیمیت جای بود؛ کرده خوش جا صورتش

 گرا درون اّما احساساتی و بود مهربان. گذاشت نمی

 این پشت دانست نمی کسی اش خانواده جز و بود

 پنهان رنجی زود و احساساتی مرد چه اخمو، چهره

 .  است شده

 و خیابان شلوغی. شنید نمی درست را صدایش

 یم تکرار هرثانیه و ایستاده کنارش که پسری صدای
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 می بین از را تمرکزش ، بگیرم؟ عکس خانوم: کرد

 .  برد

. گیرم می تماس باهاتون من اجازتون با آقا حاج -

 . آد نمی صداتون االن

 کوچه اولین. زده زنگ که دارد واجبی کار دانست می

 هساد گوشی. ایستاد کفاشی یک کنار و پیچید را

 .گرفت تماس و آورد در را اش کلیدی

 

  

۶ 

 

 :  داد توضیح دادن، جواب محض به
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 صداتون بودم خیابون توی من ببخشید. سالم -

 .  اومد نمی واضح

 دلش در ترس علی حاج غمگین صدای شنیدن با

 .  افتاد

    کجایی؟. دخترم سالم -

 صدای از اگر علی؟ حاج دختر بود شده کی از

 توانست نمی دخترم این از گذشت می غمگینش

 امانش اش سردرد و گرفت شدت اش هرهدل. بگذرد

 . برید را

   شده؟ چی. خونه از باالتر کوچه دو: گفت ترس با

 . بود مشهود صدایش لرز
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 رون باال اومدی فقط بیا. نباش نگران. نشده هیچی -

 .  فرهوده و من پیش بیا

 ...  آخه -

 بیا. نداره آخه: گفت تند و پرید حرفش میان

 .  منتظرتیم

 در بوق صدای که بدهد جواب تا ردک باز دهان

 استرسش علی، حاج های حرف با. پیچید گوشش

 نمی وابج بینی با تنفس دیگر که بود رفته باال آنقدر

 می نفس تند تند و بود کرده باز را دهانش داد؛

 . ودنب دویدن به شباهت بی تندش رفتن راه. گرفت

 بود گفته. شد می اکو گوشش در مادرش صدای

 و تدبیاف بدی اتفاق خواهد می بود گفته ارد،د دلشوره
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 مقس توانست می وگرنه بود افتاده که نداشت شک

. نبود همیشگی علی حاج علی، حاج این که بخورد

 ردم این صدای که بد آنقدر بود؛ افتاده بد اتفاق یک

 . بود آورده در لرزه به هم را

 ره و گرفت را اش شماره بار چند. افتاد امیرعلی یاد 

 یدبا. کرد قطع و شد منصرف تماس وصل از قبل بار

 پیش کوچکی مشکل هم شاید. کرد می فکر منطقی

 او ،امیرعلی به تماسش با بود اینطور اگر و باشد آمده

 گوشی ساعت به نگاهی. کرد می نگران بیخودی را

 دیگر ساعت نیم تا هایش، حرف طبق. انداخت اش

 .  رسید می باید
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 با اّما رفت زنگ روی دستش. رسید خانه در پشت

 و داد هل را در و اورد پایین را دستش باز در دیدن

 . شد خانه وارد

 دندی با. برسد پذیرایی به تا گذشت کوچک راهرو از

 با و بود نشسته در رو روبه مبل روی که علی حاج

 و کیف. ماند مات کرد؛ می نگاه را او اش زده یخ نگاه

 زنگ کاش. کرد رها ردیوا کنار را خریدش پالستیک

 ...  بود زده امیرعلی به

 وآشوب واقعه از خبر زده طوفان و یخ نگاه این

 .  داد می بزرگی

 .   نبود فرهوده. کرد آشپزخانه به نگاهی. رفت جلو
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 علی حاج به رو و کرد جمع را اش انرژی مانده ته

 :  پرسید

   شده؟ چی کجان؟ خانم فرهوده خوبین؟ -

 او روبرو و رفت جلوتر علی جحا سکوت دیدن با

 .   ایستاد

 همچنان باشد؛ شده هیپنوتیزم انگار که هم علی حاج

 نمی نشان العملی عکس هیچ و بود شده خیره در به

 .  داد

. دلرزی می صدایش و بود کرده گیر گلویش در بغض

 . برسد سر زودتر امیرعلی کاش کرد دعا دل در

 .  نبزنی حرف خدا رو تو شده؟ چی حاجی -



صورتیتابو   
  
 

 

31 

31 
@romandl 

 نفسش ریخت؛ او چشم از که اشکی قطره دیدن با

 .  رفت

 وای. بود مرده یکی قطعا. لرزید می هایش دست

 ...مهربانش شوهر مادر... خانوم فرهوده

 

  

۷  

 

 .  زد زانو علی حاج پاهایی جلوی

 درمانده و گذاشت او های زانو روی را هایش دست

 :  گفت
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 رو تو. بزنین حرف قرآن رو تو شده؟ چی حاجی -

 خانم فرهوده. دم می جون دارم من امیرعلی، جون

   کجاست؟

 بود؛ شده دوخته در به نگاهش که همانطور علی حاج

 . آمد حرف به

 کلمات آخرین دارد که ماند می آدمی به صدایش

 قدر همان. کند می جاری لب روی بر را اش زندگی

 . مبهم و ضعیف

 .  رفت مدست از ام امیرعلی -

 از بدنش های سلول تمام که انگار ماند؛ مات جانان

 را کاری هیچ قدرت که بودند شده گسیخته هم
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 اقض از که علی حاج جمله به کردن فکر حتی نداشت

 . بود امیرعلی آن فاعل

 فته؟ر کجا یعنی رفته؟ دستش از امیرعلی بود گفته 

 جا علی حاج های دست در اش امیرعلی مگر اصال

 اش ورزیده هیکل و رعنا قد آن با امیرعلی د؟ش می

 . شد نمی جا علی حاج دست در که بود معلوم

 نرفت به قرار اصال باشد؛ شده خنگ علی حاج شاید 

 ازب داشت حاال بود رفته پیش روز سه امیرعلی بود هم

 ودب گفته خودش پیش ساعت یک همین گذشت؛ می

 علی جحا قطعا کرد؛ تکرار. رسد می دیگر ساعت دو

 تلویزیون توی دکتر آن قول به یا. بود شده خنگ

 . گرفته آلزایمر
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 کند؛ فکر کمی توانست می تازه شد؛ آزادتر ذهنش

 درست که کندند می جان داشتند مغزش های سلول

 سرش در علی حاج جمله بدهند؛ انجام را کارشان

 داشت مغزش" رفت دستم از ام امیرعلی"  شد تکرار

 می زمزمه چیزی آرام آرام ها ولسل داد؛ می فرمان

 ورودی جمله باالخره. زدند می مرگ از حرف کردند؛

 امیرعلی. "تیتروار و کوتاه. کردند ترجمه را علی حاج

 .بفهمد نیز را شان مخابره سرعت توانست می" مرد

 و شدند می دار خبر هایش سلول تک تک که گاه آن

 سلول رسید؛ جا همه به خبر. کشیدند می تیر درد از

 هب شروع و نکردند قناعت کشیدن تیر به زبان های

 صوتی های تار.سوخت می گلویش. کردند زدن جار

. بارید می هایش اشک و بودند آمده در لرزه به اش



صورتیتابو   
  
 

 

35 

35 
@romandl 

 تمام که انگار شد؛ نمی اما بزند فریاد خواست نمی

 کرده پیدا تغییر ارادی غیر به بدنش ارادی اعمال

 چرخید می دهانش در اراده بی زبانش. بودند

: کرد می تکرار را ای جمله فغان با و وار ومسلسل

 . مرد امیرعلی

 کیپ هایش گوش. بود افتاده هم روی هایش چشم

 االب نیز نفسش. شنید نمی را صدایی هیچ و بود شده

 می فریاد و کرد می شیون زبانش هنوز اما آمد نمی

 سکوت مظلومانه. بود کرده سکوت قلبش، آخ. زد

 ذره ایبر و کشید می تیر بار یک ثانیه چند بود؛ کرده

 . کرد می تمنا اکسیژن ای

 از هم زبانش که کشید طول قدر چه و شد چه نفهمید

 شا بیچاره قلب ولی شد؛ قفل فکش و افتاد تکاپو
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 هک حیف اّما کرد می گدایی اکسیژن کمی برای هنوز

 باقی ماندن زنده برای جایی ای کلمه دو ترجمه همان

 و بود گذاشته دلش بر را داغی تنها و بود ذاشتهنگ

 ".بیوه"  اسم به بود زده اش پیشانی بر را مهری

*** 

 

  

۸ 

 فرز شد؛ بلند جا از استاد، نباشید خسته صدا با

 بیرون کالس در از و داد جا کیفش در را وسایلش

 .  آمد
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 سه فقط انداخت اش مشکی مچی ساعت به نگاهی

 و بخورد نهار برود، خانه به داشت فرصت ساعت

 را اش آفتابی عینک. برساند شرکت به را خودش

 در را اش هندزفری و گذاشت هایش چشم روی

 . کرد تند پا و داد جا هایشگوش

 آهنگ و گرفت دست به را اش ساده لمسی گوشی

 پلی را بود فرستاده برایش هلن دیشب که جدیدی

 . کرد

 خودش فامیل که آنقدر نه اّما بود بلند آهنگ صدای

 . نشود وکیلی آبتین زبان از را

 کرد؛ قطع را آهنگ صدای بود، رسیده محوطه وسط

 . برگشت عقب به کالفه و ایستاد
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 و ردک بیشتر را سرعتش جانان، مکث دیدن با آبتین

 . رساند او به را خودش زنان نفس نفس

 نفس نفس که همانطور و دوخت جانان به را نگاهش

 . کرد زدن حرف به شروع ؛ زدمی

 کرد؛می مکث کلمه چند از بعد و زدمی حرف تند

 . دادمی ادامه و گرفتمی نفسی

 کالس از سریع قدر چه.... شجاعی خانم سالم -

 . دویدم می سرتون پشت داشتم تقریبا... بیرون اومدین

 کرد ای اخم جواب در و نداد را اش لودگی جواب

 چیزی بزرگش دودی عینک های شیشه ازپشت که

 : داد ادامه و داد جرات آبتین به همین شد؛ نمی ندیده
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 حرف باهاتون دیشبم پیام به راجع اومدم راستش -

  موافقین؟ کافه با. بزنم

 به طفق اشتیاق، برای نه سکوتش و بود حوصله بی

 واردتازه کالسی هم این. بود حوصلگی بی خاطر

 می حرف ام خیلی زد، می حرف. کرد می اش کالفه

 دهانش در زبان چرخاندن با که بود وقت خیلی. زد

 آدم و بودن متنفر زدن حرف از. داشت مشکل

 مآد دایره که بود سالها. دانست نمی را این روبرویش

 پر و بودند شده محدود هلن و فربد به دورش های

 سوال یک اّما. بس و بود آنها برای هایش حرفی

 را عینکش. پرسید می پسر این از باید که داشت

 هب نیازی و شود بیشتر کالمش تاثیر تا برداشت

 . نباشد اضافه، توضیح و مکالمه کردن طوالنی
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  آوردین؟ کجا از رو من شماره شما -

 کرده ثابت ها آدم. بود کشیده خط را سالم دور. همین

 . نیستند احترام الیق بودند

 ای هانداز به هایش چشم سردی و کالم بودن جدی

 لبخند و کند جمع را خودش آبتین که بود واضح

 . کند تر رنگ کم را داشت لب روی که گشادی

 . گرفتم ها بچه از یکی از -

 از جانان بود؟ ترسیده. داشت لرز کمی صدایش

 از مردی کرد نمی را فکرش روزی گذشت؛ فکرش

 . بلرزد خود به او صدای شنیدن

 نآ به نیز ددر گردن و کشید می تیر سرش طرف دو

 دو و گرم آب دوش یک فقط حاال. بود شده اضافه
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 سرش از دست میگرن این تا خواست می مسکن

 .بردارد

 

  

۹ 

 درد به هم تهوع حالت دیگر دقیقه چند دانست می

 . شود می اضافه هایش

 .  داد فشار و گذاشت هایش شقیقه روی را دستش

  خوبه؟ حالتون -

 تازه و کشید خطی درهمش افکار ویر آبتین صدا

 . ایستاده اینجا چه برای آمد یادش
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 تمام دقیقه یک برای کرد سعی و آورد باال را سرش

 و کند دفن ذهنش پستو در را هایش عادت و ها درد

 . کند روشن را پسر این حساب

 برام البته ندارن؛ ها بچه از کدوم هیچ رو من شماره -

. ستیلی بلک توی االن ونچ گرفتین کی از نیست مهم

 سه من دانشگاه این داخل اومدی ترم دو تازه شما

 نه من که گه می بهت بپرسی کسی هر از اینجام ساله

. دارم رو شما بازیای بچه این حوصله نه زدنم رل اهل

 نه و کن تکرار رو دیشبت چرندیات اون نه دیگه پس

 باهات سهمت از بیشتر هم االن. شو سبز من راه جلو

 . خداحافظ. زدم حرف

 چشم روی و برداشت اش مقنعه روی از را عیکنش

 با که چرخید خروجی در طرف به. گذشت هایش
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 ینآبت به رو و چرخید پا پاشنه روی ای نکته یادآوری

 . زد را آخر ضربه کرد؛ می نگاه را او برده مات که

 می و میگیری رو راهت که باشی خوبی پسر اگر -

 به گهدی بعد دفعه شه تکرار پیامات این باز اگر اّما ری

 یوایس حراست جلوی باید بدی پس جواب نباید من

 . بدی جواب و

 به و کرد تمام را اش جمله خداحافظی بدون اینبار و

 . رفت در طرف

 ود حاال و بود گرفته پسرک این را وقتش ربع یک

 . داشت وقت دقیقه پنج و چهل و ساعت

 پول. رساند خانه به را خودش و گرفت تاکسی

 ار پولش اضافه تا نایستاد و داد مرد به را تاکسی
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 بود مهم برایش ها مسکن خوردن فقط االن. بگیرد

 .  بدهد دستش کار سردرد و تهوع حالت اینکه از قبل

 خیلی. زد تلخندی. شد خشک آیفون روی نگاهش

 بلق. نبود منتظرش خانه در کسی دیگر که بود وقت

 .  شد وارد و انداخت کلید تهگذش تلخ هجوم از

 هنوز اول طبقه که بود ای طبقه سه نوساز ساختمان

 جوانی شوهری و زن دوم طبقه. بود سکنه از خالی

 فقط و بودند آمده ساختمان این به تازگی به که بودند

 معاشرت تنها و بود دیده را آنها پله راه در بار یک

 و ودب گرمی چندان نه لبخند و سالم یک کردنشان

 ای خانه سومین این. خودش و بود جانان سوم طبقه

 سه فقط و بود کرده اجاره سالها این طول در که بود
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 کرده مکان نقل نوساز، ساختمان این به که بود ماه

 . بود

 درد وقت که بود نداشتنش آسانسور همین عیبش تنها

. آمد می چشم به هم بیشتر نقص این حوصلگی بی و

 همان کرد، می احساس رفت می البا که را پله هر

 .  بلعند می را او و شوند می جدا هم از ها پله لحظه

 . شمرد می را ها پله زیرلب

 . هفت و سی... شش و سی... پنج و سی -

 اب توام نگاه مشکی، در دیدن با و آورد باال را نگاهش

 . انداخت آن به پیروزی

 . دکر باز را در کلید با و آورد در را هایشکفش
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 پشت که کوچکی جاکفشی درون را هاکفش

 .کرد پرت داشت؛قرار ورودیدر

 

 

۰۱ 

 . داشت قرار ورودی چپ سمت دستشویی و حمام

 دستشویی وارد و گذاشت جاکفشی روی را کیفش

 . شد

 داشت؛ را انتظارش که همینطور. ایستاد آینه جلو

 هایش لب و بود پریده رنگش بود، سرخ هایش چشم

 فتهر دانشگاه به صبحانه بدون صبح. بود شده سفید
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 لب بود؛ ظهر یک نزدیک ساعت که االن به تا و بود

 . بود نزده چیزی به

 به سرد آب مشت دو و شست را هایش دست

 تهوعش حالت. نبود جوابگو اّما پاشید صورتش

 و سر های سلول تمام به میگرن بود، پابرجا همچنان

 ... کرد می رهایش که کاش و بود رسیده گردنش

 اقات به و برداشت را کیفش. شد خارج دستشویی از

 .  رفت خواب

 راهرو یک راست سمت شدی، می وارد که در از

 سمت در و شد می ختم خواب اتاق به که بود کوتاه

 خوابه تک خانه. داشت قرار آشپزخانه و هال چپ

 دو تخت یک. بود یکی کارش و خواب اتاق و بود

 رارق پنجره به چسبیده راست سمت در ای ساده هنفر
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 یدوی دسته تاپ لپ که کارش میز آن روبرو و داشت

 قرار آن روی را بخرد بود شده موفق تازگی به که

 دبو چسبانده بزرگی قدی آینه کنارش در و بود داده

 .  بود آن در اش مقنعه کردن صاف کاربردش تنها که

 .  کرد رها تخت روی و آورد در را اش مانتو و مقنعه

 زبا را ش دارویی کشو. رساند آشپزخانه به را خودش

 . برداشت را هایش مسکن جعبه و کرد

 رپ شیرآب زیر از که لیوانی با و برداشت قرص دو

 . داد پایین بود؛ کرده

 . افتاد مادرش حرف یاد

 "  جان مامان نخور قرص خالی معده با وقت هیچ" 
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 زندگی در جایشان قدر چه روزها این. مادرش آخ

 ... خانواده یک جای. بود خالی اش

 . آورد پناه تخت به و شد گرم آب دوش بیخیال

 خالی معده آمد می پایین طبقه از که غذایی بوی با

 چه بدهد تشخیص توانستنمی رفت مالش اش

 هب سبزی قورمه بوی بعد دقیقه چند اّما است غذایی

 . خورد مشامش

 کی به شد؛ می ناپدید رفته هرفت که تهوعش حالت

 دستشویی به سرعت به را خودش. کرد حمله باره

 . رساند

. آورد باال را بود خورده که آبی لیوان دو همان

 اش معده در دیگری چیز هیچ اّما زد می عق همچنان
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 و دست. بود آورده باال نیز را ها قرص از یکی. نبود

 . بود شده حسبی پایش

 رشی زیر را سرش بار این و کرد باز را سرد آب شیر

 شود می دردسر بی است همین کوتاه مو خوبی. برد

 .  شست حتی و کرد خیس را آن

 کوتاه را موهایش که زنی از بود خوانده جا یک اما

 از برای چیز هیچ دیگر چون ترسید باید کند می

 . ندارد دادن دست

 از برای چیز هیچ دیگر که بود سالها. گفت می راست

 حتی نه و همسری و عشق نه. نداشت دادن تدس

 .  ای خانواده
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 هکاناپ تنها. نداشت مبل. رفت پذیرایی به بار این

 را چشمش سمساری یک در پیش سال که را چرمی

 در تلویزیون روبرو را آن. بود خریده بود، گرفته

 قشن هاشب خیلی البته که بود گذاشته راست سمت

 های گلدان به مشچش. کرد می ایفا را خواب تخت

 پشت را نیمی و تراس در را نیمی که افتاد گل

 وجه تنها هاگل به ورزیدن عشق. بود چیده دِرتراس

 به هک چیزی تنها. بود قبلش سال سه با جانان شباهت

 بوده خانه یک زن روزی هم او کرد، می یادآوری او

 .گرفت آنها از چشم. است داشته احساسات و
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 به هک چیزی تنها. بود قبلش سال سه با جانان شباهت

 و نبوده توهم اش قبلی زندگی کرد، می یادآوری او

 . است داشته واقعیت

 غذا آن بو. بست چشم و کشید دراز فرش وسط

. ودب همین مواقع اکثر. بود نرسیده اینجا به هنوز نحس

 وابخ اتاق اّما رسیدنمی پذیرایی به غذا بو وقت هیچ

 وزهن نداشت؛ پایین طبقه آشپزخانه با چندانی فرق

 هنفهمید را اش فلسفه خانه این به آمدن ماه سه از بعد

 . بود

 و سیصد و سال دو. نشست هایشلب بر پوزخندی

 هشد متنفر سبزی قورمه از که بود روز دو و شصت

 جلو را ها سبزی پالستیک که روزی همان از. بود

 دیگر لحظه همان از درست. دبو انداخته زمین بر خانه
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 یحت و بود شده متنفر جهان هایسبزی قورمه تمام از

 . داد می آزارش آن بو

 نیاید یادش که بود کرده منحرف را فکرش صبح از

 هم دست به دست هستی عناصر تمام. شد نمی اّما

 سالگرد تا دیگر روز دو کنند یادآوری تا بودند داده

 .  استمانده منحوس روز آن

 را خودش کار مسکن که بود ور غوطه افکارش در

 . رفت فرو خواب به و کرد

 هب نگاهی گیج. کرد باز چشم اشگوشی زنگ صدا با

. داد تشخیص را موقعیتش تازه. انداخت اطرافش

 بیشتر دردش گردن و بودخوابیده بالشت بدون

 بین از ای خفه" آخ" و نشست محتاطانه. بودشده

 دردناکش گردن پشت را دستش. شد خارج هایشلب
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. ایستاد سختی به. داد ماساژ را آن و گذاشت

 فروکش اش تهوع حالت و بود شده کمتر سردردش

 . بود کرده

 قورمه بوی. رساند اتاق به را خودش کشان کشان

. کرد شکر را خدا دل در. بود کرده فروکش سبزی

 . برداشت را اش گوشی

 .نشست تخت روی. گفت لعنتی لب زیر. بود هلن

 اربرقر را تماس گذاشت؛ اش پیشانی روی را دستش

 . کرد

 . سالم -

 روی را پوزخندی تنها هلن انرژی پر صدای

 . کرد زنده هایشلب
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  چطوری؟. جانان خودم شفیق رفیق بر سالم -

 . ممنون سالم -

 . زد غر هلن

 زنهب زنگ بهت آدم حیف. بشر ذوقی بی قدر چه تو -

 . بده خوب رخب بخواد

. افتاد بود؛ میز روی که میزیرو ساعت به نگاهش

 . بود خوابیده ساعت یک تقریبا بود؛ دو ساعت

 : گفت حوصله بی

 یک بگو داری کاری اگر کنم می خواهش هلن -

 . دارم کار کلی باشم شرکت باید دیگه ساعت

 . شد دمغ هلن انرژیپر صدا

 .  بدم خوب خبر بهت خواستم می -
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 . گرفت لرز صدایش

  .بپوسی تا خودت چهاردیواری همون تو برو اصال -

 و آورد پایین را گوشی متعجب جانان. کرد قطع و

 .انداخت آن به نگاهی
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 واکنش خیلی و نبود بیگانه هایشبداخالقی با هلن

 وقت هیچ اّما بود دیده جانان از هم را بدتری های

 . بودنکرده قطع او روی را گوشی و نکرده بغض

 .  دشدرگیر ذهنش. بدهد خوب خبر خواهدمی بودگفته
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 خدا فقط برود اشلجبازی خط روی هلن دانستمی

 . ردبگی تماس فربد با داد ترجیح شود، می حریفش

 و گذاشت گوشش روی را گوشی گرفت؛ را شماره

 . کرد رها تخت روی را خودش

 . بودند نآویزا تخت از پاهایش تنها حاال

 . جانان سالم-

 پس داشت؛ آشنایی اخالقش با فربد خوشبختانه

 ماجرا اصل سراغ راست یک و کرد رها را چینیمقدمه

 . رفت

  بزنی؟ حرف تونیمی. فربد سالم -

  شده؟ چی. آره: گفت کنجکاو

 ... راستش -
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 را گوشی اش، گوشی خطی پشت بوق خوردن با

 . دید را هلن شماره که آورد پایین

 . داد سرعت زدنش حرف به

 زنه، می زنگ داره خودش بود هلن مورد در هیچی -

 . خداحافظ. خطیمه پشت

 را هلن و کرد قطع را فربد تماس مکث بی و 

 . کردوصل

 . پیچید گوشش در هلن بلند صدای

 زنگ که نگو زدی؟ می حرف کی با داشتی جانان -

 .. .ب باش زود زدی؟ فربد به زنگ هان؟ زدی فربد به

 . پرید حرفش میان

 . بگیر نفس یه. تو میگی چی باش آروم هلن -
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 . داد ادامه مکث با و 

 که هچت تو ببینم خواستممی. زدمزنگ فربد به آره -

 . کرد قطع منم زدی زنگ باز

 و خوب خبر به راجع بهش؟ گفتی چی: گفت نگران

  ها؟ نگفتی؟ چیزی که اینا

 زبون ثانیه یه داخ رضای محض هلن: گفت درمانده

 .  دیز زنگ تو کردم سالم تا نگفتم نه. بگیر دهن به

 . شد شاکی و

 قطع شیمی ناراحت یهو چرا چته؟ تو اصال -

 من سگی اخالق به تو فقط دنیا دار از کنی؟می

 . کنیمی ناز من برای هم تو که داشتیعادت

 . شد بلند خط ور آن از هلن خنده صدای
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. یگیرمی پاچه فقط دونیمی مخودت که بشم فدات -

 حساس حاملگی دوران توی هازن همه خب بابا

 . دیگه شنمی

 دخو به وقتی فقط جهید تخت روی از چطور نفهمید

 . بود ایستاده اتاق وسط مبهوت و گیج که آمد

 .رفت یادش از هایشدرد تمام و میگرن
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  ؟ای حامله مگه تو ی؟...چ: گفت بلند

 . شد بلند هلن مستانه قهقهه صدا
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. مکردقطع ذوقم تو زدی. دیگه بود همین خوبم خبر -

 هنوز. بود مثبت گرفتم، رو آزمایشم جواب رفتمصبح

 . نگفتم فربد به

 . داد ادامه هیجان با و

 بعد کنم دعوت اینارو فرهاد و تو شب خوام می -

  چطوره؟. بگم بهش جمع بین

 می دستش های انگشت دازهان به سال در. خندید

 درست هلن شدن مادر خبر و زد می لبخند و خندید

 رخب اش زندگی رفتن باد به سالگرد از قبل روز دو

 می هنوز اردیبهشت اینکه... خوب بود،خیلی خوبی

 دلگرم خبرخوب نحسش، روزهای کنار در توانست

 . بود عالی از فراتر چیزی بیافریند هم کننده
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 . بود شوق از لبریز صدایش

 رو شدن مادر لیاقت تو. گممی تبریک بهت هلن -

 به بیاد دنیا به وقتی هم فندق اون مطمئنم. داری

 . کنهمی افتخار تو داشتن

 صدای دنبالش به و شنید را خفیفی هق هق صدا

 . هلن سنگین و دار بغض

 و زندگی سال پنج بعد باالخره. جانان نمیشه باورم -

 رو فربد و من خدا شدن دار هبچ برای تالش سال سه

 . دونست الیق

 روی. نبود مهم برایش شرکت به رسیدن دیر دیگر

 . کرد رها را خودش تخت

 . داشتین لیاقت هلن، داشتین لیاقت: گفت وارزمزمه
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 خیلی نداشت باورش دیگر چون نیاورد را خدا اسم

 نداشت اعتقادی او به و نداشت باورش که بود وقت

 یزندگ این الیق فربد و هلن که بود مئنمط را این اّما

 . بودند خوشبختی و

 شب تا اونجا اممی. رمنمی شرکت امروز من هلن -

  باشه؟. گردممی بر شب اما همیم کنار و دممی کمکت

 خودش دل در جانان و کرد فروکش هلن هیجان تمام

 . نداشت ای چاره اّما کرد لعنت را

 . داشت التماس رنگ صدایش

 خاطر به. گذشته سال دو. کنم می خواهش انجان -

 . بچه این

 . داد فشارشان هم روی محکم و بست را هایش چشم
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 فشار تحت برای بچه اون از وقت هیچ هلن -

 دص اما گذشته سال دو اره. نکن استفاده من گذاشتن

 .  ندارم کاری هیچ آدم اون با من بگذره هم سال

 . کرد اضافه شمرده شمرده و

 اممی االن من. نکنیم صحبت اون به راجع یاب پس -

 جوره هیچ نظرمم. گردم می بر هشت ساعت و اونجا

 . خداحافظ. شهنمی عوض

 را دیگری حرف جای جانان مطمئن و محکم لحن

 .  گذاشت نمی باقی

 یمتصم همین از جانان کند اصرار بیشتر ترسید هلن

 . شود منصرف هم اش

 . خداحافظ. باشه -
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 .داد بیرون محکم را نفسش و کرد طعق را گوشی
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 باز را جدیدش پیام گوشی، پیامک اعالن صدای با

 دش نمی باورش. کشید" پوفی" شماره دیدن با. کرد

 تهنگذاش آبتین روی تاثیری هیچ صبحش های حرف

 . باشد

 . خواند لب زیر را پیام

. سمشنامی رو شما ترمه دو فقط من شجاعی خانم"

 که نیستم اونایی از من اما درسته شما صبح حرف
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 لطفًا. ازدواجه هدفم من. باشم رل و دوستی اهل

 ." بشیم آشنا هم با بیشتر بدین اجازه

 . افتاد دیشبش پیام به نگاهش

 خواممی. هستم وکیلی آبتین. شجاعی خانم سالم" 

 لطف اگر. کنمصحبت باهاتون خیر امر یک به راجع

 بذاریم، قرار رو کافه یک کالس بعد فردا کنین

 ." شممی ممنونتون

 ردهک بالکش که بود گفته او به هایشحرف بین امروز

 ثمک بدون اینبار اما بود نکرده بالک حقیقت در اّما

 . کرد مسدود را اش شماره

 می فکر البد دانست؟ می چه اش زندگی از پسر این

 تروبروس تهرانی دارنصب و اصل با دختر یک با کرد
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 اّما. دهد نمی محل کسی به زیادش غرور خاطر به که

 بود ای مرده شوهر زن اکنون او که بود این حقیقت

 اه آدم. کردمی نگاه او به تفاله چشم به جامعه این که

 و بودندکرده زادگاهش و شهر از فرار به مجبور را او

 بودخسته زندگی از آنقدر و بودشده پناهنده تهران به

 را هاآدم با زدن سروکله و زدن حرف حوصله که

 .  غرور گذاشتند می را اسمش آنها که چیزی نداشت؛

 پر صدا دوم بوق خوردن با. گرفت را سپیده شماره

 . پیچید گوشی در اش انرژی

  ای؟می داری. جانان سالم -

 فشار هم روی را هایشپلک و بست را هایش چشم

 ییک رود نمی امروز فهمید می سپیده وقتی قطعا. داد

 . کردمی نسارش را بنفشش بلند های جیغ همان از
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 بمونی من جا به امروز تونی می سپیده. سالم -

 . دوستم خونه برم باید من شرکت؟

 بعد و شد برقرار خط طرف آن در سکوت ثانیه چند

 روب. عزیزم مونم می آره: گفت ذوق با که بود سپیده

 . بگذره خوش بهت

 : پرسید نامطمئن و شد بمتعج جانان

  نداری؟ مشکلی هیچ تو یعنی -

 . شد بلند سپیده خنده صدای

 مک منم. اینجایی ساعتسر همیشه که تو. دیونه نه -

 یا ای خونه یا همش شدم می نگرانت داشتم کم

 ات هستم منم بخوره سرت به باد یکم برو. شرکت

 .  بگذره خوش. جات به هفت ساعت



صورتیتابو   
  
 

 

69 

69 
@romandl 

 . کشید راحتی نفس و بست را هایش چشم

 . خداحافظ. دختر مرسی -

 حضورش ابتدای از که بود ای ساله چهل زن سپیده

 ار بایگانی قسمت دونفری. بود کنارش شرکت در

 الهس پنج پسر و نشین خانه معتاِد شوهر. چرخاندندمی

 می اداره را خانواده حقوقش سپیده با که داشت ای

 یاد شدیدا را او اش گذشتگی خود از و وفاداری. کرد

 .انداختمی خودش مادر
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 و بود کرده عمل بهتر هم مسکن از هلن بارداری خبر

 و داشت جریان سرش در داری ضربان سردرد تنها

 . بود خوابیدن بد سوغات که دردی گردن

 میان را نگاهش. ایستاد هایشلباس کمد جلو

 تلخی لبخند. دگردان اشسورمه و مشکی هایمانتو

 . نشست هایشلب روی

 نیاورده مشهد از را اشرنگی هایلباس از کدام هیچ

 یا بود خریده که لباسی هر سال سه این در و بود

 به دیگر که بود وقت خیلی. ایسورمه یا و بود مشکی

 اشدب مشکی که دنیایی. نداشت اعتقادی شاد هایرنگ

 . شودنمی رنگی هاچیز این با
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 نهای جلو کشید؛ بیرون را ایسورمه هایمانتو از یکی

. دش خودش برانداز بیخیال. زد تن را مانتو و ایستاد

 . کرد تنظیم سرش روی را اش مشکی شال

 یک ندبتوا تا داشتبرمی را بزرگش مشکی کیف باید

 لداخ از را کیف.  ببرد خود با هم راحتی لباس دست

 یزانآو مشکی چادر به نگاهش که برداشت کمد

 . افتاد کمد درون

 یک بود؛ آمده تهران به که نیمی و سال دو این در 

 دانست نمیهم خودش بود؛ نکرده سر چادر همبار

 همین هم کذایی روز آن. است داشته نگه را آن چرا

 انگار. رفت آن به ای غره چشم. بود کرده سر را چادر

 . است بوده او تقصیر شوم حادثه آن که
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 و کرد پرت تخت روی را کیف کرد؛ اره را نفسش 

 از و داد جا آن درون را داشت احتیاج که لوازمی تمام

 و دست. بود برجا پا همچنان ضعفش. آمد بیرون اتاق

 سر. رفت می گیج سرش و بود کرده یخ پاهایش

 یتزاپ خودش بود؛ بهتر حالش که دیشب. رفت یخچال

 در و بود مانده اضافه آن نصف که بود کرده درست

 طور همان و برداشت را پیتزا تکه دو. بود یخچال

 پایین نوشابه لیوان یک با و داد جا دهانش در سرد

 . داد

 از و برداشت را کیفش و کلید. بود شده بهتر حالش

 . آمد بیرون خانه



صورتیتابو   
  
 

 

73 

73 
@romandl 

. کرد فکر حالش و حس و هلن به تمامًا راه در

 با ظاهری چند هر را ساعت چند این گرفت تصمیم

 . بود هلن روز امروز. بگذراند شادی و لبخند

 در گذاشت؛ آیفون روی که را دستش آنکه محض به

 که یبزرگ نسبتا حیاط. داشتند ویالیی خانه. شد باز

 یک آن گوشه در و بود چمن داشت قرار خانه جلو

 . ودب فربد پاتوق هاتابستان که قرارداشت استخر

 را وا انتظار لبخند با و کرده باز را در که هلن دیدن با

 . ردکتند پا و کشید خانه زدن دیدن از دست کشید؛می

 آغوش در را او و کرد باز هلن برای را آغوشش

 .  پیچید هایش چشم در شوق اشک. گرفت

 . کرد زمزمه گوشش در بغض با
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 . خانوم مامان باشه مبارکت -

 گانهبچه صدا با و کشید باال را اش بینی خنده با هلن

 . خانوم خاله مرسی: گفت

 . کشید بیرون جانان آغوش از را خودش هلن

 .داخل بیا -
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 شدند، می زیباتر شدند می مادر که ها زن

 هایشانگرفت،چشم می عشق رنگ هایشانگونه

 هلن حاال و شد می زیاد هایشاندلبری و درخشیدمی

 هگون سرخی بود؛ شده زیباتر اش، کشیده های چشم
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 و ودب ساخته را زیبایی تضاد سفیدش پوست با اش

 یباز بود دیده را او که پیش هفته از کردمی فکر حتی

 ساخته و بود توهم اینا همه هم شاید. زدمی حرف تر

 این هم آن و بود مطمئن را چیز یک اّما خودش فکر

 .  عالمند موجودات زیباترین هامادر که بود

 یباتقر بودند؛ شغولم آشپزخانه در که بود ساعت یک

 های کار تنها و بود گرفته دوش بر را وظایف همه

 . داد می هلن به را کوچک

 بود؛ شب برای قیمه خورشت کردن درست مشغول

 هنگام خودش ذوق از و بودنشسته صندلی روی هلن

 . گفتمی آزمایش نتیجه گرفتن

 . برگشت هلن طرف به و زد هم را قابلمه محتویات
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   بیان؟ امشب بگه فرهاد به که فتیگ فربد به -

 : کوبید اش پیشانی روی را دستش هلن

 . رفت یادم نه وای -

 .  زدم می حدس: گفت خنده با

   .گرفت را فربد شماره و برداشت را اش گوشی هلن

  خوبی؟. فربد سالم -

 . پیچید گوشی در فربد خسته صدای

  خوبی؟ تو ممنون. عزیزم سالم -

 فرهاد به که بگم بهت زدم زنگ. مرسی خوبم منم -

 .  شام برای اینجا بیان فرشته با امشب بگی

 . کرد ای خنده تک فربد
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 نز و داداش با اینقدر تو که شده چی مناسبت؟ به -

  شدی؟ مهربون من داداش

 . شد لند هلن اعتراض صدای

 کی من بعدم. ندیدیمشون وقته خیلی. مناسبت بی -

 داداش زن اون از یکم فقط داشتم؟ مشکل اونا با

 اصال خودمه جاری اونم که ادنمی خوشم نچسبت

 . باشم داشته مشکل باهاش دارم دوس

 به صدایش و انداخت خنده به را جانان اشبامزه لحن

 . رسید فربد گوش

  اونجاست؟ جانان؟ صدای -

 . داد جواب خوشحال هلن

 . کنیم درست غذا کمکم، بیاد گفتم آره -
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 : پرسید مشکوک

  مونه؟نمی شب یعنی -

 . نه -

 .  زنمنمی زنگ فرهاد به من پس: گفت محکم فربد

 : برد را اسمش شاکی هلن

 ... فربد -

 . شد تر نرم لحنش

. هش تموم جایی یک باید ماجرا این هلن فربد؟ جاِن -

 اهاشتب. بود غلطم. زد حرف یه پیش سال دو فرشته

 همون سر جانان اّما دونیممی ما همه رو این بود

 همه به. گیرهمی خودش از رو چی همه دارهحرف

 توی تونستمی که ای عالی شغلی های فرصت
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 رو خودش رفته. زد پا پشت باشه؛ داشته شرکت

 هک کوچیک اتاق یک و بایگانی بخش توی چپونده

 ود چی؟ که باالخره. نشه چشم تو چشم فرهاد با فقط

 ؟چی بعدش .گیرهمی رو کارشناسیش مدرک دیگه ماه

 زده پیش سال دو فرشته که حرفی خاطر به باز

   بمونه؟ بایگانی همون توی خوادمی

 تمام جانان و بود زده بلندگو روی را گوشی هلن

 . شنید را فربد های حرف

 . زد لب و گرفت هلن دست از را گوشی و رفت جلو

 نباش نگران. بزنم حرف باهاش اتاق توی رم می -

 . شه نمی چیزی
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 اتاق طرف به و برداشت بلندگو حالت از را شیگو

 .رفت داشت قرار پذیرایی گوشه در که مهمان

 

 

۰۷ 

 گوشی خودم گفتم سوالت جواب در. فربد سالم -

 مونمنمی بایگانی بخش توی ابد تا من نه. بگیرم رو

. ببینم رو تو داداش زن نیست قرار دیگه ابد تا اّما

 . رممی شرکت اون از بیاد دستم هم مدرکم

 . نشست تخت روی و گذاشت باز را در

 . شد بلند فربد کالفه صدای
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 باید باز بری هم شرکت اون از اگر تو حتی جانان -

 و لمقائ برات که احترامی تمام با. ببینی رو فرشته

 ندیدن کنم می فکر من ولی دونیمی هم خودت

 ونا های حرف تایید و  ترس جز دلیلی فرشته

 .  باشه داشته تونهنمی

 . رفت باال صدایش و شد عصبی 

 هک کنی عصبی رو من نکن سعی نده، شعار فربد -

 .ببینیم رو آدم اون تونمنمی من. بمونم اینجا امشب

 شوهرش به اما هیچی من که بیشعوره اینقدر که آدمی

 با من ولی گذشته؟ سال دو گیمی تو. داره شک

 . کردم زندگی سال دو شب، اون های حرف عذاب

 . کرد آرامش به دعوت را او آرامی لحن با فربد
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 من رو زدی تو که هایی حرف تمام جانان. س..هی -

 نمم. گفته بهم هلن بار صد و خودت بار صد. دونممی

 اریک دیگه. افتاد چشمم از کاماًل فرشته شب اون بعد

 به خدا، به. بمون گممی بینیمی اگر. ندارم کاریش به

 گرفتن بعد که کردممی فکر منم. خودته خاطر

. گفتم فرهادم به حتی ری،می شرکت از مدرکت

 فال معدل با رو سال سه این که تو مثل کسی قاعدتا

 فکر به و خونده مقاله روز و شب و گذرونده

 یبایگان بخش به تونهنمی بوده؛ خودش پیشرفت

 نالا جانان فرشته، چون بمون گممی ولی. کنه قناعت

 شهبا تنها زن یک تو از تصورش خوامنمی. ببینه رو

 هتونست اون و بوده شوهرش منشی هم قبال قضا از که

 تو. کنه در به میدون از رو تو بیخودش های حرف با
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 رو حضورت که مجبوره اون مایی خانواده از جزئی

 . بپذیره

 فربد. بود شده مردد کرد؛ رها محکم را نفسش جانان

 تمام نفعش به آخر در بود، گفته چه ره حال به تا

 . بود کرده حمایتش برادرانه سال سه. بود شده

 و تیکه بخواد باز شرط یک به اَما. مونممی باشه -

 تمنیس پیش سال دو جانان دیگه من بزنه؛ بهم حرفی

 ور برابرش صد بریزم، خودم توی و کنمسکوت که

 . گممی بهش

 . شد خوشحال فربد صدای

 ّماا بیاره باال رو بحث دوباره دونممی بعید چه گر -

 .  قبوله
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 : کرد اضافه خنده با و

 رو هاشحرف جواب شممی خوشحال منم اتفاق -

 . بگیره

 . نشست جانان هایلب روی تلخی لبخند

 به. دارم مریض هنوز برم من خب: گفت تند فربد

 رس بگیرم بده پیام بهم خواست وسایلی بگو هلن

 . فظخداحا. راهم

 .خداحافظ -
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 در چهارچوب در که دید را هلن آورد؛ باال را سرش

 . کرد می نگاه را او و بود ایستاده

 نستتو فربد خداروشکر باز: گفت گشادی لبخند با

 ور غذات برو بدو حاال. پایین بیارتت شیطون خر از

 . کن درست

 حلقه هایش چشم در اشک شد باعث هلن، طنز لحن

 . بزند

 در را هلن و رفت جلو شد؛ بلند تخت روی از

 . گرفت آغوش

 . بود سنگین و داشت بغض صدایش

 برام هم نیم و سال دو این که مرسی. هلن ممنون -

 اعتماد بهم که مرسی. خانواده هم و بودی دوست هم
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 ونممن. شه برادر برام فربد گذاشتی که ممنون. کردی

 شهر این توی دوتا شما دونب من. داشتین رو هوام که

 . آوردم نمی دوام غریب

 و قدیمی همسایه دختر این مدیون عمرش آخر تا

 سال نیم و دو که بود کسی تنها هلن. بود شوهرش

 هما سه و بود کرده باز رویش به را اش خانه در پیش

 و غلش تا بود کرده پذیرایی را او داشتیچشم هیچ بی

 .  کند پیدا خانه

 . زد کمرش به آرام بهضر دو هلن

 همیشه رو این جانان داری رو ها بهترین لیاقت تو -

 ینا تمام روز یک سهله که فرشته مطمئنم من. گفتم

 پیشت میان شده کج گردن با کردن اذیتت که هاآدم

 . سوخت غذا بریم بدو حاال. خواهی معذرت
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 .  آمد بیرون هلن آغوش از و نشاند لب روی تلخندی

 هلن. بودند زدن حرف و شام تدارکات ردرگی شب تا

 اش نیامده دنیا به کودک برای هایشنقشه از ذوق با

 . کردمی گوش جانان و گفت می

 کارها انجام در و بود برگشته مطب از هم فربد

 به تهفرش و فرهاد از صحبتی دیگر. بود کرده کمکشان

 . بودند نیاورده میان

 کردن درست مشغول هلن و جانان و بود حاضر غذا

 . شد بلند آیفون صدای که بودند ساالد

 یطالی سفید شلوار و بلوز هلن. کرد باز را در فربد

 باالی را اش شده رنگ تازه موهای و بود پوشیده

 شلوار و مانتو همان جانان اّما بود بسته ساده سرش
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 کامال که ای مشکی شال با داشت را اش ای سورمه

 . پوشاند می را موهایش

 نداشت اعتقاد دیگر خدا به و بود برداشته را شچادر

 ای نامه همان در. بود داده قول مادرش و پدر به اّما

 نمی کاری که بود کرده قید بود نوشته آخر روز که

 دانستمی و بخورد آنها آبرو به ای لطمه که کند

 پدرش برای آبرو قرمزهای خط همان جزء حجاب

 . است

 . آمد خودش به هلن صدای با

 .بیرون بریم پاشو -
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 الس دو اول دفعه. بود فرشته با دیدارش سومین این

 ماه یک هم دیدارشان دومین شرکت، در پیش نیم و

 زیر هنوز دوم دیدار تلخی بود؛ اول دیدار از بعد

 ... سوم دیدار حاال و. بود دندانش

 .  شد خارج آشپزخانه از هلن همراه

 .  شد وارد فرهاد و کرد ازب را در فربد

 روی اش همیشگی اخم. وشلوار کت با همیشه مثل

 .  بود گرفته جا صورتش

 هب کرد؛ می کار شرکتش در که نیمی و سال دو این در

 ار لبخندش حتی یا و خنده هم دست انگشتان اندازه

 ؛بود دیده را او دل ته از خنده بار یک تنها بود؛ ندیده
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 و گذاشتمی فربد سر به سر که پیش، سال دو همان

 .  خندیدمی

. کرد پرسی احوال و داد دست هلن و فربد با فرهاد

 .  بودکردهقفل هم در را هایشدست جانان

 دیدن از فرهاد. کرد قناعت کوتاهی سالم به تنها

 .  نکرد پنهان را تعجبش و خورد جا آشکارا جانان

 . انداخت باال را ابرویش

 . خانوم سالم -

 داشت تعجب جای برایش اوایل در فرهاد خصیتش

 که ماهی چند در چه. بود گرفته خو او با حاال اما

 او بارده از کمتر سال در که حاال چه و بود اشمنشی

 و حرکات. بود همین رفتارش دید؛ می شرکت در را
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 که بود انعطاف بدون و محکم قدر آن هایشحرف

 احترام او هب همه و انگیختمی بر را همه تحسین

 عقیده نیز شرکت های کارمند اکثر. گذاشتندمی

 را شرکت که است فرهاد رفتارهای و سیاست داشتند،

 برقی و کرده مطرح چنین این سابقه سال سه تنها با

 داشتند؛ سابقه دهه چند باالی که بزرگ های شرکت

 . است شده

 دید را فرشته و گذراند فرهاد سرشانه از را نگاهش

 لب بر هک گشادی لبخند با و بود ایستاده فربد جلو که

 کردن پارک مورد در مانندش، جیغ صدای و بود زده

 . کرد می صحبت کوچه در ماشینشان

 وجه هیچ شوهر و زن این که کرد اعتراف دل در باز

 استاند باالخره فرشته. نداشتند دیگر یک با شباهتی
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 نهل سمت به و کرد تمام را اش بیمزه و ته و سر بی

 . برگشت

 . گرفت دست در را هلن دست

 .  بود شده تنگ برات دلم قدر چه. جانهلن سالم -

 دبکش باال به را صورتش عضالت که کرد سعی هلن

 . نبود موفق اّما

 . آمدین خوش همینطور، منم. عزیزم سالم -

 فرشته بین که ایکینه از جمع آن در حاضر افراد همه

 شده بدل و رد های حرف و بودند باخبر بود هلن و

 . مانستمی جک شبیه بینشان،
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 هفرشت و جانان بحث با پیش، سال دو از که ای کینه

 در طرف دو پراندن کنایه و تیکه با و بود شده آغاز

 . بود کرده پیدا ادامه بعدیشان دیدارهای

 می هلن که بود فرهاد امشبشان، دعوت دلیل تنها

 دنش پدر از کمتر شده، پدر فربد بفهمد اگر دانست

 . شدنمی خوشحال او برای خودش

 نگاه با جانان. افتاد جانان به فرشته نگاه باالخره

 . کرد برانداز را او سریعی

 کوتاه روسری و سفید کتان شلوار گلبهی، کوتاه مانتو

 گردنش دور را آن ورود بدو از که صورتی سفید

 اش کشیده اتو و کوتاه بلوند موهای و بود انداخته

 . بود گرفته قاب را صورتش
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 ینیب صورتش، شده دستکاری عضو تنها قبل سال دو

 و هالب حاال اَما بود اشعروسکی و کوچک

 دو با اش چهره و بود کرده پروتز نیز را هایشگونه

 و جیغ صدا اگر. داشت فاحشی تفاوت قبل سال

 تهفرش همان با که نبود مطمئن بود؛ نشنیده را تیزش

 . روبروست

 . خورد جا جانان دیدن از شوهرش مثل هم او

 تیز های چشم از نشست هایشلب رو که پوزخندی

 .  بود زود جنگ اعالن برای اّما نماند دور جانان

 ندک خوشحالی به تظاهر و بزند لبخند که کرد سعی

 . نبود موفق زیاد اما
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 بود؛ هزد او به فرشته که هاییتهمت با دانست می قلبا

 . شدنمی خوشحال زن این دیدن از رشعم آخر تا

 . سالم - 

 دهانش در زبان اّما بچسباند تهش هم عزیزم خواست

 زبان. کند خطاب خودش عزیز را او تا نچرخید

 زیربار سال سه این در که بود نادری موارد جز... بازی

 . بود نرفته اشگرفتن یاد

 به و گفت لب زیر را سالم شبیه چیزی نیز فرشته 

  .برگشت بود؛ ایستاده سرش پشت که فرهاد طرف

 طرف به و کرد حلقه فرهاد دست دور را دستش

 . رفتند پذیرایی
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 زن این. شد پررنگ جانان های لب روی پوزخند

  بدزدد؟ را شوهرش خواهدمی او کرد می فکر هنوز

 .  دش آشپزخانه راهی و داد تکان تاسف معنای به سری

 . ردب پذیرایی به و ریخت چای هلن

 جواب دادن نشان با شام از بعد داشت تصمیم

 .کند گیرشغافل فربد، به آزمایشش

 

 

۲۱ 

 از بعد. ماند آشپزخانه در شام میز کردن پهن زمان تا

 پیش سال دو های صحنه تمام فرشته دوباره دیدن

 . شد مرور برایش
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 پیدا ای خانه هنوز بود؛ آمده تهران به که بود ماه دو" 

 ماه یک فربد. بود مستقر هلن خانه در و بود نکرده

 یستاس تازه شرکت در کردن کار پیشنهاد آمدنش بعد

 و فربد فرهاد، که بازرگانی شرکت. بود داده را فرهاد

 بودند آن سهامداران جزء فربد، همکار و دوست آرش

 فرهاد آن از سهام اکثریت و مدیریت اّما

 نوزه و بود گرفته مشهد شگاهدان از را اشانتقالی.بود

 لدب چیزی تخصصی طور به و بود افزارنرم سوم ترم

 او یمنش عنوان به فرهاد تایید با دلیل همین به نبود؛

 . شد کار به مشغول

 مهمانی هلن شدنش، کار به مشغول از بعد ماه یک

 .  فرشته و فرهاد حضور با داد ترتیب
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 همان حد در ّماا بود دیده شرکت در بار یک را فرشته

 همان در را زیادش غرور چه اگر خداحافظی و سالم

. دبو نکرده قضاوتش اما بود نپسندیده هم اول دیدار

 لحظه همان از فرشته که بود شب آن اصلی آشنایی

 هایش حرف جانان به انداختن تیکه و پوزخند با اول

 و بودزده را خالص تیر شب آخر و بودکرده شروع را

 .  بودکرده ویران را چیز همه

 جانان ذهن در فیلمی مانند شب آن های صحنه تمام

 . بودشده ضبط

 پخشش خودش برای روز هر و روز هر که فیلمی

 عذاب اش صحنه به صحنه دیدن با و بود کرده

 راچ که بود خورده تاسف فیلم آخر در و بود کشیده

  بود؟ نکرده فرشته نثار آبدار سیلی یک شب آن
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 . گذاشت ای گوشه و کرد تزیین را دساال ظرف

 نهصح دیگر بار. بست چشم و داد تکیه صندلی به

 . کرد پخش خودش برای را فیلم آخر های

 خوردن حال در و بود انداخته پا روی پا فرشته

 . بود پرتغال

 فکر در و بود نشسته ای نفره یک مبل روی جانان 

 ایهتیکه فکر در گاهی و گذشته فکر در گاهی. بود

 . بودانداخته او به شبسر از فرشته که مستقیمی غیر

 ندبل را سرش کردمی خطاب را او که فرشته صدای با

 آن از ماه هشت تازه. بود الغرتر ها روز آن. بودکرده

 خوابش گریه بدون ها شب هنوز و گذشتمی حادثه

 . بردنمی
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 . بود شده سیاه و رفته گود هایش چشم زیر 

 دمر منشی یک گفتم فرهاد به من جوننانجا گمامی -

  نیست؟ بهتر نظرت به. خودش برای بیاره

 جگی نفهمید؛ را هایشحرف از فرشته منظور که جانان

  چی؟: گفت

 ادامه و گذاشت میز روی را اش میوه بشقاب فرشته

 . داد

. بهت گفتنمی شی،می ناراحت تو میگفت فرهاد -

. گم می بهش نم خودمونه از که جانان گفتم من

. کرده فوت که هم شوهرت و جوونی شما باالخره

 خوامنمی من. خوادمی گاه تکیه یک دلت که دونممی

. هاستآدم طبیعت این خب ولی کنم توهین بهت
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 اتاقش ریمی همش هم شما نداره، سنی که هم فرهاد

 ... اینا و تنهایین و

 جانان مبهوت صورت به رو و کرد ای خنده تک

 . کرد اضافه

 تنها اتاق توی که مردی و زن پدربزرگم قول به  -

 . شیطونه سوم نفر باشن

 . بود کرده اضافه حرص با که آخری جمله و

 که دهمی امزنونه عطر یک بو فرهاد لباس تازگیا -

 ویب قدر چه دیدم نشستم نزدیکت که امشب اتفاقا

 .اسعطره همون شبیه لباست
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۲۰ 

 تا را گستاخی و وقاهت های مرز شب آن هفرشت

. ودب گرفته تهوع حالت جانان. کرد جاجابه هانهایتبی

 رد شیطان: بگوید و بزند فریاد سرش داشت دوست

 و وت کثیف افکار شیطان. نیست فرهاد مدیریت اتاق

 اما دارند که شرایطی خاطر به را ها آدم که تویی خود

 چیز هیچ اّما .کنی می تحقیر نیستند آن مسبب

 گلویش در هک بغضی. بگوید که بودنتوانسته. بودنگفته

 انستممی گلو در شیشه کردن گیر مانند بودکرده گیر

 فقط .رفتمی پایین نه و شدمی اشک به تبدیل نه که

 . سوختمی و سوختمی و سوختمی

 ردهب پناه اتاقش به و بود شده بلند جا از سکوت در

 .  بود
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 رگشتهب خانه به و کرده بلند را فرشته تشر با هم فرهاد

 . بودند

 . بود گفته هذیان و بود سوخته تب در را شب تمام

 که االح برگردد مشهد به گرفت تصمیم فردایش حتی

 شبرای مشهد بود دیده را فرشته مثل هاییآدم و تهران

 . بود شده برین بهشت به تبدیل

 را غرورش بود، آمده آنها خانه به شب آن فردا فرهاد

: بود گفته بود کرده عذرخواهی و بود گذاشته کنار

 می بخواهد که شرکت در بخشی هر به را او بماند،

 که بخشی. بود کرده انتخاب را بایگانی هم او. فرستد

 از کمتر به سال در را فرهاد با هایش دیدار تمام

 . بود رسانده دست های انگشت
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 بودند،کرده منصرفش رفتن از هم فربد و هلن

 یجانان. بودکرده متولد را دیگر جانان یک اّما بودمانده

 هایخلوت و هاشب آخر به محدود را هایشگریه که

 ود،ب سرد بود، باال نفسش به اعتماد بود،کرده خودش

 حقیقت با که جانانی و نبود قائل ارزشی ها آدم برای

 گفت می که حقیقتی. بود شده روبرو اش زندگی

 فرشته های حرف تنها فرشته، شب آن های حرف

 چشم به بیوه زن به که است ای جامعه حرف نیست،

 زندگی تا کرده کمین که کنند می نگاه جانی و دزد

 . بدرد را شان

 آن در مشهد، در نبود، جدید برایش فرشته های حرف

 بود شنیده هاحرف دست این از هم کذایی ماه شش
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 رد چاقو با را حقیقت هفرشت. مستقیم آنقدر نه اّما

 ." دردناک قدر همان بود، کرده فرو هایشچشم

 هایش چشم و شد پرت حال زمان به جانان صدای با

 . کرد باز را

 . بود ایستاده آشپزخانه در چهارچوب در

 . بچینیم رو سفره بیا جانان -

 . شدبلند جا از و دادتکان سری

 تنها شام هنگام. چیدند را شام سفره هلن با همراه

 .  شکستمی را سکوت ها چنگال و قاشق صدای

 را آزمایشش جواب و رفت اتاق به هلن شام از بعد

 فرط از و بود کرده پنهان هایشدست در آن. آورد

  .کشیدمی نفس تند تند هیجان
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 . افتاد خنده به جانان

 هم پیشونیت و شده گلی لپات. باش آروم هلن -

  خب؟. بریم بکش عمیق نفس دوتا. کرده عرق

 . داد تکان سر تند هلن

 . بریم -

 را میوه ظرف. شود بدتر هلن حال که ترسید جانان

 .آمد بیرون آشپزخانه از هلن از تر جلو و برداشت

 

 

۲۲ 
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 تاپ با و بود آورده در را اشروسری و مانتو فرشته

 را شبدن تمام تقریبا و داشت تن به که قرمزی دکلته

  .بود نشسته فرهاد کنار بود؛ گذاشته نمایش به

 اّما بود کرده تعجب اش پوشش طرز از قبل دفعه

 آن فرشته. کردنمی تعجب چیز هیچ از دیگر حاال؟

 کیلومتر هزار چندین او برای را وقاهت های مرز شب

 . بود کرده جاجابه

 که داد فربد به و گرفت او از تفاوتبی را نگاهش

 تعجب با و بود شده هلن اضطراب و استرس متوجه

 . کرد می نگاه را او

 از را هلن گوشی. گذاشت میز روی را خوری میوه

 مشغول بودخواسته او که همانطور و آورد در جیبش

 . شد برداریفیلم
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. داد فربد دست به را آزمایش کاغذ و رفت جلو هلن

 آن هب نگاهی و گرفت هلن دست از را برگه گیج فربد

 البا را سرش هلن گریه صدای شدن بلند با و انداخت

 . آورد

 محکم را هلن و ایستاد بود؛ شده گشاد هایش چشم

 ار سکوت فربد فریاد و هلن گرسه صدای. کرد بغل

 نگاه را دو آن حیرت با فرهاد و فرشته. شکست

 .  کردندمی

 رگنظاره لبخند با و بود داشته نگه را گوشی جانان

 شده پدیدار هایشچشم لوج که بود رویایی لحظه

 .  بود

 . برگشت او طرف به فرهاد جدی صدای با
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  شده؟ چی بدین توضیح شما شهمی -

 . داد تکان سر جدی و خورد را لبخندش

 . شده مثبت هلن حاملگی تست جواب -

 دو فرشته، خوردن جا و فرهاد های چشم زدن برق

 . کرد شکار زمانهم که بودند العملیعکس

 بود؛ فرونشسته هایشفریاد صدا حاال که فربد

 بلند مرتبا و بودگرفته آغوش در را هلن همانطور

 . کردمی تکرار

 . شکرت خدایا -

 و متورم های چشم با هلن. کرد تمام را برداری فیلم 

 .  آمد بیرون فربد آغوش از آلود اشک
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 آغوش در را او. رفت فربد طرف به و شد بلند فرهاد

 . گرفت

 . کوچِک برادر مبارک نتشد پدر -

 . داد جواب کرده، بغض فربد

 . داداش مرسی -

 فربد کنار که هلن به رو و کرد جدا خود از را فربد

 . جان هلن باشه مبارک: گفت بود؛ ایستاده

 . شما قسمت زودی به شاءاهللان. مرسی -

 . گرداند او سمت به را هانگاه فرشته بغض با صدای

  .بود این سورتون دلیل پس. باشه مبارکت بله -

 . نگفت چیزی اّما شد گشاد هلن های چشم
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 حرص با بود نشسته مبل روی که طور همان فرشته

 . داد راادامه حرفش

 مه رو ما خوبه. باشه مبارک نیستیم بخیل که ما -

 . دیدیم رو توناحساسی فیلم این کردیندعوت

 راب شماتت فرهاد. کرد درشت چشم هم فربد بار این

 . شد تر حرصی که برد را فرشته اسم

 مگه چی؟: گفت فرهاد به رو شد؛ بلند مبل روی از 

 و بینیمب شونوهندی فیلم این بیایم گفتن که اینه غیر

 هان؟ بدن، بهمون شونونیومده بچه پز

 

  

۲۳ 
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 بمتعج بود گفته. بود جانان تعجب نوبت بار این

 از جدیدی زاویه دیدار هر در آدم این اما شود نمی

 . گذاشتمی نمایش به را خودش

 : غرید اش، شده چفت های دندان میان از فرهاد

 هیچی ها آدم این. نیست جاش اینجا. فرشته بسه -

 . دونننمی

 صورتش روی فرشته های اشک فرهاد، حرف این با

 . شد روان

 بعد گیمی فربد به خوریمی آب تو دونن؟نمی  -

 یعنی شیم؟ دار بچه تونیمنمی ما که دونننمی االن

 خودت کنم؟می باور رو بازی این من کردی فکر
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 برای بازیا هندی این که کردیمی باور بودی

  نیست؟ ما دل سوزوندن

 می نگاه فرشته جدید نمایش به برده مات هلن و فربد

 بازی سیاه این که بود امیدوار دل در جانان و کردند

 به .نشود ختم هلن جنین به آسیب و بزرگ فتنه به

 تونهنمی هم خدا رو سیاه دل آدم"  مادرش قول

 با یزن. بود جمله این بارز مصداق فرشته." کنه درست

 و نداشت جایی منطق عقلش دادگاه در که سیاه قلب

 . دادمی قرار متهم ردیف در را هاآدم همه

 اب و بودگرفته فاصله هم از اش بینی پره دو فرهاد

 گر و بودشده مشت که دستی. کشیدمی نفس صدا

 یدیگر دلیل بود؛ پیدا هم فاصله همین از دستی های

 به حاال همیشگی، صبور مرد این گفتمی که بود
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 رسوایی از جلوگیری برای و است عصبی شدت

 . کند سکوت بود؛ داده ترجیح بیشتر

. ردکنمی گریه دیگر برگشت؛ هلن سمت به فرشته

 بانهز کلماتش میان از که بود عصبانّیت و نفرت فقط

 . کشیدمی

 رو پزش اینطوری نیومده دنیا هنوز که بچه این -

 ایراد و عیب جاییش سالمه ببنیین بیاد بزارید. دینمی

 .... به کنین شروع بعد نداره

 طرف به قدمی ندانست؛ جایز را سکوت دیگر جانان

 . برداشت فرشته

 . پرید حرفش میان و برد باال را صدایش او مثل

 . باش ساکت. بسه -
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 جانان طرف به و گرفت هلن از از نگاهش فرشته

 . برگشت

 حرکتی یا و حرف گونه هر برای را خودش جانان

 . بود کرده آماده

 عقب به و گذاشت او سینه روی را دستش فرشته

 . دادهلش

 جاجابه ای ذره و گرفت محکم را خودش جانان

 . نشد

 .  نشست فرشته های لب روی اریصداد پوزخند

 . ترف می پایین و باال عصبانیت از ش سینه قفسه

 . گرفت جانان طرف تحقیرآمیز را دستش
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 ثبح وسط که هستی کی تو اصال گی؟می چی تو -

 هک بدبختی زن یک فقط تو پری؟می ما خانوادگی

 فرار خودت شهر از کردی کار چی نیست معلوم

 . ما سر یرو شدی خراب اومدی کردی

 حفظ را آرامشش کرد سعی و بست را هایش چشم

 . کند

 . شد بلند فربد صدای

 ... فرشت -

 عادت که بود سال سه. کرد باز را هایش چشم

 .  کنند دفاع او از بقیه نداشت

 رد او سرشانه از را نگاهش و گرفت چشم فرشته از

 .رسید فربد به تا داد
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۲۴ 

 . هستم کی گم می خودم -

. دبو ایستاده فربد کنار که افتاد فرهاد به نگاهش

 داد می نشان سرخش های چشم و برافروخته صورت

 . ندارد ای فاصله  سکته تا که

 شاید. بود آرام او آنجا، عصبانی هایآدم برعکس 

 و دبو آورده بند را فرشته زبان که بود آرامشش همین

 . کرد می نگاهش منتظر

 . کرد مرتب را آن و کشید ششال به دستی
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 هم در را هایش دست. بود وجب دو بینشان فاصله

 های چشم به را نگاهش. ایستاد صاف و کرد حلقه

 . دوخت فرشته سرخ

 گم می بهت باشه هستم؟ کی من بدونی خوای می -

  چطوره؟ هان؟ هستی کی تو بگیم اول بیا ولی

 از را نگاهش. نشست مبل روی و رفت عقب قدمی

 . نگرفت شتهفر

 . کن تصحیح بود غلط جا هر. کنم می شروع -

 . گرفت نفسی

. بوده نعمت و ناز توی رو زندگی کل که زنی یک -

 چی هر. نگفتن بهش گل از کمتر مادرش و پدر

 سرخم جلوش گفته، چی هر دادن، بهش خواسته
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 خوب، خونه رسیده، داشته دوست چی هر به. کردن

 . خوب شوهر خوب، ماشین

 رفته رفته بود برده لذت جانان تعریفات از که تهفرش

 لب روی کمرنگی لبخند و میشد عادی هایش نفس

 . گرفت می جان هایش

 می داریشون تو نه و دادن بهت نه رو چیزایی یه اّما -

   چیا؟ دونی

 و عقل شخصیت، شعور،: گفت باآرامش و شمرده

 .  انسانیت همه از تر مهم

 صدایش جانان که بزند حرف که کرد باز دهان فرشته

 . برد باال را
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 فهمیدم کجا از دونی می. مونده هنوز. نگو هیچی -

 قبل دفعه دو اصال. دیدار سه همین از نداری؟ اینارو

 انسانیت که آدمی. بگیم رو االن همین بیا کن ول رو

 میشه، خوشحال نوعش هم خوشحالی از باشه داشته

 خصوصی مسائل باشه داشته انسانیت که آدمی

 شوهرش به راست و چپ و زنه نمی جار شورابطه

 . بنده نمی دروغ

 بود بار اولین برای. کردمی نگاه را او برده مات فرشته

 . دیدمی اینطور را جانان که

 .  شد بلند مبل روی از جانان

   ام؟کی من حاال -

  .برد باالتر را صدایش. بود شده تند هایش نفس
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 سالگی یک و بیست سن یتو که ام همونی من -

 .بدبختی اوج یعنی چی؟ یعنی فهمی می. مرد شوهرم

. چزونتتمی رسید راه از که ناکسی و هرکس یعنی

 کننمی فکر هازن و ای فاحشه کننمی فکر هامرد

 توی نباید. کنی ویرون رو شونزندگی خوایمی

 شوهرمرده نحسی، شومی، چون باشی بقیه خوشی

 انداختن بین ذره یه روت ریمی راست و چپ.  ای

 و مادر حتی فهمیمی. کنیمی داری غلطی چه ببینن

 بخت سیاه طفلک موجود یک چشم به هم پدرت

 بدن شوهرت باز زودتر چه هر بخوان و کنن نگاه

 اب زندگی سال یک و بیست بعد فهمیمی چی؟ یعنی

 آواره و بیرون بیای خودت شهر از چمدون یک
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 خوب اینارو همه نم چی؟ یعنی بشی غربت

 .فهمممی

 

 

۲۵ 

 سینه روی را اش اشاره انگشت و برداشت جلو قدمی

 . کوبید فرشته

 : داد ادامه نفرت با

 کوفتی شرکت اون های پله از وقت هر ساله دو -

 از. سرم توی شه می تکرار تو های حرف باال رممی

 منکرد تف لحظه همون چرا که شم می متنفر خودم

 از کنم، می جون دارم نیمه و سال دو صورتت؟ تو
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 جایی یک بتونم باز که زدم تفریحم از زدم، خواب

 از ور بیوه مهر این بتونم. باشم داشته جامعه این توی

 موفق دیگه ماه چند که من کنم، کمرنگ ام پیشونی

   رممی هم کوفتی مملکت این از و شممی

 .  یستادا اش سینه هب سینه و برداشت را بینشان فاصله

 . بود گرفته لرز عصبانیت از صدایش

 که افکاری این از. خودت از نه، من از. بترس تو اما -

 آب عین که هاییتهمت این از داری، سرت توس

 های الک این فقط زندگی زنی، می بقیه به خوردن

 ناو. نیست پوستت زیر تزریقی هایژل و ناخن روی

 قورمه براش داشتم من مرد من شوهر که روزی

 بی روزگار بازی یعنی فهمی؟می پختم،می سبزی

 فکر تو امثال و تو که اونیه از تر کتاب حساب
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. نم جای بیای هم تو که فردایی که بترس. کنینمی

 خوشبخت و بدبخت جای زدنی بهم چشم توی

 . شه می عوض

 شنودب فرشته فقط که طوری و آورد پایین را صدایش

 رنب باال من برای رو صدات وقت هیچ هم دیگه: گفت

 برای ام شده گرگ حسابی ساله چند این تو که

 . شماها دریدن

 . لرزید می عصبانیت از هایش دست

. ترف اتاق طرف به و کرد تند پا. چرخید پا پاشنه رو

 اتاق از سرعت به و زد چنگ تخت روی از را کیفش

 . آمد بیرون
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 گریه صدای اما نگرداند پذیرایی طرف به را نگاهش

 .  شنید را فرشته

 صدای که بود در نزدیک. نداشت کاری آنجا دیگر او

 . شنید سرش پشت از را فربد

 . رسونمتمی وایسا جانان -

 . گذاشت در دستگیره روی را دستش

 براش استرس برس، هلن به برو تو. رممی خودم -

 کردم خراب رو شبتون که ببخشید. نیست خوب

 . نشد اّما بیاد پیش بحثی مشبا خواستمنمی

 . رفت بیرون و کرد باز را در بالفاصله و

 . رساند خانه به را خودش و گرفت را آژانس شماره

 *** 
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 اتوبوس از و کشید بیرون جمعیت بین از را خودش

 .  آمد بیرون

 ات دقیقه ده زد؛ هایش چشم روی را اش آفتابی عینک

 .  داشت راه شرکت به رسیدن

 و بودکرده صبح اش شبانه های کابوس با را دیشب

 خواب از وحشتناکی تهوع حالت و سردرد با صبح

 را خودش دارو و مسکن خوردن با. بود شده بیدار

 . برسد شرکت به بتواند تا بود کرده سرپا

 اپ داشت، تاخیر دقیقه ده. انداخت ساعتش به نگاهی

 . کرد تند

 را گاهشن. کرد رها را نفسش رسید که شرکت جلو

 . دوخت شرکت بزرگ در سر به
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 "نواب بازرگانی شرکت"

 

  

۲۶ 

 . رفت باال یکی دوتا را ها پله و زد پوزخندی

 به متعلق باال طبقه که بود ای طبقهدو ساختمان

 های بخش اکثر و بود معاونت و ریاست هایبخش

 . داشتند قرار همکف طبقه در دیگر

 خرینآ بایگانی. پیچید چپ سمت به و زد انگشت اثر

 احساس او به شرکت این در که اتاقی تنها. بود اتاق

 فرشته، پیش سال دو هایحرف از بعد. داد می امنیت

 . بود آمده بخش این به
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 طهمحو به رو که بزرگی پنجره اّما نبود بزرگی اتاق

 بدیلت دنجی محیط به را اتاق بود؛ شرکت پشت سبز

 .  بود کرده

 جهدر نود زاویه با سپیده میز و پنجره جلو انانج میز

 . داشت قرار راست سمت در او میز با

 ناداس کردن بایگانی برای بزرگی فایل هم چپ سمت

 . داشت وجود مدارک و

 مشغول و بود رسیده او از زودتر سپیده همیشه مثل

 . بود کار

   سالم -

 .گرفت باال جلویش های پرونده از را سرش سپیده

 . نشاند تپلش و گرد صورت روی ندیلبخ
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  خوبی؟ سالم -

 . گذاشت میز روی را کیفش

 افتاد دیروز من زحمت ببخشید. خوبم مرسی -

 . گردنت

 لمشغو که همانطور و کرد بسنده لبخندی به سپیده

 :گفت آرام بود؛ شده سیستم در پرونده کردن وارد

 .  کنم می خواهش

 شک. کرد ریز چشم و نشست اش صندلی رو جانان

 هر. ودنب آرامی زن سپیده واال افتاده اتفاقی که نداشت

 حتی میگفت دیروزش از تمام ساعت یک صبح

 از نیز را شوهرش و او بین شده بدل و رد های حرف

 باشد؛ کرده اخراجش فرهاد داد می احتمال. بود بر
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 دلش روی سال دو که هاییحرف تمام که دیشب

 فرهاد دادمی احتمال گفت؛ فرشته به را بود مانده

 یبهغر او و بود زنش فرشته باالخره. نماند تفاوتبی

 .                   نبود بیش ای

 . دز صدا را سپیده مکث با و کرد تر زبان با را لبش

 او صورت به کردن نگاه از اّما آورد باال را سرش

 . رفت می طفره

 : پرسید مردد

  گفتن؟ چیزی نواب آقای شده؟ چیزی سپیده -

 در پاچگی دست. پرید رخش از زنگ و شد هل

 . بود مشهود رفتارش
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 کجا از تو... آره...یعنی...نه: گفت من و من با

  فهمیدی؟

 سپیده رفتار اّما ترسیدنمی شدنش اخراج از

 . ترساندتش

 ینا با تو شده؟ چی. بزن حرف سپیده: گفت کالفه

 . ترسونیمی رو من داری رفتارات

. کرد حلقه هم در را هایشدست سترسا با سپیده

 . دوخت جلویش کیبورد به را نگاهش

 آقای رفتنم قبل ساعت یک نیومدی که تو دیروز -

 گفتم منم کجان؟ شجاعی خانم گفت اومد ناصری

 جات من گفتی بیای نتونستی نبوده خوب حالت

 صداش بعد نخورده انگشتش اثر دیدم گفت. بمونم
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 ارهند رییس و اس طویله جااین مگه گفت باال برد رو

 جانشین خودش برای و ادنمی هماهنگی بدون که

 .   کنه می انتخاب

 : داد ادامه بغض با و کرد مکثی

 اصال. کرد اینطوری چرا دونمنمی اصال خدا به -

 مخصوصا کنه چک رو ها انگشت اثر نداشت سابقه

 فترد بیاد بگو اومد تا فردا گفت بعدم. عصر شیفت

 پای پیش همین اومد، خودش نواب آقای زمامرو. من

 .دفترش بری بگم اومدی تو گفت تو

 

  

۲۷ 
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   .بود شده خیره جلویش کیبورد به همچنان سپیده

 تکیه آنها را سرش و گذاشت میز روی را آرنجش دو

 پیش در اعصاب جنگ یک امروز معلوم قرار از. داد

 .  داشت

 سامان و سر افکارش هب تا خواستمی فرصت کمی

 روزی آخرین احتماال امروز. کند ریزی برنامه و بدهد

 .. بود شرکت این کارمند که بود

 افکار روی خطی گوشش، کنار از سپیده صدای

 . کشید درهمش

 سرش و  ایستاده کنارش سپیده آورد؛ باال را سرش

 . بود پایین
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 کردم هل دیروز خدا رو تو ببخشید: گفت آرام

 اگر. بدم رو ناصری جواب چی نفهمیدم

 . شد نمی اینطوری پیچوندمشمی

 آن رد نبود مظلوم اینقدر سپیده کاش کرد فکر جانان

 گرگ های آدم از را حقش توانستمی شاید صورت

 و جوانی زندگی، و بگیرد اشزندگی صفت

 مال لگد معتادش شوهر پا و دست زیر اشزنانگی

 . نشود

  .ایستاد سپیده روبرو و شد بلند صندلی روی از 

 ناهگ رو خودت اینقدر. سپیده نباش مظلوم اینقدر - 

 ...  هاآدم این. ندون کار

 . کرد خودش به ای اشاره
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 .  نداریم رو تو خوبی لیاقت من، خود حتی -

 : کرد اضافه سپیده متعجب صورت به توجه بی و

 . فعال. میشه چی ببینم باال رم می من -

 بود ای ساده و صبور زن سپیده. دآم بیرون اتاق از

 خرج کل. کرد می اش کالفه بودنش ساده این گاهی

 شوهر از هفته هر اّما کشید می دوش به را خانه

 که بود شکرگزار هم باز و خورد می کتک معتادش

 . نیست کس بی و دارد سری سایه

 عالف بیاید بیرون سپیده فکر از تا داد تکان را سرش

 . داشتند جحیتار خودش دردسرهای
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 هم درصد یک حتی برایش ناصری سهند های حرف

. تنداش هم اتاقش به رفتن برای تصمیمی و نبود مهم

 . کرد کج فرهاد دفتر سمت به را راهش

 ودب شده منتقل بایگانی بخش به که قبل سال دو از

 هاآن همه که بود آمده فرهاد دفتر به بار پنج از کمتر

 زا کمتر حتی و  شدمی مرخصی گرفتن به مربوط

 بخش عمد از. بود دیده شرکت در را فرهاد بار بیست

 او با ار برخود کمترین تا بود کرده انتخاب را بایگانی

 . بود هم موفق و باشد داشته

 قبل دفعه. انداخت منشی به نگاهی و کرد ریز چشم

 دهسا چهل تقریبا مرد یک حاال اما بود جوان پسر یک

 او به را شرکت آمار همه سپیده .بود نشسته میز پشت
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 ادفره منشی بگوید بود رفته یادش احتماال و دادمی

 . است شده عوض

 . رفت جلو

  هستند؟ داخل نواب آقای. سالم -

 . آمد باال مرد سر

  داشتید؟ مالقات وقت. بله. سالم -

 را او هم مرد این که داشت آمد و رفت کم قدر آن

 .شناختنمی

 

  

۲۸   
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 بهشون. شرکتم هایکارمند از نه: گفت حوصله بی

 . اومده شجاعی بگین

 . برداشت را گوشی و داد تکان سری متعجب مرد

 شجاعی، خانم اسم به اومدن خانمی یک سالم -

  داخل؟ بفرستم

 .  چشم: گفت مرد که داد جواب چه فرهاد که نفهمید

 ایآق: گفت جانان به رو و آورد باال را سرش و

 دیگه قهدقی پنج بشینین بفرمایید اتاقن، داخل ناصری

 . شهمی تموم کارشون

 جلو. شد خارج هایشلب میان از هوفی اختیار بی

 و چرخید پا پاشنه روی مرد متعجب هایچشم

 بسته و باز صدای که برگردد را آمده راه خواست
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 مغرور صدای دنبالش به و آمد فرهاد اتاق در شدن

 . ناصری سهند

 . شجاعی خانم به به -

 آرامشش کرد سعی داد؛ فشار هم روی را هایشچشم

 .  کند حفظ را

 . برگشت عقب به مکث با

 منشی میز کنار و نشانده لب روی پوزخندی سهند

 . بود ایستاده

 هایچشم با دیدار هر در که مرد این با شدن روبرو از

  .بود متنفر کرد؛ می اسکن را او پا تا سر سبزش،

 .  ایستاد سینه به دست و برداشت او سمت به دمیق

 . زد زل هایشچشم در
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 . ناصری آقای سالم -

 را سهند هایلب روی پوزخند جانان محکم لحن

 . کرد تر پررنگ

 امروز بود قرار کنم فکر. خانوم ماست از سالم -

 . من اتاق بیاین اول صبح،

 رب داشت نیاز شرکت حقوق به که پیش ماه چند تا

 حرف مرد این با احترام با دانستمی واجب ودشخ

 جامان که نویسیبرنامه برای حقوقش که حاال اّما بزند

 به نیازی بود شده بیشتر شرکت حقوق از دادمی

 به دیشبش های حرف و نداشت اینجا در ماندن

 . بود نگذاشته ماندن برای جایی هم فرشته
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 ار مرد ینا از اشساله دو نفرت تمام توانستمی حاال

 . کنند حساب تسویه جاهمین و بیاورد رویش به

 یامب اول که بدم پس جواب شما به بینم نمی دلیلی -

 جوابتون در رسیده گوشم به هاتونم حرف. اتاقتون

 هک نیستم ها بعضی مثل من که بگم رو همین فقط

 .  یرمبگ اشتباه دیگه جای یک یا طویله با رو کارم محل

 گیج و نفهمیده را حرفش معنی دسهن که دانستمی

 .  افتاد پیش ماه شش یاد. است شده

. آمد می شرکت به عصر باید و داشت کالس"  

 ساعت و کشید طول کارش گذشته روزهای برخالف

. شد خارج اتاق از و کرد جمع را وسایلش هشت

 رفته کارمندها تمامی تقریبا و بود خلوت شرکت

 یمن و هشت ساعت تا که بود موظف نگهبان اّما بودند
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 بر دمق تند و داشت عجله. ببندد را در بعد و کند صبر

 نشنید با که بود رسیده خروجی در نزدیک داشت؛می

 . ایستاد بود؛ پشتیبانی واحد به مربوط که اتاقی از صدا

 را داخل اّما بود باز کمی در. شد نزدیک در به آرام

 و سهند دیدن اب اّما کرد باز احتیاط با را در. دید نمی

 بودند؛ دیگر یک بوسیدن حال در که جوانش منشی

 ناهپ دیوار پشت و برداشت عقب به قدمی. شد شوکه

 .گرفت

 

  

۲۹ 
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 را اش گوشی فرز جانان نشدند؛ او حضور متوجه آنها

 بی که بلندی های قدم با و گرفت عکسی و آورد در

 . بود شده خارج شرکت از نبود دویدن به شباهت

 حرف اّما بود شده سهند هیزی متوجه هم آن از قبل

 روز هر سپیده. بود نکرده باور را سرش پشت های

 انشجو منشی با سهند که بقبوالند او به داشت اصرار

 با که روزی تا کردمی انکار روز هر او و دارد رابطه

 نداده کسی نشان را عکس اّما بود دیده خودش چشم

 کارش از. بود نگفته چیزی کسی به اماجر از و بود

 این تنرف از قبل توانست می عکس آن با نبود پشیمان

 . بنشاند خود جای سر کمی را راضی خود از مرد
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 ،داشت سعی که سهند شده ریز هایچشم به توجه بی

 بخواند، هایشچشم از را جانان های حرف منظور

 . رفت فرهاد اتاق طرف به و گرفت را نگاهش

 باال ار صدایش بود؛ شده کفری او اعتنایی بی از سهند

 . برد

 کردی مسخره رو ما ساله دو. نیستم تو با مگه -

 برنامه یه داریبرمی ماه شش هر دارم دانشگاه گیمی

 آممی عصر فالن اممی روز فالن که نویسیمی جدید

 دیروز حاال داری گناه گفتیم رقصیدیم سازت به

 برای نیومده خانم ینمب می سرکشی برای اومدم

 که اس طویله اینجا مگه. کرده تعیین جانشینم خودش

 چی همه انگار بگیری؟ مرخصی زنی نمی زنگ یک

 . شرکت این توی شماها نوکر شدیم ما شده جاجابه
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 شده بدیلت فریاد به تقریبا و بود رفته باال سهند صدای

 اهنگ و شده بلند اش صندلی روی از فرهاد منشی. بود

 . بود دوخته سهند به را رسانشت

 زدنش حرف سهند که لحظه همان. شد عصبی جانان

 او با کمی فاصله. بود ایستاده بود؛ کرده شروع را

 . فهمیدنمی را سهند های فریاد دلیل و داشت

. کشید می سوت مغزش و لرزید می هایشدست

 تا بود خورده صبح که هایی مسکن تمام اثر سهند

 . بود پرانده را بردارد سرش از دست میگرنش

. تداش دیگریک با زیادی های شباهت سهند و فرشته

. فهمیدنمی را روانی های عقده از حجم این ریشه

 ینا که است نهفته هاآدم تحقیر در چیز چه فهمیدنمی
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 بقیه شخصیت کردن مال لگد دنبال به آنها چنین

  هستند؟

 .  ودب گفته فرشته به دیشب که افتاد آخری جمله یاد

 که نبر باال من برای رو صدات وقت هیچ هم دیگه"

 دریدن برای ام شده گرگ حسابی ساله چند این تو

 ." شماها

 یلیخ. کند ثابت هم روبرویش مرد به بود وقتش حاال

 و ترسیدنمی ها مرد به شدن نزدیک از که بود وقت

 . افتادنمی شماره به نفسش

 . دکر کم را بینشان فاصله و برداشت جلو به قدمی

 را ندسه صورت تا گرفت باال را سرش. گرفت نفسی

 . ببیند
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 فقط که جوری بود آهسته جانان صدای او خالف بر

 . بشنود خودش

 شینب. ترسممی ازت باال ببری رو صدات نکن فکر -

 بخش توی رو ات منشی با هات عکس تا سرجات

 ویلهط اب رو شرکت بفهمن همه که نکردم رو پشتیبانی

 . کی این گرفتی، اشتباه خوابت تخت با سهله که

 . دید او شده درشت های چشم در را ترس

 : داد ادامه و کرد مکث کمی

 هب بدم پس جواب کسی به باشه قرار اگر من دوم -

 تا سر که تویی به نه دممی پس جواب نواب آقای

 شرکت این از امروز من. ارزهنمی برام قرونم یک پات

 و تهدیدا این پس بینمنمی رو تو ام دیگه و رممی
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 تدس از برای چیزی که کسی برای ببر رو فریادات

 و تو نوکر وقت هیچ من ضمن در. باشه داشته دادن

 مزه رو هات حرف زدن حرف قبل. شمنمی تو امثال

 . کن مزه

 رد او کنار از سهند برده مات صورت به توجه بی و

 فرهاد دیدن برای مناسبی وقت را االن. شد

 را اش انرژی تمام هایش حرف با سهند. دانستنمی

 که فرهادی دیدن و سرش آوردن باال با اما گرفت

 گاهن را او و بود ایستاده اتاقش در جلو سینه به دست

 . شد آب بر نقشه هایش نقشه تمام کرد،می

 سهند به تا داد رد جانان شانه از را نگاهش فرهاد

 .  رسید

 :  پرسید تند
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 روی انداختی رو صدات چرا سهند؟ خبره چه -

  سرت؟

 و بودند ایستاده در جلوی که کارمندی دو به رو و

 اشم مگه آقایون: گفت کشیدند؛می سرک اتاق داخل

 .بفرمایید ندارید؟ کار

 

  

۳۱ 

 

 .  ایستاد سهند روی نگاهش و چرخید عقب به جانان

 به و کشید شصورت روی را دستش کالفه سهند

 . برگشت فرهاد طرف
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 که بود گذاشته را خودش اثر جانان هایحرف انگار 

. یهیچ: گفت فرهاد به رو و آورد تر پایین را صدایش

 . بدن استعفا خوان می شجاعی خانم انگار

 این با. نشست جانان هایلب روی رنگی پر پوزخند

 نتواند که بگزارد فشار تحت را او خواستمی حرف

 .  بزند حرفش زیر

 رفط به و داد تکان سهند برای تاسف نشانه به سرش

 . برگشت فرهاد

 تیررس از تا کرد قفل هم در را لرزانش هایش دست

 هایلب روی را زبانش. بمانند امان در فرهاد نگاه

 . رتوندفت بیام بودین گفته: گفت و کشید خشکش
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 درهم های اخم با و رفت کنار اتاق در جلو از فرهاد

 . داخل بفرمایید بله: گفت

 : داد ادامه سهند به رو و

 . دارم کار باهات میام بعدا دفترت برو هم تو -

 . شد اتاق وارد و انداخت زیر به سر جانان

 های بخش بقیه مانند که بود بزرگی نسبتا اتاق

 چوب از وسایل اکثر و داشت ای قهوه تم شرکت،

 . بود

 ازب شرکت پشت محوطه به رو که سرتاسری پنجره

 تسم در بزرگی کتابخانه. داشت زیادی نور و شدمی

 هم چرم صندلی و ای قهوه بزرگ میز بود، راست

 رمچ صندلی چند و بود گذاشته پنجره جلوی آن رنگ
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 بود؛ شده داده قرار رجوع ارباب برا که ای قهوه

 . داشت قرار میز جلوی

 و کرد انتخاب را فرهاد میز به صندلی ترین دور

 . نشست

 نمی وصل رو تماسی هیچ: گفـت منشی به رو فرهاد

 الزم هم چیزی. فرستینمی داخل رو کس هیچ و کنی

 . بیاری نیست

 . بست را در و

 صندلی و میز طرف به جانان، حدس خالف بر

 قرار جانان رو روبه که صندلی روی و نرفت خودش

 . نشست داشت
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 به را آن و برداشت را میز روی خوری شکالت در

 : گرفت جانان طرف

 . پریده رنگت بردار، -

 . داشت خفیفی لرز هنوز هایشدست

 درون را آن و برداشت شکالت یک تعارف بی

 . گذاشت دهانش

 جانان. کرد مشغول اش گوشی با را خودش فرهاد

 . بود بهتر حالش. داد پایین تند را شکالت معذب

 : کرد صاف را صدایش و نشست صاف

 . دارین کارم بودین گفته -

 بود؛ او آمدن حرف به منتظر انگار که فرهاد

 . گذاشت میز روی را اشگوشی
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 . کرد حلقه هم در را هایشدست و انداخت پا روی پا

 .آمد حرف به و داد فشار روی را هایشلب

 

  

۳۰ 

 

 با اولویت کنممی فکر حاال اّما دارم کارت اره -

  بدین؟ استعفا میخواین. سهنده حرف

 . بله: داد جواب کوتاه

  بدونم؟ رو دلیلش تونممی -

 . نشست جانان لبهای روی تلخندی
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 تادهنیوف اتفاقی که انگار کنینمی برخورد طور یک -

 . نیومده پیش کدورتی هیچ دیشب و

 . داد بیرون محکم را نفسش

 رو امخانوادگی مسائل وقت هیچ من شجاعی خانم -

 این هم پیش سال دو. نکردم قاتی امکاری مسائل با

 کنم منتقلتون که بود خودتون اصرار گفتم، بهتون رو

 شما ااستعف برای دلیلی هیچ هم االن. بایگانی بخش به

  بینمنمی

 : داد باال را ابروهایش

 رو ناصری آقای و شما بین موضوع من که البته - 

 . دونمنمی

 .  داد تکان سر کالفه جانان
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 سال دو همون از. ندارم قبول رو شما یدهعق من -

 فقط شما شدن، قاتی هم با مسائل این پیش

 اولش من... همین بپذیرین رو حقیقت خوایننمی

 کتشر این به هلن با امآشنایی و فربد خاطر به فقط

 کردین، قبول رو من که ممنونم ازتون هنوزم اومدم،

 االن اگر و گیرممی رو مدرکم آینده ماه چند تا من اما

 کار فقط شما همسر پس. برم باید بعد ماه چند نرم

 من استعفا با لطفًا پس کردن؛ تر راحت رو من

 هم و زندگیم سراغ برم من هم تا کنین موافقت

 . برگرده شما زندگی به آرامش

 : یدپرس کوتاه و گذاشت شقیقه روی را دستش فرهاد

  خارج؟ برین خواین می -
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 خارج از حتی او. کرد نگاه را وا خورده، یکه  جانان

 یادآوری با اما. بود نگفته چیزی هم هلن به رفتنش

 . داد فشار هم رو محکم را هایشچشم دیشبش حرف

. بود داده سوتی عصبانیت در هایشحرف میان

 دهنش متوجه فربد و هلن که بخورد قسم توانستمی

 . بود هاحرف این از تر تیز مرد این اما بودند

 .  کرد باز را ایشهچشم

 . پاییدمی را او تیزش نگاه با و بود نشسته صاف فرهاد

 نیست صد در صد هنوز. دنبالشم اره: گفت صادقانه

 ای دیگه جای دممی ترجیح باز هم نرم اگر حتی اما

 . کنم کار

 . داد روبرویشان میز به و گرفت جانان از را نگاهش
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 .  اوکی: گفت متفکر

 . آورد باال را نگاهش و

  گفت؟می چی سهند -

 . زد پوزخندی جانان

 صبحش که چون بودم عصر شیفت دیروز من -

 رو اشبارداری خبر هلن اینکه بعد اّما داشتم؛ دانشگاه

 رو من شیفت گفتم شهسواری خانم به داد، بهم

 کردن چک رو هاانگشت اثر هم ناصری آقای وایسن؛

 خانم راغس رفتن هم بعد. نیستم من که فهمیدن و

 رو زدن امروز که هاییحرف همین و شهسواری

 زامرو باید که کردن اضافه هم آخر در و گفتن دیروزم
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 حرصی همین از. نرفتم من که اتاقشون برم وقت اول

 . شدن

 . کرد باریک را هایشچشم فرهاد

  دفترش؟ نرفتی چرا شما خب -

 . کشید هوفی کالفه جانان

 بگذریم. نداره اهمیت من برای اصال ایشون چون -

 برام درصد یک ایشون های تهدید و رممی دارم من

 بیام دارین کارم گفتین صبح هم شما. نیست مهم

 االن که کنین اخراجم خواینمی کردم فکر اتاقتون

 من با کاری هم شما اگر نبوده؛ این کارتون فهمیدم

 و بدم انجام رو کارام برم من تا بفرمایین دارین

 . کنم جمع رو وسایلم
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. شد بلند صندلی روی از و داد تکان سری فرهاد

 . برد فرو هایشجیب درون را هایشدست

 اما بدم بهتون کاری پیشنهاد یک خواستممی من -

 ارتونک به پیشنهاد اون بدین استعفا خواینمی که حاال

 . باشین موفق. ادنمی

 .رفت پشت پنجره طرف به و چرخید

 

  

۳۲ 

 

 شبی فردا چرا دانستنمی. کرد رها را نفسش جانان

 از باید زده فرشته به را هاحرف بدترین او که
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. ردک منحرف را فکرش اّما بگیرد مقام ترفیع شوهرش

 . دادمی تحویل امروز را استعفایش نامه باید

 . فتر در طرف به و چرخید اجازه با گفتن با و ایستاد

 یادآوری با اما اشتگذ دستگیره روی را دستش

 ... راستی: گفت و چرخید مردد چیزی

 . برگشت فرهاد

 هویدا استرسش تا کرد گره درهم را هایشدست

 . نشود

 عذر ازتون زدم دیشب که هاییحرف بابت من -

 نبش رو گذشته که بودم نیومده سال دو بعد خواممی

 یزعز هلن برای اینقدر که دیشب مخصوصا کنم؛ قبر
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 ریزیبرنامه و عمد از که بدونین خواستم فقط. بود

 .  نبوده شده

 رد کند شکار فرهاد از توانست که العملی عکس تنها

 کردن حلقه و شلوارش جیب از هایشدست آوردن

 . بود اش سینه در آنها

 اواخر این. دیدنمی خوب را هایشچشم فاصله این از

 خوب را هایشانچشم از ها آدم احساسات خواندن

 . بود شده بلد

 و خشم گونه هر از عاری و بود عادی صدایش لحن

 . ناراحتی حتی یا

 زده بهشون که حرفی برابر در دارن حق ها آدم  -

 اما دیر هرچند هم شما کنن، دفاع خودشون از شهمی
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 کسی از بابتش کردین؛ دفاع خودتون از باالخره

 . نباشین شرمنده

 یرهدستگ. کرد پایین و باال را سرش تنها شوکه جانان

 نبیرو اتاق از دیگری حرف هیچ بی و داد پایین را در

 که بود داده نشان سال دو این در فرهاد. آمد

 اگر حتی ندارد؛ جایی عقلش محکمه در احساسات

 تصمیم عقل و منطق با همیشه ا. باشد خودش زن

 . زدمی حرف و گرفتمی

 او دتن العملعکس با و گفت سپیده به را تصمیمش

 غیبت دلیل به را او فرهاد که کردمی فکر. شد مواجه

 . پذیرفتنمی را جانان حرف و کرده اخراج دیروزش

 اخراج منم بزار درک به. بگم بهش برم باید من نه -

 اینجا سوادت همه این با رو تو سال سه. کنه
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 اخراجت خوادمی ساعت سه دو برای االنم داشته؛نگه

 ... ذانمی من نه کنه؟

 . پرید حرفش میان و شد کالفه نانجا

 پرستیمی کی هر به. کن سکوت لحظه یه. س...هی -

 بهم خواستمی تازه نکرد اخراج رو من اون که قسم،

 خواهش هم االن. دادم استعفا خودم من بده؛ ترفیع

. سمبنوی رو استعفام نامه منم کارت سر بشین کنممی

 . شهمی بد برات بشنوه یکی بلنده، صدات

 اش شوکه هایشچشم شدن پر و سپبیده لرزان چانه

 . یستادا سپیده میز کنار و شد بلند میزش پشت از. کرد

 . کرد ای خنده تک

  من؟ رفتن کردی؟ بغض کی برای االن -
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 سپیده چشم از اشکی قطره اشحرف اتمام با همزمان

 .  چکید

. دوخت جانان به را نگاهش و گرفت باال را سرش

 دفعه یک شد چی آخه نری؟ نمیشه: تگف دار بغض

 ویت کنممی دق من نباشی تو بری؟ گرفتی تصمیم

 باشم مطمئن که کنم دل و درد کی با. شرکت این

 .برهنمی جایی رو حرفم

 

  

۳۳ 
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 گریه به شروع صدا بی و گذاشت میز روی را سرش

 .  کرد

 شد دودل ای لحظه برای جانان. لرزیدمی هایششانه

 مشتصمی درستی از دیگر بار و فرشته یادآوری با اما

 . شد مطمئن

 . فشرد و انداخت سپیده های شانه دور را دستش

 ردهک فوت شوهرم اینکه جز من زندگی از تو سپیده -

 من اّما دونینمی چیزی کردم مهاجرت تهران به من و

 ود. کنممی افتخار بهت و حفظم از رو تو زندگی همه

 حتی یادته اول روزای بودی؛ کنارم روز هر متما سال

 این و هاآدم حوصله چون کردم؟نمی هم نگاه بهت

 اعاتاستثن جز رفتی تو اّما ندارم هنوزم نداشتم رو دنیا

 بودم مریض بودم، خسته روزایی یک. زندگیم
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 ات خندیدی و گفتی اینقدر وایسادی کنارم خواهرانه

 احساس یا سنگه از دلم من نکن فکر. شد باز من یخ

 برای هم اخر ماه این شدم؛ وابسته تو به منم. ندارم

 یحصح شرکت این توی موندنم بیشتر اّما موندم همی

 از تربیش آدم اون نیست هم نواب آقای تقصیر. نیست

 زندگیش و زدن تهمت بهش من خاطر به اشوظیفه

 . کردن سخت رو

 . کرد ای خنده تک

 دوساله این. خرمیم جون به هم هات دل و درد -

 اّما بره فراتر دیواری چهار این از موندوستی نگذاشتم

 بهت رو آدرس. بازه روت به امخونه در بعد به این از

 . بیا خواستی موقع هر دممی
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 یآرام ضربه جانان. بود شده متوقف هایششانه لرزش

 .  رفت خودش میز طرف به و زد کمرش به

 بدون و آورد البا را سرش بعد ربع یک سپیده

 . شد هایشکار انجام مشغول العملیعکس

 جان داشت تازه که سردردی تا خورد دیگری مسکن

 را کارهایش ظهر تا. کند خفه نطفه در را گرفتمی

 . نوشت را استعفایش نامه و داد انجام

 شرکت از فرهاد که بود امیدوار اّما بود نهار تایم

 . باشد نشده خارج

 . داد توضیح سپیده به اتاق زا خروج از قبل

 . نواب مهندس دفتر میرم من -
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 تلفن با که دید را منشی. شد مدیریت بخش وارد

 پایین سرش. نشد او متوجه است؛ مشغول همراهش

 بعید جانان که طوری کرد؛ می صحبت آرام و بود

 نه؟ یا شنودمی را او صدای مقابل طرف دانستمی

 . زد میز به ای تقه و ایستاد میز کنار

 پرید رخسارش از رنگ و آمد باال سرعت با مرد سر

 . کرد قطع را تلفن دیگری حرف بدون و سریع اّما

 و داد پایین را دهانش آب مرد. کرد تنگ چشم جانان

 . شد مسلط خودش به

  بله؟ -

 اخم با نداشت مرد رفتار برای توجیهی که جانان

 : داد جواب
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  داخلن؟ نواب آقای -

 رفتن ایشونم. خانم نهاره تایم این: گفت تلخ مرد

 . گردنمی بر دیگه ربع یک تا بیرون

 جا همان گرفت تصمیم. رفت مرد به ای غره چشم

 . بماند منتظر

 و میز روبرو که چرمی هایصندلی از یکی روی

 . نشست بود؛ شده داده قرار منشی صندلی

 . انداخت اطراف به نگاهی

 فرهاد اما گذشتمی شرکت اندازیراه از سال سه تنها

 هایتشرک َابر از یکی به را آن بود توانسته هوشش با

 دینچن یباسابقه هاییشرکت جدی رقیب و بازرگانی
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 ازیاندراه اندک سرمایه با که شرکتی. کند تبدیل دهه

 . بود محسوس اش روزه هر پیشرفت حاال بود شده

 و گینمایند اعطا قراردادهای حجم ، کارمندان تعداد

 افزایش روز هر صادرات و واردات قراردادهای

 لک توانستمی آینده در روند این با فرهاد. یافتمی

 به را الکترونیک وسایل صادرات و واردات بازار

 اگاه آن به جانان که نبود چیزی این و بگیرد دست

 ار آن از استعفایش نامه امروز او که شرکتی. نباشد

 هم آن بایگانی بخش در کردن کار آینده در نوشت؛

 . بود افتخار

 . آمد خودش به منشی مرد صدای با

 .مهندس آقای سالم -
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۳۴ 

 

 . رفت جلو و شد بلند جا از

 ... مهندس آقای -

 بود ادهایست فرهاد کنار که سهند به توجه بی. ایستادند

 فرهاد به رو بود؛ گرفته نظر زیر را او نگاهش با و

 . آوردم رو اماستعفاء امهن: گفت

 . داد تکان سری فرهاد

 . آممی االن من اتاق تو ببرین تشریف باشه -
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 هیچ. کرد متشنج را اعصابش سهند پوزخند صدای

 چهی. فهمیدنمی را فرهاد و مرد این بین تناسب وقت

 . نداشت بودن معاون برای مثبتی پوئن

 . داد سهند به را نگاهش میلش برخالف

 . انداخت باال را شابروی

 پوزخند که بینیمی مضحکی یا دار خنده چیز -

   زنی؟می

 تازه سال دو از بعد. بود گذاشته کنار را احترام

 . دبزن حرف او با اوست لیاقت که آنطور توانستمی

 را جانان از بودن رک این توقع. خورد جا آشکارا

 . نداشت

 . دکشی شهایلب روی را زبانش نکرد؛ نشینی عقب اما
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 و حرفتی روی اینقدر که شدم خوشحال ولی نه -

 . دادی استعفا

 . داد جواب تامل بی

. کنی ذوق االن که ندادم استعفا تو خاطر به من -

 رو خودت مرز و حد هاآدم با روابطت توی کن سعی

 . نکنی درازتر گلیمت از رو پات و بشناسی

 رهادف اتاق وارد و گذشت آنها کنار از درنگ، بی و

 .  شد

   .نشست بود؛ نشسته صبح که صندلی همان روی

 تنفر سهند از اندازه این چرا دانستنمی هم خودش

 دیدن باز هم اش منشی و او دیدن از قبل حتی دارد؛
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 منشی که زمان همان از و نداشت را او دیدن چشم

 . بود فراری او با شدن روبرو از بود؛ شده فرهاد

 رفته تند کمی امروز کردمی رفک هم باز حال، این با

 . نبود پشیمان اما بود

 . بست چشم و داد تکیه صندلی به را سرش

 ار فرهاد و کرد باز چشم در صدای با بعد دقیقه چند

 . شد اتاق وارد خورده گره هایاخم با که دید

 کرده پر را هایشخط و چوب امروز. نشست صاف

 . رفتمی زودتر باید بود؛

 خودش میز پشت صبح، برخالف ربا این فرهاد

 .ایستاد فرهاد میز جلو و برداشت را کاغذ. نشست

 . گذاشت میز روی را برگه
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 جدیت همان با و کرد باز را آن حرف، بی فرهاد

 هنگام اشمکث انداخت؛ آن به نگاهی اشهمیشگی

 . کرد احساس را سوم سطر خواندن

 های گرفتاری و شخصی مشکالت دلیل به بنده" 

. تمنیس شرکت در کردن کار ادامه به قادر دیگر گیزند

 " 

 هم فرهاد قطعا و بود نرسیده ذهنش به بهتری جمله

 های حرف کارمندش، استعفا دلیل که نداشت انتظار

 انانج و نشاند برگه پایین را امضایش. باشد همسرش

 .  کرد رها آسودگی با را نفسش

 .گرفت او طرف به و کرد تا را برگه فرهاد
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۳۵ 

 

 . داد فرهاد به را نگاهش. گرفت را برگه جانان

 کاریتون و خانوادگی مسائل شما که اونجایی از -

 پیدا رو ازتون تشکر فرصت دیگه من هستن؛ جدا

 نمی شرکت این توی اومدم وقتی من. کنم نمی

 هم رکامپیوت از چیزی حتی که دیپلِم آدم یک دونستم

 االن اما. چی یعنی کردن، خداماست رو دونهنمی

 هب هاممشیفت سر و کردین ریسکی چه که فهمممی

 خیلی. کردم اذیتتون خیلی ترم هر دانشگاه، خاطر

 . ممنونم ازتون
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 .  داد تکان سری فرهاد

 . باشید موفق. کنممی خواهش -

 بود امیدوار. بود شده قفل هم در همچنان ابروهایش

 هنگفت فرهاد به او به راجع نامربوطی حرف سهند که

 . باشد

 . ندانست جایز را بیشتر زدن حرف

 .  اجازه با -

 گذاشت دستگیره روی را دستش چرخید، در طرف به

 . زد صدایش فرهاد که

 . شجاعی خانم -

 .  دوخت او به را اش سوالی نگاه و برگشت



صورتیتابو   
  
 

 

179 

179 
@romandl 

 ار هایشلب. است مردد چیزی گفتن در که بود معلوم

: آمد حرف به سرانجام و ادد فشار هم روی محکم

 ات بپرسم تونممی اّما نداره ربطی من به موضوع این

 یچطور رو تونزندگی هزینه تونتحصیلی فارغ زمان

  کنین؟ تامین خواینمی

 نپرسید آدم فرهاد. کرد درشت چشم اختیار بی جانان

 . نبود هاسوال این

 راگ. بخرد وقت کمی تا کشید زبانش روی را لبش

 بطیر تو به یک با قطعا پرسید می سهند را والس این

 در کلمات اینطور اّما دادمی را جوابش محکم نداره

 . نداشتند جای فرهاد برابر در لغاتش دایره

 برایش داشت؛ سوالش این پشت فرهاد که تفکری

 : داد جواب صادقانه پس نبود مهم
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 ارممی در نویسی برنامه از که حقوقی ماه چند این -

 فقط ندادم استعفا زودتر اگر. بیشتره شرکت حقوق از

 موندن خونه زیاد میترسیدم بودم؛ محیط خاطر به

 . کنه ام افسرده

 کنزدی او به قدمی چند و شد بلند میز پشت از فرهاد

 . شد

 حالت و بود برجا پا خود قوت به صورتش روی اخم

 . دادمی افکارش آشفتگی از خبر هایشچشم

 . ایستاد جانان روی نگاهش

 چرا. خوبه خیلی اتنویسی برنامه حتما پس -

 هایبخش توی کردن کار برای ندادی درخواست
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 و سایت بخش برای پیش ماه چند همین دیگه؟

 . خواستیممی نویسبرنامه یک فروش

 . نشست جانان هایلب روی جانی کم لبخند

 .زدم همسرتون به دیشب که حرفی همون دلیل به -

 اومدم می باال شرکت های پله از هک روز هر من

 به که روزایی چه کردممی نفرین و لعن رو خودم

 چند این چه و برم و کنم رها تونستمنمی پول خاطر

 دنبال وقت هیچ. اومدم خودم خاطر به که ایماهه

 . توناجازه با. نبودم اینجا در پیشرفت

 . آمد بیرون و کرد باز را در مکث بی و
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 یزن او به دیگر بود؛ چیزی کردن یپتا مشغول منشی

 به  و رفت او به ای غره چشم نداشت؛ خوبی حس

 .افتاد راه هاپله طرف

 

 

۳۶ 

 

 را او ساله چند این در که همکارهایش از نفر چند به

 در چه اگر کرد؛خداحافظی و زد سر شناختندمی

 را وا رفتن دلیل که میشد دیده اشکارا اکثرا هایچشم

 . اندبریده اخراج حکم او برای و دانندنمی استعفا
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 و ودب پایین سرش همچنان سپیده. برگشت اتاق به

 تا ساعت یک انداخت ساعت به نگاهی. کار مشغول

 . بود مانده کاری وقت پایان

 . نشست میزش پشت

 . سپیده -

 د؛بو جلویش مانیتور به نگاهش که همانطور سپیده

 : داد جواب

 .  زد زنگ خیلی یتگوش -

 هلن از رفته دست از تماس چهار. برداشت را گوشی

 و دیشب مورد در خواهدمی که دانستمی. داشت

 اندهم ته. کرد صدابی را گوشی. بزند حرف اتفاقاتش

 . کرد سیستم وارد را اطالعات و داد انجام را کارهایش
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 تا زد اتاق در چرخی و کرد خالی را میزش کشوهای

 . است نگذاشته جا چیزی ودش مطمئن

 اب همچنان سپیده ولی بود شده تمام شاناداری وقت

 . بود مشغول روبرویش کامپیوتر

 رو نم سپیده: گفت طنز با و ایستاد اشصندلی پشت

 .  رمنمی جایی نکنم خداحافظی تو از تا من نپیپون

 . ایستاد کردن تایپ از باالخره سپیده های دست

 : داد امهاد و شد جدی جانان

 رو خوبی روزای نیست قرار روز چند این من -

 و باشی دلخور دستم از هم تو ندارم دوست بگذرونم؛

 . برم اینجا از
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 دبلن آن روی از و داد عقب را صندلی مکث با سپیده

 . شد

 او به را آلودشاشک های چشم و ایستاد جانان روبرو

 . دوخت

 چرا پس داری قبول دوستت عنوان به رو من اگه -

 کنی؟نمی اعتماد بهم چرا گی؟نمی بهم رو چی همه

  بری؟ اینجا از خوایمی یهو چرا گینمی چرا

 فشار بهم را هایشلب شده شوکه و مبهوت جانان

 .  داد

 او از چیز هیچ وقت هیچ سال دو این در سپیده

 اسمی فقط هلن از. بود نکرده گله و بود نپرسیده
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 و ودب نشنیده را فرشته و دفرب اسم هرگز و دانستمی

 . بگوید چیزی چه جوابش در دانستنمی حاال

 . گرفت بغل را سپیده و کرد پر را بینشان فاصله

 من ؛نیست اعتمادیم بی از نگفتم چیزی بهت اینکه -

 رو چیزی اینکه. سپیده نیستم زدن حرف آدم فقط

 زندگی جایهیچ که اینه برای کنمنمی تعریف برات

 یشترب روز به روز که بدبختیه فقط. نداره تعریفی من

 هک داری کوچولو ارشیا یک زندگیت توی تو. شهمی

 همونم... من اما بدی ادامه و باشی امیدوار بهش

 . ندارم

 نشست؛ گلویش روی زهرآلودی تیر همچون بغض

 . آمد بند نفسش
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 داشت شک که کرد ادا آرام حدی به را بعدی کلمات

 . باشد شنیده سپیده

 . نشد یعنی -

 رب بغضش تا گرفت باال را سرش و کرد رها را سپیده

 هنوز و بود گذشته سال سه. نشود آوار سرش روی

 .بود نشده طبیعی چیزهیچ
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 را صورتش عضالت کرد سعی و گرفت محکمی دم

 ادزی اّما بزند مصنوعی چند هر لبخندی و بکشد باال

 . نبود موفق

 . کردمی نگاه را او برده اتم سپیده

 خواستی موقع هر. فرستممی برات رو خونه آدرس -

 . فعال. بازه روت به ام خونه در بیا

 اتاق از سرعت با و برداشت میز روی از را کیفش

 . آمد بیرون

 فکر کمی تا برود پیاده را راه از قسمتی داشت تصمیم

 باال هک رگیبز تابلو به نگاهی آمد؛ پایین هاپله از. کند

 یرو تلخی لبخند. انداخت بود؛ شده نصب ساختمان
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 روزی قطعا اّما نبود ناراحت رفتنش از. نشاند لب

 . شدمی تنگ اینجا برای دلش

 عادی حالت به نفسش و شد دور که شرکت از 

 . گرفت را هلن شماره برگشت؛

 . داد جواب دوم بوق با

 . رفت راه هزار دلم نمیدی؟ جواب چرا تو. سالم -

 . خنیدید

 زنیمی زنگ من به وقت هر چرا تو. سالم علیک -

  زنی؟می غر داری

 اینجا از حالت اون با دیشب. داری هم زدن غر آخه -

 خودت حال تو بزارم نزنم زنگت گفت فربد رفتی؛
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 خیلی ندادی؛ جواب زدم زنگ که امروزم. باشی

 . شدم نگران

 تو ندونه کس هر نداره، افت بم بادمجون که اوال -

 زنگ دوما. دارم جون تا صد من دونیمی خوب که

 دفترش روز نصف امروز. شوهرت برادر به زدیمی

 . بودم

 گوشش از را گوشی تا شد باعث هلن بلند صدای

 . بدهد فاصله

 به راجع نکنه داشت؟ چیکارت فرهاد؟ ی؟...چ -

  گفت؟ بهت چیزی دیشب

 خواستمی تازه اون. دادم استعفا خودم من. هلن نه -

 . بده ترفیع بهم
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 در حیرتش و کرد احساس را هلن خوردن جا 

 . بود پیدا اشبعدی کلمات

 اندازیمی دستم بده؟ ترفیع بهت خواستمی فرهاد-

  جانان؟

 .گرفتمی ضربان داشت باز اشنشدنی تمام سردرد

 . گذاشت اشپیشانی روی را دستش

 رو اون کار هم من، خب ولی گفتم جدی هلن نه -

 هم االن. دادم استعفا. رو خوردم کار هم کردم راحت

 . خونه رممی دارم کردم جمع رو اموسایل همه

 . نداشت را اشاولی انرژی دیگر هلن صدای

 به فقط نگفت، هیچی هم تو رفتن بعد دیشب -

 تو رفتن بعد دقیقه ده.  بریم بپوش لباس گفت فرشته
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 ساده حرفات زا کردیممی فکر فربد و من. رفتن

. آدمیه چطور فرشته فهمیده فرهادم انگار اّما نگذره

 وقحق به دیگه که تو کردی؛ خوبی کار خوب تو ولی

 .رفتی الکی هم ماه دو یکی این, نداشتی نیاز اونجا

 .اونجا آیممی امشب بگم زدم زنگ... بیخیال
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 نرفت باد بر سالروز به دارد او که دانستنمی هلن آخ

 پا و دست اینطور اال و شودمی نزدیک اشزندگی

 . شدنمی گیرش
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 . زد چنگ آمد ذهنش به که ای بهانه اولین به

 تا رهمجبو ایدمی باز مطب؟ بره نباید فردا مگه فربد -

 . میمونه خواب فرداش بمونه، بیدار دیروقت

 و رفت یادت کارمندی زندگی زودی همین به -

 رهنمی دفرب اس شنبه پنج فردا پرید؟ تتدس از تقدیم

 هوس اریم؛می گیریممی شامم. دیگه آیممی ما. مطب

 . خداحافظ. نکن درست چیزی. کردم پیتزا

 ینپای را گوشی جانان. کرد قطع را گوشی مکث بی و

 هلن که انگار دوخت؛ آن به را اش کالفه نگاه و آورد

 . ببیند نگاهش

 . شتندا رویپیاده حوصله دیگر

 . بست را هایشچشم و گرفت خانه مقصد به تاکسی
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   *** 

 . کشته رو خودش بچه اون -

 . آیدمی فرود قلبش کنار گلوله، اولین

 . کشته شو بچه عمد از گنمی -

 کندتر و کند قلبش تپش. خورد هدف به دومی

 . شودمی

 بیچاره اس؟ حامله نفهمه آدم شهمی مگه بابا، اره -

 ... عروسش اّما اس بچه عاشق. خانوم فرهوده

 تک تک شدن پاره بعدی، زن پچ پچ صدای با

 سخت نفسش. کندمی احساس را مغزش هایمویرگ

 . شودمی
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 هبچ با نفهمید نیاورد تاب رو شوهرش مرگ دختِر -

 زد که نشد شوهره چهل کنه چیکار شکمش تو

 . شده الزمون آخر. کشتش

 . گرفت را جانش مانده ته کالمش زهر با زن

 . شنید هم را بعدی نفر آرام صدای لحظات آخرین در

 .  کن ولش زد می چل و خل اولشم از دختره -

 در مرگ ناقوس صدای. شنیدنمی را صدایشان دیگر

 . بود دوران در سرش و پیچیدمی سرش

 آویخته سیاه پارچه گرداگردش که شد اتاقی وارد

 .  بودند

 تاداف اتاق طوس رنگ طالیی بزرگ تشت به چشمش

 . درخشیدمی تاریکی دل در که
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 حرکت توانستنمی. بود شده قفل پایش و دست

 را انتظارش چیزی چه دانستمی که انگار. کند

 . آمدنمی کوتاه هم باز اّما کشدمی

 . شدمی اکو سرش در صداها

 قاتل اون... کشته رو اش بچه... کشته خودش -

 . جنینشه

 پا و دست چهار و شد خم لرزانش هایزانو روی

 . رساند زرین تشت به را خودش

 نفس نفس. بود شده جانبی و کرخت هایشدست

 را تشت داخل تا کشید جلو را سرش کمی. زدمی

 . ببیند



صورتیتابو   
  
 

 

197 

197 
@romandl 

 از هایشچشم تشت، درون جانبی جنین دیدن با

 .زد جیغ وجودش تمام با و آمد در حلقه

 

  

۳۹ 

 

 و سوختمی گلویش ته. ردک باز را هایشچشم

 . بود شده خشک دهانش

 تا گذشت کمی بود؛ تاریک کامال خانه فضا

 و کجاست فهمید و کرد عادت تاریکی به هایشچشم

 شد ولو تخت روی برگشت، که شرکت از. شده چه

 .  نفهمید چیزی دیگر و
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 و بود ندیده هاکابوس دست این از که بود ماه چند 

 هک سپردمی فراموشی دست هب را آنها داشت کم کم

 را دستش. بودند زده شبیخون هایشبخوا به باز

 رانگا. بود اشک خیس سراسر کشید؛ صورتش روی

 .  است بوده گریه مشغول خواب در مدت تمام

 ار دستش. نشست تخت روی و کشید باال را خودش

 . گذاشت دردناکش سر روی

 ساعت سه. برداشت پاتختی روی از را اشگوشی

 . بود خوابیده

" نه" قدرت کاش. داشت هلن از پاسخ بیتماس دو

 ستتوانمی کاش داشت؛ را اشکودکی رفیق به گفتن

 زنم می صورت این بر خنده نقاب سال تمام: بگوید

 حال به را روز دو این نفهمی، هیچ دلم داغ از تا
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 سال چند این هلن که حیف اّما کن رهایم خودم

 بود، شده مادرش. بود کرده کسش همه را خودش

 اشناراحتی طاقت. برادرش و خواهر حتی و پدرش

 . نداشت را

 کوتاهی پیام در تنها. چیست سوالش دانستمی

 . نوشت

 . پپرونی پیتزا -

 نای اسم حتی پیش سال سه. کرد عصبی خنده تک

 رایب تعریفش پیتزا. بود نخورده گوشش به هم چیزا

 باریک ماه دو یا یک که بود اعیونی غذایی آنها

 خیابان دو فودی فست به شام صرف به را خودشان

 سفارش پیتزا دو و کردند می دعوت باالترشان

 حتی یا و مخصوص مخلوط، پپرونی، حاال. دادندمی
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 وضع واقع در نداشت فرقی اشایتالیایی و ایرانی

 فکر ها چیز این به که نبود خوب انقدر شانمالی

 خدا هم آن که خوش، دل ند؛داشت چیز یک تنها. کنند

 . گرفت شانزندگی از

 را صدایش توانستمی هنوز بست؛ را هایشچشم

 . بشنود

 هزن می زل میشه رد یکی. نشین اینجا خانم جانان -" 

 . " آالچیق توی بریم پاشو بهت

 .  بازی غیرتی... آها گفتند؟می چه مردم

 بود سال سه. نشست هایشلب روی تلخی لبخند

 .  بود نیاورده در بازی غیرتی رایشب کسی
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 دستش. کردمی اذیت را چشمش نور زد؛ را برق کلید

 . گذاشت دردناکش و متورم های چشم روی را

 سرخ، و متورم هایچشم. رساند آینه جلو به را خود

 او تنها اشریخته بهم موهای و شده خشک هایلب

 .  داشت وا تلخی خنده به را

 سال هر. بود اشزندگی نهساال گرداب آمدن موعد

 . شدمی عجین جنون با روزها این

 باالی و زد شانه را موهایش. زد آب صورتش به

 اتمام به لباسش پوشیدن هنوز. کرد جمع سرش

 زیپ. زد بلند خانه زنگ صدای که بود نرسیده

 روی از را شالش و کشید باال باسرعت سارافونش

 رفت؛می در طرف به که همانطور و زد چنگ تخت
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 جعبه دو با لب به لبخند هلن. انداخت سرش روی

 . بود ایستاده در پشت پیتزا

 .شود داخل تا آمد کنار و کرد سالم 

 

 

۴۱ 

 و شال. گذاشت کانتر روی را پیتزا هایجعبه هلن

 .  درآورد را مانتویش

 متعجب و انداخت خالی راهرو به نگاهی جانان

 : پرسید

  جاست؟ک فربد -
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 راحت رفت؛ می کاناپه طرف به که همانطور هلن

 . داد جواب

 . تو بیا. نیست -

 . بست را در

 . میاین باهم که گفتی عصر چرا؟ -

 . کرد تایید را حرفش هلن

 کنم فک زد؛ زنگ فرهاد پیش دقیقه ده همین. اره -

  .خونشون بره گفت فربد به. بود بد حالش خیلی

 . برگشت او طرف به و گرفت جا هلن کنار

 نپرسید از مانع نتوانست که آنقدر بود کرده تعجب

 . شود اشبعدی سوال
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 بودم شرکت عصر تا که من بود؟ بد حالش فرهاد -

 . بود خوب خیلی

 . انداخت باال شانه بیخیال هلن

. شده شونبحث فرشته با کنم فکر. نگفت چیزی فربد -

 نای هیچی گرفتم تصمیم دیشب از من. نیست مهم

 . نباشه مهم برام دوتا

 : پرسید پیگیر همچنان اما جانان

 حق هب فربد؟ زده زنگ شده بحثش فرشته با فرهاد -

 . حریفه رو فرشته تا هشت فرهاد. ندیده چیزای

 : گفت کشیده و شد کالفه هلن

 ... جانان...دونم..نمی -
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 زور به باید که قبلت روزای از نه: داد ادامه شاکی و

 ونا کن ول. االنت زبونی بلبل از نه شمبک حرف ازت

 برو. هست پر ازشون کافی اندازه به دلم رو تا دو

 . کردم هوس صبح از بیار رو پیتزا بردار

 پرسیدن سوال اما بود نگرفته را هایشسوال جواب

 مهر هلن رفتن طفره این. ندانست جایز را بیشتر

 نکهای. زد خوابش از قبل دیشب حدسیات بر تاییدی

 فرشته از اسمی ترین کوچک خواستنمی دیگر لنه

 .  ودب ایستاده حرفش پای مصر و بیاید اشزندگی در

 . شد بلند مبل روی از و داد تکان سری

 زمین روی را مخلفاتش بقیه و پیتزا هایجعبه 

  .بود هاگل با سلفی گرفتن مشغول هلن. گذاشت
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 خوب. شدن بزرگتر قدر چه نیومدم هفته چند این -

 . ها رسیمی بهشون

 . نشست زمین روی

 اصلی های دلیل از یکی شرایط این توی. آره -

  شه؟می باورت. هستن کردنم زندگی

  .کرد ثبت دیگری عکس و زد دوربین به لبخندی

 . فهمممی. آره - 

 جانان کنار و کرد رها کاناپه روی را اش گوشی

 : الیدن و کشید خودش طرف به را پیتزا جعبه. نشست

 دست یک خریدن با تو مشکل فهمیدممی اگر من -

 چیه؟ نهارخوری میز یک و حسابی و درست مبل
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 ینزم روی نشستن توی لذتی چه. میشد خوب خیلی

 واقعا؟ هست

 

 

۴۰ 

 هب ایغرهچشم و برداشت را پیتزایش از برشی جانان

 . رفت هلن

 و تریخمی اشپپرونی روی را سس که همانطور

 اب که بودم نیومده اولم از: گفت بود؛ آن به نگاهش

. تمراح زمین روی نشستن با. بگیرم خو اینجا فرهنگ

 هاشبا هم االن ننشستم میز پشت سال یک و بیست
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 اقعمو اکثر. بسمه کاناپه همین هم مبل. نیستم راحت

 . خورممی همون روی غذامم

 . نکرد شکایتی دیگر و داد تکان سری هلن

: گفت جدی هلن کشید؛ خوردن از دست از که انجان

 . بزنم حرف باهات خواممی

 اننش هلن جدیت. افتاد دلش به ناشناخته ای دلشوره

 . داشت موضوع اهمیت از

 ماا نشود نمایان صدایش در اضطرابش که کرد تالش

 . نبود موفق

  چی؟ مورد در -

 . فهمیمی گممی -
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 درون را زایشپیت تیکه آخرین حرفش، دنبال به و

 . شد بلند جا از و داد جا دهانش

 به. بود کرده منع برایش را نوشابه مصرف دکتر

 رپ را لیوان و برداشت را آب بطری رفت؛ آشپزخانه

 . کرد

 ار هلن آرامش و بود نشسته جایش سر مبهوت جانان

 .  نگفت چیزی اّما کردمی نگاه

 داد ترضای آشپزخانه از آمدن بیرون به باالخره هلن

 . نشست کاناپه روی و

 هلن کنار در و شد بلند زمین روی از همفرز جانان

 دستش و کرد جمع شکمش در را پاهایش. گرفت جا

 . کرد حلقه آنها دور را
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 اخیرش سال سه این هایعادت از یکی هم یکی این

 خودش بود گرفته یاد بود شده تنها وقتی از. بود

 .  کند بغل را خودش

 . بود فکر در و بود گرفته دندان به را لبش هلن

 . شکست را بینشان سنگین سکوت جانان

  شده؟ چی بگی خواینمی -

 و فشرد هم روی را هایشچشم. کرد رها را لبش هلن

 . زد زنگ مامانت: گفت

. ودب نیفتاده عجیبی اتفاق. کرد رها را نفسش جانان

 در او با و داشت پیش سال سه همان از را هلن شماره

 . بود ماست

 : پرسید مشکوک و کرد ریز را هایشچشم جانان
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 رساست اینطوری تو که نیست عجیبی چیز که این -

 ن؟ها. باشه گفته جدیدی چیز... اینکه مگر. گرفتی

  گفته؟ چی

 هب جانان با کردن صحبت در که همیشه برخالف هلن

 خورده گره درهم انگشتان اینبار زدمی زل هایشچشم

 جمله همان با انگار. بود داده قرار هدف را خودش

 ارب این. بود شده برداشته دوشش از باری ابتدایی،

 . کردمی ادا را کلمات تر راحت

 احوال همیشه مثل و کرد پرسی احوال عادی اولش -

 اصرار دیگه وقته خیلی که دونیمی. پرسید رو تو

 بهش رو اتخونه آدرس یا تلفنت شماره که کنهنمی

 مطمئن خواستمی و پرسیدمی رو احوالت فقط. بدم

 خیلی پرسیاحوال بعد بار این اّما خوبه حالت بشه
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 ده،ش سال سه گفت. تهران بیایم خوایممی گفت رک

 اینم اما ناراحته ما دست از جانان که دونیممی ما

 و میایم خاطر همین به. تنهاست قدر چه که دونیممی

 آدرسش گردیم؛ب دنبالش رو هاخیابون تک تک شده

 . کنیممی پیدا رو

 طعم دهانش در و کرد پرواز جانان لب از لبخند

 که زهری همان زهر، شبیه طعمی. پیچید تلخی

 . بدهند خوردش به خواستندمی بالجبار

 تنها و بگذارند را چیز همه کرد مجبورش که زهری

 الس سه این در بودگفته. کند فرار و بردارد را جانش

 سه های زخم هنوز اّما بود نگفته وغدر شده، قوی

 بودند تازه هنوز. بود باقی خود قوت به قبل سال

 بر و شد نمک مادرش و پدر آمدن خبر که تازه آنقدر
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 .سوختمی بدنش تمام... سوختمی. پاشید آنها روی

 هایشدرد. کشیدمی زجر. کشیدندمی فریاد هایشزخم

 .بارید هایشچشم از و شد اشک

 

  

۴۲ 

 

 . آمد خودش به هلن نگران صدای با

 . جانان -

 آلودشاشک نگاه و گذاشت زانوهایش روی را سرش

 . داد هلن به را
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 حاال تنهایی، دره این وسط کردن پرتم خودشون -

 . بدن نجاتم بیان خوانمی

 . چکید چشمش از دیگری اشک قطره

 : زد پوزخند 

  شنیدی؟ نگرفت اتخنده تو -

 روی را دست و کرد تر نزدیک او به را خودش لنه

 تو جانان: گفت حمایتگرایانه و. گذاشت جانان کمر

 ذارمینم. وایمیسم جلوشون فربد جان به نه، بگو فقط

 ... ببینیشون خواینمی هنوز اگر. کنن پیدات

 هایش چشم اسمان. خندید تلخ هلن، حرف میان

 . تگرف شدت هایشچشم باریدن و شد تر ابری
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 دل روی بر ایشیشه تکه همچون دارش بغض صدای

 . انداخت خط هلن

 روزم؟ و حال از نیست معلوم ببینمشون؟ خوامنمی -

 ... سالگرد فردا. سالسه شهمی فردا

 : داد ادامه وارزمزمه و داد پایین را دهانش آب

 ... امیرعلی -

 هلن. گرفت بر در را خانه فضا سنگینی سکوت

 . فشرد و کرد فیکس جانان شانه روی را دستش

 رو روبه و شد بلند جا از جانان که گذشت دقیقه چند

 . ایستاد هلن

 هایشاشک از خبری دیگر اّما بود سرخ هایشچشم

 . کرد صاف را صدایش. نبود
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  میان؟ کی نگفت -

: گفت و زد پلکی جانان سریع واکنش از متحیر هلن

 . آینده هفته داخل

 . باشه -

 سرش در انگار. گذاشت هایششقیقه روی را دستش

 . کوبیدندمی طبل

 انمیزب امشب که ببخشید هلن، کنم فکر باید من -

 .  نبودم خوبی

 . نشاند لب روی سطحی لبخند نگران، هلن

 . عزیزم باشه -

 هلن که برود خواب اتاق طرف به تا چرخید جانان

 : زد صدایش مردد
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 . جانان -

 . برگشت هلن طرف به گیج

  جانم؟ -

  کنی؟ چیکار خوایمی -

 برایش چیز همه و بود گیج کند؟ چکار خواست می

 مطمئن را چیز یک اما داشت قرار ابهام از ایهاله در

 . آورد زبان به را همان. بود

 . فرار -

 .کرد تند پا خواب اتاق طرف به جانان و رفت وا هلن
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 را هایشچشم و کرد پرت تخت روی را خودش

 . بست

 خورد به روزه چند این در که هاییمسکن حساب

 سردردش اما بود رفته در دستش از بود؛ داده اشمعده

 . گرفتنمی آرام

 روز هفت فقط اشپروژه تحویل برای آمد یادش

 . داشت وقت دیگر

 واریز باید فردا بود؛ شده دیر نیز اشاجاره پول

 از و بود تعطیل را روز ود این که خداروشکر. کردمی

... اّما...اّما.بود شده راحت آبتین های مزاحمت دست

 .  آمدندمی داشتند آنها
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 .  خوابید پهلو روی و چرخید کالفه

 بازی مثل هم باز اما زدمی چنگ ریسمانی هر به

 د؛بو نیاورده شانس آن در وقت هیچ که بچگی مارپله

 ودفر اولش خانه سر و افتادمی مار ترین بلند خانه در

 . زدمی زنگ گوشش در بلند هلن جمالت. آمدمی

 که دارند دختری بود آمده یادشان سالسه از بعد

 ... تنهاست

 خانواده از را اشتنهایی حاال او که دانستندنمی آنها

 . داندمی تر عزیز اش

 زا کمتر. کرد می اذیتش دیواری ساعت تاک و تیک

 .  دیگر اردیبهشت هشت تا بود مانده ساعت یک
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 به که روزی تنها... آرزوهایش رفتن برباد روز به

 و برود گذشته دل در پروا بی دادمی اجازه خودش

. کند غرق شیرین و تلخ خاطرات میان در را خودش

 اجازه و بیاورد هایشچشم جلوی را گذشته خاطرات

 . کند صادر را هایشچشم باریدن

 به نگاهی باید. کردمی نگاهشان تردقت با باید امسال

 قدمی تا نشوند، رنگ کم تا انداختمی نیز هایشزخم

 . نبخشد تا و نکشد پس

 علیحاج که زمانی قبل، سال سه به کرد پرواز ذهنش

 به ها همسایه. بود کرده غش. گفت علی امیر مردن از

 ار چیز یک فقط آمد که هوش به. بودند رسیده دادش

  کجاست؟ امیرعلی: کردمی تکرار وارطوطی
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 ههمسای منصورخان، ماشین سوار که بود هوشیار نیمه

 حال هم خانم فرهوده. شدند دیوارشان به دیوار

 راهی و نشست جلو علی حاج. نداشت بهتری

 . شدند بیمارستان

 سواین هادیوانه چون کدام هر و شدند بیمارستان وارد

. ودندب امیرعلی از نشانی منتظر و پاییدندمی را آنسو و

 به را امیرعلی فامیل و اسم. کرد شانآرام خان منصور

 بود نشسته اطالعات قسمت در که جوانی دختر

 :  گفت کوتاه و آورد باال را سرش دختر. گفت

 . سردخونه. بودن تصادفی -

 علی حاج. زدند زانو در پشت و شدند راهرو وارد

 .  آمد بیرون نکشید دقیقه به و رفت داخل
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 . بود گرفته خون رنگ هایشچشم

 ... خدا: زد زجه دل ته از و زد زانو راهرو وسط

 پایان به سردخانه رنگ سفید در پشت چیز همه و

 .  بود رسیده

 را اشزندگی زنی و شد خم مادری و پدر کمر

 . باخت

 هفته چند از بعد و بودند زده حرف. بود آمده پلیس

 . بود جمله یک جوابشان پیگیری

 و جلو به توجه عدم باال، رعتس دلیل به" 

 ."  شده منحرف جاده، از کامیون راننده، پرتیحواس
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 فقط .بود مانده باقی آن سوخته الشه تنها که کامیونی

 بیرون کامیون از زودتر امیرعلی که بود خوش دلش

 .  بود نسوخته و شده پرت

 دوار: بود داده توضیح پرونده در را فوت علت دکتر

 . یمغز ضربه آن نتیجه در و سر به شدید ضربه شدن

 فتصاد او، با تماس از بعد دقیقه دو تنها اشامیرعلی

 کرف چیز به دقیقه دو این در فهمیدمی کاش. بود کرده

  کرده پرت خودش جان از را حواسش که کردهمی

 . پیچید گوشش در آخرش جمله

 شدم، بزرگ ها جاده این توی علی حاج همراه من" 

 ." خانوم جانان

 .  بودند شده جانش قاتل آشنا هایجاده همان آخر
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 را هایشلباس و شال. نشست. بود شده تنگ نفسش

 .خزید پتو زیر و کرد پرتاب تخت پایین و آورد

 . شد بهتر کمی حالش

 را در صدای. بود خیس سراسر اشک از صورتش

 . رفت هلن. شنید

 چهل و ریخت اشک  و خورد تاب گذشته در آنقدر

 به و شد گرم هایشچشم که زد ورق را اول روز

 .رفت خواب
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 هب نگاهی گیج. کرد باز چشم گوشی، زنگ صدا با

. آورد یاد به را گذشته شب و انداخت اطرافش

 و بود شده متورم گریه دلیل به هایشچشم

 .  کشید باال را خودش. سوختمی

 بود؛ نشده امتم اما بود قبل روز از کمتر سردردش

 از را اشگوشی و گذاشت سرش روی را دستش

 روی ناشناس شماره دیدن با. برداشت پاتختی روی

 تماس که ماند خیره گوشی به آنقدر و کرد اخم آن

 . آمد پیام بالفاصله و شد قطع

 ... می. هستم آبتین شجاعی خانم سالم -

 و گذاشت شماره روی را دستش نخواند را اشادامه

 سیاه لیست جز را شماره و کرد پاک را آن صحر با

 . بود داده دست از را عقلش واقعا پسر این. گذاشت
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 قبل ساعت دو که افتاد دیگری پیام به را نگاهش

 . بود رسیده

 وامحت که دانستمی. بود شده ضعیف اشخبررسانی

 را آن لب زیر و کرد بازش اما است تکراری پیام

 . خواند

. تهران انمی راضیه و رضا گهدی روز چند تا -

 رو جزییاتش. کنن پیدات کردن جزم رو عزمشون

 . دممی پیام بهت فهمیدم، بعدا

 . داد جواب کوتاه

 . بیا تونستی هم خودت. اوکی -

 . آمد بعدی پیام بالفاصله

  خوبی؟ تو -
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 سری او؟ بودن خوب و اردیبهشت هشت بود؟ خوب

 بگذارد؛ وابج بی را پیامش داد ترجیح. داد تکان

 سال سه او حال که دانستمی خودش کنندهارسال

 .بود ای احمقانه سوال. نیست خوب که است

 موهایش و نایستاد آینه جلو دیگر هایروز برخالف

 اتاق از و کرد رها تخت روی را گوشی. نکرد شانه را

 . آمد بیرون

 ار کتری. بود چای محتاج. بود منگ و سنگین سرش

 .  گذاشت گاز روی و کرد آب

 روی را دستش و کرد پرت کاناپه روی را خودش

 .  گذاشت دردناکش هایچشم
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 چهلم روز. غم و بود غم امیرعلی فوت بعد ماه دو

 به او بردن و جانان شدن بیهوش با امیرعلی

 جنین داغدار. شدند داغدار دیگر بار بیمارستان،

 در و بود آمده خبر بی که جانان و امیرعلی دوماهه

 .  بود رفته سکوت

 انستهد سقط دلیل را مادر عصبی فشار و استرس دکتر

 دلیل تازه. شد خم کمرش دیگر بار جانان و بود

 که بدی حال. فهمیدمی را بدش حال و تهوع حالت

 روز آن حتی نبود امیرعلی فوت از بعد به محدود

 هایحرف یاد. داشت سردرد و بود بیحال نیز لعنتی

  .افتاد امیرعلی

. بخوابند بامپشت روی بودند کرده هوس شب آن

 . مهتابی و صاف آسمان و بود تابستان
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 . بودند شده خیره آسمان به سکوت در دو هر

 . کرد جانان به نگاهی نیم امیرعلی

 پدر خیلی بشین دار بچه خودمون گمامی جانان -

  نه؟ شیممی خوبی مادر

 چشم و کرد تعجب امیرعلی ناگهانی سوال از جانان

 . کرد درشت

 مسئولیت خیلی بچه. کنمنمی فکر بهش اصال من -

 . امنمیبر پسش از حاالها حاال کنممی حس. داره

 سرش زیر را دستش. چرخید پهلو به امیرعلی

 . دوخت جانان به را نگاهش و گذاشت

 کم کم گذشته ازدواجمون از نیم و سال یک چرا؟ -

 خوبی مادر قعًاوا تو که من نظر به. کن فکر بهش
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 داشته دختر یک اینه هامآرزو از یکی من. شیمی

 .  باشم

 بخندل بود؛ نگرفته جدی او و بود گفته جدی امیرعلی

 . زد گشادی

. موردش در پرونهمی متلک بهم زیاد مامانتم اره -

 . بخوابیم بیا فعال کنممی فکر بهش

 . شد جمع هایشچشم در اشک و کشید ای خمیازه

 . خندید لیامیرع

 .بخواب. ای خسته من از بیشتر تو -
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 ودب پیوسته حقیقت به امیرعلی آرزو بعد ماه شش و

 طاقت هم خودش جنینش. نبود دیگر خودش اّما

 تا دش بستری بیمارستان در روز دو. نداشت را یتیمی

 . برگشت خانه به و شد مساعد حالش

 و دبو نگذاشته خودشان خانه به پا دیگر حادثه روز از

 درواقع. شد پدرش خانه راهی لباس چمدان یک با

 به تا آقا حسین مغازه به ایشدقیقه ده آمدن و رفت

 خانه آن به دیگر او و بود کشیده طول سال سه االن

 گرانن بیشتر راضیه و گذشتمی هاروز. بود بازنگشته

 ت،رفنمی بیرون خانه از جانان. شدمی دخترش تک

 به شدن خیره جز و زدنمی حرف لزوم مواقع جز

 . نداشت دادن انجام برای دیگری کار اتاقش دیوار
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 فوت از بعد ماه پنج. نداشت دوام زیاد نگرانی این اما

 برای آمدند، شانخانه به علی حاج و فرهوده امیرعلی

 نباید عروسش داشت اعتقاد علی حاج. خواستگاری

 برادرزاده محمد از بهتر کسی چه و بشود غریبه زن

   اش؟

 اجح به ناباورانه و بود کرده بغض فقط جانان شب آن

 و علی حاج از که بتی. بود کرده نگاه فرهوده و علی

. فروریخت شب همان بود؛ ساخته فرهوده

 خواب از را او و شد سیلی علی حاج خواستگاری

 .  کرد بیدار اشماهه پنج

. کرد باز را ایشهچشم. شد بلند کتری سوت صدای

 که سوزی خود اما بود شده کمتر هایشچشم سوزش

 درد به را قلبش بود؛ کرده شروع خاطرات مرور با
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 یک. نداشت را چای کردن دم حوصله. بود آورده

 جوشآب با و گذاشت لیوان توی را نپتون چای بسته

 . کرد پر را لیوان

 . داد تکیه کاناپه به و نشست زمین روی بار این

 باال کنان رقص که دوخت لیوان بخار به را شمشچ

 نیز شب آن. شدمی محو اتاق فضای در و آمدمی

 روبرویش میز به را نگاهش تنها سکوت در االن مانند

 . بود شنونده و بود دوخته

 تهدوخ و بریده داده، حکم. بود نپرسیده نظر علی حاج

 .  کند تنش تا بود آمده فقط. بود

 از امیرعلی بار چندین. بود یامیرعل همسن محمد

 از ااّم بودند همبازی که بود کرده تعریف شانکودکی
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 ؛بود شده کمتر و کمتر روابطشان بعد به نوجوانی

 هک دانست می اعتقادی های تفاوت را علتش امیرعلی

. بود تهگذاش تاثیر بینشان دوستانه رابطه در ناخواسته

 امیرعلی، با ازدواجش سال دو طول در را او جانان

 هک دانستمی اّما بود دیده دستش هایانگشت از کمتر

 محمد. است قائل زیادی احترام برایش علیحاج

 آرزوی پسرش برای علی حاج که بود رفته را راهی

 هک بود امیرعلی برای حاجی آرزو... شدن طلبه. داشت

 ادامه را پدرش شغل همان و بود نرفته بارش زیر او

 به و بود کرده انتخاب را طلبگی دمحم اّما بود داده

 به را این طعنه با علی حاج گاهگاهی هم دلیل همین

 . زدمی امیرعلی گوش
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 زده زل ها آن خالی جای به جانان و بودند رفته آنها

 سال سه قاطعیت همان با علی حاج صدای و بود

 .  پیچید گوشش در پیش

. مونهمی خودم دختر مثل و بود امیرعلی زن جانان -

 خوب اما سالشه، یک و بیست تازه دختر این

 روی بزارم عیب خوامنمی. کرده فوت شوهرش

 پس دونیم؛می رو جامعه شرایط مونهمه اما جانان

 گریه امیرعلی برای دیروز تا که مردم همین فردا

 جانانم. پشتمون زننمی حرف جور صد کردنمی

 لییرعام غم. خونه توی بشینه عمر آخر تا که تونهنمی

 توی شاهده خدا درست، کرده خم رو ما همه کمر

 ردد قلب و نفس تنگی بدون شب یک ماهه پنج این

 این با نباشه دنیا این به عمرم ممکنه من. نخوابیدم
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 خترد این سرنوشت رفتنم قبل خوامنمی مریض قلب

 .باشم امیرعلی جوابگو باید. برم و کنم رها رو
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 روی بیشتر کمی و چرخاند جمع میان در را نگاهش

 .کرد مکث جانان الود اخم چهره

 خود رو این عزیزه، برام امیرعلی اندازه محمد -

 رو جانان هایاخالق هم من دونه،می هم جانان

. سازنمی هم با که دونممی و رو محمد هم شناسممی
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 مه با جوون دوتا این که اینه صالح شرایط این توی

 . کنن جازدوا

 شدن خورد صدای توانستمی سال، سه از بعد هنوز 

 عقلش فریاد صدای. بشنود را شب آن در غرورش،

 و نکنند خوردش آنها تا نکند سکوت گفتمی که

 رچسبیب دلیلی به فقط نبرند سوال زیر را شخصیتش

 ... یوهب. بودند زده اش پیشانی به پیش ماه پنج مردم که

 فهمید حاجی شب آن هایفحر از که حقیقتی تنها 

. دبو ترسیده مردم حرف از. است نگران او که بود این

 از. کند دار لکه را آبرویش اشبیوه عروس اینکه از

 فتاده که آبرویی و برود دنیا این از ناغافل شبی اینکه

 وسیله به ریخته عرق کردنش جمع برای سال

 . برود تاراج به عروسش
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 شب آن در پدرش سکوت ،او هایحرف از ترتلخ اما

 حاجی هایحرف تمام به واکنش در مطیعانه رضا. بود

 .  بود پذیرفته و بود داده تکان سر

 ّماا بود شده سرد و شدنمی بلند بخاری چای از دیگر

 خود از دست خواستنمی و نداشت میلی حاال

 .  بردارد آزاری

 فشار هم روی محکم را آنها و بست را هایشچشم

 را راضیه و رضا هایروز آن هایحرف کرد یسع. داد

 .  بیاورد یاد به

 آنها خانه به وقتبی و وقت علی حاج که روزهایی

 هاییروز. داشت عجله عقد روز تعیین برای و آمدمی

 های آدم به ناباورانه و بود کرده سکوت او که

 عرض و طول چطور که نگریستمی اطرافش
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 تنش و دوزندمی و دبرنمی گیرند،می را اشزندگی

 خواهندمی کجا تا پرسیدمی خودش از مدام و کنندمی

  بروند؟ پیش

 باال را سرش. زد چنبره گلویش بر ایکهنه بغض

 بدیش را هایشاشک کردمی گریه نباید امروز. گرفت

 . بود شده تمام اشجیره و بود ریخته

 آخر در که رفت و آمد آنقدر علی حاج آمد یادش

 دست دست و جانان هایسکوت از اش حوصله

 همراه شب شنبهپنج یک و رفت سر رضا های کردن

 که بود معلوم آشکارا درهمش چهره از. آمد محمد

 .  است پریشان و آرامنا قدر چه

. بود کرده دقت محمد ظاهر به بار اولین برای شب آن

 وارشل و داشت تن به سفیدی دیپلمات یقه پیراهن
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 گذاشته ریش و بود کوتاه هایشمو. مشکی ای پارچه

 جز امیرعلی. بود امیرعلی مخالف نقطه ظاهرش. بود

 هیچ و گذشتنمی بلند را ریشش مذهبی ایام در

 .  شدنمی دیپلمات یقه پوشیدن به راضی وقت

 پایین را سرش و کرده سکوت که محمد برخالف

. بود آمده حجت اتمام برای عمویش بود؛ انداخته

 شکستن و رضا کردن دل کی برای آخر تالش

 . جانان سکوت

 ریسمانی هر به. بود زده حرف زیاد علی حاج شبآن

 مباه توانندمی محمد و او کند ثابت تا بود زده چنگ

 شده موفق که بود زده حرف آنقدر شوند خوشبخت

 .شکست جانان سکوت باالخره و بود
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 من نه،: گفت اطعق و بود پریده علی حاج حرف میان

 . خوامنمی رو ازدواج این

 .  بود کرده کج اتاقش طرف به را راهش بعد و

 این ته نقطه یک حاجی حرف این با خودش خیال به

 میان به را صحبتش دیگر و گذاشتمی ماجرا

 . بود کرده اشتباه هم باز اما آوردنمی

 به را امیدش و بود شده ناامید او از بار این علی حاج

 یدنفهم جانان وقت هیچ که هاییحرف. بود بسته ضار

 حاج و رضا بین دیداری در هفته، همان در بود چه
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 زبانش ورد رضا آن، از بعد و شد بدل و رد علی

. گفتمی طلبه داماد داشتن های مزیت از. بود محمد

 سر و است طلبه دامادش که همکارش خان حبیب از

 آن از پس و کرد ضیهرا زبان ورد را این بعد و. راه به

 شنیده خانه کنار و گوشه تمام در محمد زمزمه

 .  شدمی

 یخ. برداشت را چای لیوان. کرد باز را هایشچشم

 .  بود کرده

 زهر مزه بودنش یخ بر عالوه. نوشید را آن از کمی

 آن هایحرف شبیه... تلخ خیلی. بود تلخ. دادمی

 ... پدرش و مادر روزهای

 فکر و زدندمی هایشخوبی و محمد از که هاییحرف

 تک برای را سونوشت بهترین دارند کردندمی
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 گفتند و گفتند و گفتند اینقدر. زنندمی رقم دخترشان

. بود زده جیغ. رفت در جا از هم جانان روز یک تا

 ار محمد بود گفته و بود کرده گریه. بود زده فریاد

 افسرده کردند می فکر بودند نفهمیده اما خواهد نمی

 گرداب این از نجاتش راه تنها محمد با ازدواج و شده

 از قبل هفته یک تا داشت ادامه هاجنجال این. است

 ورق و شد عوض چیز همه که شبی تهران، به آمدنش

 . برگشت

 ای ساده چیز شب آن مرور. گذاشت پایین را لیوان

 کردیم قبر نقش را گذشته وار دیوانه اینطور اگر. نبود

  .ماندنمی باقی او از جان بی جسم جز چیزی بش تا

. ودب چسبیده گلویش به بختک مانند همچنان بغض

 او و بود گذشته دو از ساعت. کشید عمیقی نفس
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 و زد زنگ رستوران به. نداشت نهار برای چیزی

 دیشب از اّما نداشت اشتها. داد چلوکباب سفارش

 به هم درد معده خواستنمی و بود نخورده چیزی

 .  شود اضافه هایشدرد

 مشغول سینک درون هایظرف شستن با را خودش

 و بود آشپزخانه در جسمش نداشت، فایده اما کرد

 . کردمی پرواز پیش نیم و سال دو به روحش

 هب. کرد پرت سینک درون و درآورد را هایشدستکش

 . برگشت هال

 های سرامیک روی نداشت کردن حرکت جان دیگر

 و پدر  آرام و مانند زمزمه ایصد. نشست سرد

 . پیچید گوشش در شبآن در مادرش
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 از .بود تشنه. بو پریده خواب از شب نیمه دو ساعت

 هک بخورد آب و برود آشپزخانه به تا آمد بیرون اتاق

 باید رضا. بود شنیده را مادرش و پدر آرام صدای

 و شدمی حاضر کارش محل در صبح هفت ساعت

 ورد بسیار چشم نیمه دو ساعت در بودنش بیدار حاال

 . بود ذهن از

 ناهپ دیوار پشت و شد نزدیک اتاق در به کنجکاوی با

 یا صدا ترین کوچک با بود باز نیمه در. گرفت

 . شدندمی او متوجه حرکتی

 که هاییحرف تمام... شنید را هانشنیده تمام شب آن

 را بود مانده مادرش و پدر دل روی ماه شش این در

 .  فهمید را اصرارهایشان علت و یدشن
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 گلویش روی را دستش. بود شده تنگ نفسش

 .داد قورت را دهانشآب و گذاشت
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 . شنید را پدرش صدای اول

 محمد االن ببین. گممی رو همین منم. خانوم اره -

 و درس به سرش کاریه، نکرده، ازدواج حاال تا مجرده

 بیست االن جانان. داره اخالق تر همم همه از. کتابشه

 اون میاد، براش موردهایی همچین که سالشه یک و

 به محمد با ازدواجش با کنهمی فکر بده حالش االن
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 بیشتر ماه پنج باالخره کرده، خیانت امیرعلی روح

 وزگارر شیرین و تلخ ترشیم بزرگ که ما ولی نگذشته

 .  باشیم فکر به باید چشیدیم رو

 : داد ادامه سپس و کرده ثمک کمی

 نج،پ و بیست بشه سالش یک و بیست دختر این -

 هک پیچینهمی زمزمه. تمومه دیگه. سال وشش بیست

 مردمی توی خودت دیگه. شده پیردختر رضا دختر

 ...  رو چیزا این دونیمی بهتر

 بعد دقیقه چند و شد فرما حکم اتاق در سکوت

 . شنید را راضیه صدای
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 گدازه مانند کلماتش هم باز اّما بود تناراح لحنش

 هزار را قلبش و ریخت جانان قلب روی بر مذاب

 . کرد تکه

 همسایه و در از کم هم حاال همین. دونممی -

 چطور جانان گفتمی خانوم عفت دیروز. نشنیدم

 شو بچه عمد از کننمی فکر همه. اسحامله نفهمیده

 ام... نفهمیده مکرد تعجب منم... واال بگم چی. انداخته

 اّما دادیم ربط ضعیفش بنیه به رو بدش حال همه

 گهمی که بود باخبر حاالتش از بهتر خودش خب

 . نفهمیدم

 هست؟ جنینش قاتل او کردمی فکر هم مادرش آخ

 . سوختمی آتش در داشت. زدمی فریاد قلبش
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 بار زیر رضا؟ بگم چی اّما سوزهمی براش دلم - 

 محمد مورد در باهاش جدی شستمن بار چند. رهنمی

 کهتی یه شده. کنهمی نگاه شینهمی فقط بزنم؛ حرف

 و عاشق اینا خداروشکر گممی همش. استخون

 دوتا این که خواستگاری مراسم کل. نبودن معشوق

 هب  عروسیشون تا دیدن رو همدیگه بار اولین برای

 خدا به محمد از بهتر کی وگرنه. نکشید هم ماه

 پیگیر اینطور هنوز که خداست با خیلی علیحاج

 . خونه این در آورده رو پسر این و جانانه

 . شد تر نرم رضا لحن

 به وای. گنمی اینو اسخونه تو همش االن تازه -

 پشت دیگه حرف تا صد بیاد و بره فردا پس حال

 گذره،می ازمون سنی داره هم تو و من. زننمی سرش
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 جانان گمنمی الل، ونمزب نکرده، خدایی فردایی پس

 بیاد ارب به آبروییبی ترین کوچک اگر اّما بدیه دختر

 بیوه زن کم اطرافمون توی کنیم؟ اشجمع چطوری

 نون به اگه. خودم کوچیکه عمه اش نمونه. ندیدیم

 بابا که بود خورده رو نونی همون اونم که بود حالل

 سالسه. شد مرگ جوون شوهرش اونم. خورد من

 کرد، تفو شوهرش که بود نگذشته زندگیش زا بیشتر

 خواستگار بیش و کم. کردمی زندگی آقاجون خونه

 دخترش اینکه سر آقاجونم. کردمی ردشون اما داشت

 که ما شد؟چی تهش اّما بهش نیورد فشار داغداره

 یه. کردیممی زندگی آقاجونم خونه توی دونیمی

 یفحاش به شروع و حیاط وسط اومد زن یه صبح،

 دوست زنه این شوهر با رفته مائده فهمیدیم ما و کرد
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 رفک هنوز ما بود صبح اوِل. کردن فرار شبونه و شده

 ای خورده و سی. خوابه اتاقش تو مائده کردیممی

 همون. ندیده رو مائده کسی هنوز گذشته سال

 اچیز این از من. راضیه داد سکته رو آقاجونم رسوایی

 جانان به چشمام اندازه که هم قدر چه هر ترسممی

 .  باشم داشته اعتماد

 : گفت محکم و داد بیرون صدا با را نفسش

 نفع به وصلت این راضیه، کنیم اشراضی باید

 .اسهمه

 

 

۴۹ 
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 کرده ادا راحت را هایشجمله دیوار طرف آن رضا

 خشمش و بغض بار هزاران طرف، این جانان و بود

 ندنک ای گریه نزند، فریادی تا بود فروخورده باهم را

 . نخرد بیشتری ترحم و

. بود پیک. شد پرت حال زمان به در، زنگ صدا با

 دبلن جا از سختی به و گذاشت زمین روی را دستش

 .  بود کرده خم را کمرش دیگر بار روزها آن مرور. شد

 تگرف را غذا پالستیک. کرد باز را در و برداشت پول

 . بست را در و داد مرد به را ولپ حرفی هیچ بی و

 گلویش به جوری بغض. بود نکرده هم تشکر حتی

. شدمی منفجر حرفی ترین کوچک با که بود چسبیده
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 خودش و گذاشت آشپزخانه کانتر روی را پالستیک

 .  رساند کاناپه به را

 ذهنش. بود روزها آن تراژدی آخر هایپالن دیگر

 روزها آن دآورییا برابر در عقلش. کردنمی یاری

 . کردمی مقاومت

 مهه کرد سعی لجوجانه و داد تکیه کاناپه به را سرش

 هک چه اگر کند؛ مرور و بیاورد یاد به مو به مو را چیز

 ازلپ های تیکه. نبود پیروز عقلش با مصاف در زیاد

 . گرفتند قرار هم کنار اینیمه نصفه سفید، و سیاه

 هب. بود شده ریدیگ جانان به تبدیل شب آن فردای

 چه هر و بدهند محمد به را بله بود گفته مادرش

 متعجب راضیه. بیاندازند راه به را عقد مراسم زودتر

 زا ترس و جانان مثبت جواب از سرمست اّما بود شده
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 به و بود نپرسیده سوالی هیچ حرفش، از او برگشتن

 رضا به را خبر این تا بود کرده پرواز تلفن طرف

 . بدهد

 و رضا فرهوده، و علیحاج شنبه، صبح بعد، هفته دو

 عقد تا رفتند محضر به محمد نامادری و پدر راضیه،

 دنبال محمد بود قرار. بگیرند جشن را دونفر این

 شاندونفره خلوت اولین راضیه قول به تا بیاید جانان

 یشنهادپ این راضیه قبل، روز یک وقتی. باشند داشته را

 جانان بود؛ زده را آن هوا در رضا و بود کرده مطرح را

 از که دوهفته آن در. بود زده پوزخند دل در تنها

 کی تنها بود؛ فاصله عقدشان تا جانان مثبت جواب

 آزمایش برای وقتی هم آن. بود دیده را محمد بار

 به که طور همان بود یادش. بودند رفته خون
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 هم حرفهایی بود؛ شده خیره اشزده واکس هایکفش

 بود آدم تریناهمیت کم محمد روزهاآن در اّما زدمی

 و بود نکرده گوش هایشحرف به هم روزآن حتی و

 . زدمی پرسه خودش افکار در

 عرب یک و بود رفته محضر به زودتر رضا و راضیه

 تنها بود قرار. بیاید محمد بود قرار آنها از بعد

 راضیه. تمام و شود برگزار محضر در مراسمشان

. دبیاندازن راه زیادی صدا و سر ندارد خوبیت فتگمی

 بود راضی عروسی و عقد مراسم نبودن از هم محمد

 . نداشت اعتراضی هیچ و

 زده در بود، زده زنگ بود، آمده محمد بعد، ربع یک 

 خانه داخل به دیوار روی از را خودش آخر در و بود

 اّما بود شده خانه وارد. بود باز هادر. بود رسانده
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 نامه یک تنها جانان، جای نبود؛ جانان از خبری

 ... بس و بود خداحافظی

 را نامه محمد نفر اولین بود گفته او که بود یادش

 .  بود داده تحویل مادرش و پدر به بعد و خوانده

 سه تکراری واژه دو این قدر چه... مادر و پدر آخ

 .بودند غریب و ذهن دوراز برایش حاال پیشش، سال

 را آنها ذهنش پستو در که ای خورده خاک ایه کلمه

 اه آن البته. بود آمده بیرون مشهد از و بود کرده دفن

 دهش دفن نیز دیگری کلمات کنارشان در نبودند؛ تنها

 ... دیگران به اعتماد خانواده، مثل بود،

 .  دش بلند کاناپه روی از گیج و کرد باز را هایشچشم
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 هایشدست. دیدخن هیستریک و چرخید خودش دور

 .  چرخید و خندید تر بلند کرد؛ باز طرف دو از را

 در و بود اشک سراسر صورتش آمد که خودش به

 سد باالخره. خندیدمی واردیوانه هایشهق هق میان

 دهش ویران سرش بر بغضش. بود شکسته مقاومتش

 . بود

 مخفی هایشدست میان را صورتش و زد زانو همانجا

 . کرد

 هایشچشم از که بود اشک فقط خندید،نمی دیگر 

 اصواتی اش خفه هایهق هق میان و شدمی سرازیر

 تنهایی خط آخر. شدمی خارج" خدا" کلمه شبیه

 سه زا بعد. بود برگشته او سوی به باز و بود رسیده
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 هک شنیدمی دور از صدایی و بود زده صدایش باز سال

 :  گفتمی

 ...[ َلکْم ْسَتِجْبأَ اْدُعوِنی َربُّکُم قاَل َو]

 ...شمارا کنم اجابت تا مرا بخوانید پس

 

 دانیمی که دانممی و جانا توام هواخواه)

 حافظ( خوانیمی ننوشته هم و بینیمی نادیده هم که

  

 ️❤اول فصل پایان
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۵۱ 

 

 . اینجا بیا مادر جانان -

 رکنا را ان. بود تاپ لپ در سرش دائم ساعت چهار

 . کشید گردنش به دستی و گذاشت

 . اومدم - 

 تنها هن البته بود؛ آویزان نازکی پرده تنها اتاق دو بین

 همینطور روستا های خانه اکثر بلکه خانه این در

 عادت دیگر حاال اما بود معذب اول روزهای. بودند

 .  زد کنار را پرده.  بود کرده

 .  ودب هایشعروسک بافتن مشغول همیشه مثل گیسو

  خاله؟ جانم  -
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 روی از را عینک و آورد باال را سرش گیسو

 . برداشت هایشچشم

  شد؟ تموم کارت. بالبی جانت -

 . زد پلک آرام

 فردا تا کنممی تمومش نباشین، اون نگران شما -

   داشتین؟ چیکارم. دارم وقت

 روی دستی اشچروکیده هایدست با گیسو

 ساله چند این در اهعروسک این. کشید هایشچشم

 . بود برده بین از را هایشچشم سو رفته رفته

 بگیری دارن شیر اگر چهرهگل خونه بری گفتم -

 .  بیاری

 . داد تکان سری
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 . شممی حاضر االن باشه -

 . برگشت. زد صدایش گیسو که چرخید اتاق طرف به

   بله؟ -

 چهار سه خوادمی مرغ تخم گفت چهرهگل دیروز -

 . بهش بده ریمی بردار، یخچال توی از تا

 . چشم -

 . دختر بال بی چشمت -

 و گذاشت هایشچشم روی دیگر بار را عینکش

 . شد عروسکش بافتن مشغول

 در همیشه که بود گرفته یاد دیگر ماه شش این در

 و برداشت را پالتویش تنها. باشد داشته حجاب خانه

 جاقا یک با تنها که کوچکی اتاق. رفت آشپزخانه به
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 یظرفشوی و کابینت چند ساده، یخچال شعله، سه گاز

 ودندب ضروری مایحتاج. بود شده اشپزخانه به تبدیل

 سادگی همین. نبود تهران برق و زرق از خبری و

 به ار رفتنش روز هر و بود کرده پابندش که بود اینجا

 .  انداختمی تعویق

 انهخآشپز از و برداشت را مرغ تخم چهار. کشید پوفی

 . آمد بیرون

 . رفتم من -

 عروسِک قرمز دامن بافتنش مشغول که طور همان

 . داد جواب بود جدیدش

 . سالمت به -
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 های دکمه. انداخت جانش به لرزی پاییزی سرد هوا

 تاروس با که اساسی مشکل تنها. بست را اشپالتو

 ودب نتوانسته ماه چند این در که بود سرمایش داشت

 هم تر سرد پاییز آمدن با و بود دهنکر عادت آن به

 .بود شده

 

  

۵۰ 

 

 و شیروانی سقف با بود ایطبقه یک  چوبی خانه

 عاشقش گیسو که چوبی هاینرده با کوچکی ایوان

 ایوان در برود بازار به نبود نیاز که روزهایی. بود
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 کردمی نگاه هایشاردک و مرغ به باال از و نشستمی

 . چرخیدندمی آزادانه یاطح در که

 ساله پنجاه زن. بود گیسو خانه روبرو چهرهگل خانه

 سال نجپ و بیست به گیسو با اشدوستی سابقه که ای

 اوری و گیسو که پیش سال پنج و بیست. رسیدمی

 هچهرگل با بودند آمده* شالما به و بودند کرده ازدواج

 از ر،نف دو این حاال و بودند شده همسایه منصور و

 .  بودند ترنزدیک بهم خواهر

 ودب اششیروانی رنگ در تفاوتش تنها چهرهگل خانه

 . قرمز گیسو خانه و بود رنگ زرد که

 . زد صدایش و ایستاد ایوان پایین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .                                                                                              چهرهگل خاله -
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 . آمد بیرون چهرهگل و شد باز در بعد ثانیه چند

 . جان جانان سالم-

  .آورد لبش به لبخند اش تالشی شیرین لهجه ته

 . گرفت باال را سرش

 .  برمب بدین دارین شیر گفت گیسو خاله. خاله سالم -

 . داد تکان و گرفت باال را ها مرغ تخم پالستیک

 . نواستو آوردم خواستینمی هم مرغتخم -

 خودش بچه مثل را جانان. کرد تبسمی چهرهگل

 هم بود آمده که ماهی چند این در. داشت دوست

 ازب منصور و او دل هم و بود شده بهتر گیسو روحیه

 .  بود شده

 . دخترجان باال بیا -
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 . چشم -

. ایستاد آشپزخانه در جلو و رفت باال ها پله از

 .  بود قابلمه در شیر ریختن مشغول چهرهگل

 گفت. زد زنگ امیدم صبح: گفت حالت همان در

 یادب گرفته مرخصی رو آینده هفته. شالما بیاد خوادمی

 . منصور و من دیدن

 .  نشست جانان چهره روی عمیقی لبخند

. بودند تنها زیادی سال و سن این در مرد و زن این

 تهرف تهران به کار برای که بود امید فرزنداشان تنها

  .بود آمده شالما به بار سه تنها ماه شش این در. بود

 .  خوشحالین دیدم. سالمتی به -

 . چرخید جانان طرف به و برداشت را قابلمه
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 یکم اینجا بیاد. دم و دور از پر تهران اون چیه. اره -

 . سرش به بخوره شمال هوا

 : داد ادامه و انداخت باال ابرو

 من بودن الزم و گرفت سامون سرو جا همین شایدم -

 گرگ از پر شهر اون توی که باشم دلواپسش هی

 .کنه می شب رو روزش چطوری

________________ 

 تاناس در شفت شهرستان توابع، از روستایی: شالما

 .است گیالن
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 ولیکن بود او به منظورش چهرهگل که دانستمی

 .  زد نشنیدن به را خودش

 هب شااهللان: گفت و گرفت چهرهگل دست از را قابلمه

 خان منصور به. خاله برم من توناجازه با. سالمتی

 .  برسونین سالم

 : داد جواب محبت با چهرهگل

 . سالمت به برو. عزیزجان باشه -

 .بود افتاده دلش به ایدلشوره. آمد پایین ها پله از

 بار چند. دانستنمی او گذشته از چیز هیچ چهرهگل

 دلش بار هر جانان و بود زده حرف امید از یمغیرمستق

 چهرهگل روزی ترسیدمی. بود شده رو و زیر
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 یچه دیگر وقت آن. کند مطرح مستقیم را پیشنهادش

 تیحقیق. گفتمی را حقیقت باید و نداشت فراری راه

 . بودند کرده مخفی را آن گیسو و او ماه شش که

 .  دآور در ار پالتویش. گذاشت آشپزخانه در را قابلمه

 . داد تکیه دیوار به و نشست گیسو کنار

  بزنیم؟ حرف میشه خاله، -

 از ار عینکش و گذاشت کنار را اش بافتنی میل گیسو

 . برداشت هایشچشم روی

 .  بود نگران نگاهش. برگشت جانان سمت به

   شده؟چی -

 . زد ای خسته لبخند
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 اب کردن تا چهار دوتا دو از. نشده خاصی چیز -

 تهران کارام همه اینجام ماهه شش. شدم خسته خودم

 دلم بازم اما هست هلن زایمان نزدیک هواست، توی

 جا،این به آوردم پناه خراب حال با من. نیست رفتن به

 هک قولی اون برابر سه االن اما بمونم ماه دو بود قرار

 رفتن دل نه. شدم موندگار اینجا بودم داده خودم به

 و دوراهی یک سر رسیدم. موندن تطاق نه و دارم

 چیکار بگین شما خودم، جون به افتادم و خوره شدم

  کنم؟

 دور را هایشدست و کرد جمع دلش در را پاهایش

 . دوخت هایشدست به را نگاهش. کرد حلقه آنها

. سازب رو زندگیت برو کردن، فرار بسه میگه دلم یه  -

 دنبالم اومدن باز اگر گذشته، نیم و سال سه االن
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 تصمیم. خاله ترسممی بازم اما وایمیسم جلوشون

 همه از ولی کنم مهاجرت بگیرم، رو مدرکم داشتم

 االن. کنم پیدا رو خودم تا اینجا اومدم کندم چی

 بین مدار و شدم گیج بیشتر... هیچ به رسیدم بینممی

 . شممی گم زندگیم درهم هایرشته این

 . شد جدی گیسو

  بری؟ خوایمی -

 . زد حلقه هایشچشم در اشک

 شما. خاله نیستم موندن اینجا اهل من. نمیدونم -

 تنهاییم موقع من خانواده که کردین من برای رو کاری

 هب بار اولین برای من خاطر به. ندادن پناه بهم و نکرد

 روغد دوستیتون سال پنج و بیست این توی چهرهگل
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 ینا توی. تونم خواهرزاده من گفتین همه به. گفتین

 منیست اینجا مال من اما نیاوردین ابرو به خم ماه شش

 اما. میدونم خوب خیلی خودم رو این برم باید. خاله

 ندارم، دیگه رو امزندگی با شدن روبرو دل. دودلم

 .ندارم رو آرامش این دادن دست از طاقت

 

  

۵۳ 

 

 : پرسید دوباره واکنشی هیچ بی گیسو

  بری؟ ایخومی -



صورتیتابو   
  
 

 

273 

273 
@romandl 

 گوشش توی گیسو داشت انتظار. گرفت اش گریه

 ار تکراری سوال یک سردش لحن با اینطور اّما بزند

 . نپرسد وارطوطی

 . لرزید صدایش

 . دونمنمی -

. شد بلند جا از و کرد گاه تکیه را دستش گیسو

 ریمب بپوش: گفت رفت؛می اتاق طرف به که همانطور

 . زاده امام

 هترب. نگفت چیزی اما بگوید حرفی ات کرد باز دهان

 با بود خودش مثل گیسو. گیسو دل به دادمی دل بود

 وا برعکس که کسی. او از تر قوی ولی گذشته همان

 نیاد با را خودش و بسازد هاآدم با چطور بود یادگرفته
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 به را فرار بار هر که او برعکس بدهد وفق اطرافش

 . دادمی ترجیح قرار

 گیسو از ماه شش این که ای رنگی چادر و پالتو

 .  رفت حیاط به و برداشت را بود کرده قرص

 آن و طرف این به مادرشان سر پشت هااردک جوجه

 .  برداشت را یکی و شد خم رفتند؛می طرف

 .  شنید سرش پشت از را گیسو صدای

 بدنشون گوشت تموم. هارو طفلک اون زمین بزار -

 . کنیمی آب تو رو

 تیری همچون و.  گذاشت زمین روی را اردک جوجه

 به تا رفت عجله با باشد، شده رها کمان از که

 .  برسد گروهشان
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 . برگشت گیسو طرف به و زد لبخند جانان

 قهر کردم فکر. زنینمی حرف باهام که خوبه -

 . کردین

 . رفت او به ایغره چشم گیسو

 . بریم بیا -

 . کرد ایخنده تک

 . چشم-

 . افتاد راه یسوگ با قدم هم

 ییک نیز بازارچه هایمغازه. هفته وسط و بود دوشنبه

 و بود پایین بازارچه و اهالی خانه. بودند باز میان در

 ها هپل از باید که داشت قرار بزرگی تپه روی زاده امام

 . رسیدیمی آن به تا رفتیمی باال
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 روستا در ایغلغله تابستان در خصوصا هاآخرهفته

 بیست ها مغازه همه. نداشت معنا دیگر شب. بود برپا

 برای گروهی. شلوغ روستا و بود باز ساعته چهار و

 و روستا دیدن برای هم برخی و آمدندمی زیارت

 کوچک صحن در و تپه روی از که غروب مشاهده

 . بود پایت زیر* شفت تمام( ع) اسحاق زاده امام

 در کس هر. نبود بد اهالی کاسبی هم دلیل همین به

 دیگری محلی، غذا یکی فروختمی چیزی بازارچه

 با هم چهرهگل و گیسو... . و زینتی لوازم عروسک،

 نوبت میان در روز یک که داشتند کوچکی مغازه هم

 ار اشبافتنی های عروسک گیسو. بود کدامشان یک

 . محلی غذاهای چهرهگل و فروختمی
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 را سرش. برد ریه به را تازه هوا و کشید عمیقی نفس

 زاده امام رنگ ای نقره گنبد دیدن با گرفت؛ باال

 .زد لبخندی

______________ 

 استان هایشهرستان از ّشفت شهرستان: شفت

 .است گیالن
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 اهالی از نفر چند رفتمی باال هاپله از که همانطور

 زبانشان. کردند پرسی احوال او، و گیسو با روستا،
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 از زیادی چیز ماهه چند این در او و ودب تالشی

 مجبور آنها عوض در و بود نفهمیده هایشانحرف

 حرف فارسی جانان، با مکالماتشان در بودند شده

 .  بزنند

 داد بیرون محکم را نفسش جانان. رسیدند تپه باال به

 . چرخید سمتش به گیسو که

 نکردی؟ عادت ها پله این به اومدن باال به هنوز -

 . دارین ادا قدر چه هاشهری شما

 . زد گشادی لبخند

 ارب اینطوری سال چهار و بیست دیگه کنم کار چی -

 . اومدم
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 زاده امام سمت به را نگاهش و نگفت چیزی گیسو

 .  داد سالم و گذاشت اش سینه روی را دستش. گرداند

 برای را کوچک زاده امام این اهمیت اول روزهای

 روی را تعصبشان زود خیلی اما شدنمی متوجه اهالی

 گرفته حاجت نوعی به کدام هر. فهمید زاده امام این

 .  داشتند اعتقاد آن به و بودند

 زاده امام وارد گیسو سر پشت و داد سالم نیز او

 .  شدند

 کرد پیدا ای گوشه. بود کوچک زاده امام داخل محیط

 .  ندک زیارت تا رفت ضریح طرف به گیسو. نشست و

. کرد مشغول صلوات فرستادن با را خودش

 مگر مسافرها و هامشتری با سرشان آنقدر هاآخرهفته
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 ااّم کردندنمی پیدا را زادهامام به آمدن فرصت که بود

 اوایل. آمدمی بار دو گیسو با هفته اواسط و اوایل در

 تپه روی از. گذشتمی زاده امام کنار شبش و روز

 خدایش با و خواندیم نماز کرد،می تماشا را غروب

 .بود کرده پیدایش سال سه از بعد. کردمی دل و درد

 تمام و بوده کنارش در سال سه آن تمام که دانستمی

 بار اما شنیده را هاکنایه و طعنه و دیده را هاسختی آن

 اشک کدامش هر با و بود کرده بازگو برایش دیگر

 . بود ریخته

 . کرد او به نگاهی نیم و نشست کنارش گیسو

  بری؟ خوایمی -

 . گرفت دستش دو بین را سرش کالفه جانان
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 خودم. نپرس دوباره رو سوالت این لطفا خاله -

 با چندم چند فهممنمی شممی دیونه دارم همینطوری

 . خودم

 . شد بلند جا از گیسو

 . بیرون بریم پاشو -

 . گرفت باال را سرش

  کجا؟ -

 . پاشو. یاور سرخاک -

 .  بود شده دفن زاده امام بیرون محوطه در یاور

 . شد بلند جا از

 . بریم -

 . رفت بیرون و افتاد راه جلوتر گیسو
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 یسوگ سکوت که جانان. نشستند یاور قبر سنگ کنار

 یحرف گیسو تا شد منتظر و خواند ای فاتحه دید؛ را

 نجات بود افتاده گیر آن در که برزخی از را او و بزند

 .دهد
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 . دکشی سنگ روی دستش. بود قبر سنگ به نگاهش

 ور امزندگی قصه وقتش به دادم قول روز یک یادته -

 مرد؟ چطوری یاور پرسیدی ماه شش بگم؟ بهت
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. مگمی بهت وقتش به بزار گفتم بود؟ مردی چطور

 .  وقتشه االن

 .  کرد رها را نفسش

 دونستمنمی. شدم یاور زن که بود سالم شونزده من -

 اممی البد گفتم چطوریه؟ زندگی چی؟ یعنی زن

 منو ناز هم یاور و کنممی ناز و خونه یک خانم شممی

 .کنه کار مشهد بود اومده بود؛ شالمایی یاور. خرهمی

 از روز یک. شاگردش هم یاور و بود بنا اوستا بابام

 من به. دید منو که خونه گشتممیبر داشتم مدرسه

 داشت اعتقاد آقام. آقام سراغ رفت اول نگفت هیچی

. ادد شوهر باید نشده، باز گوشش و چشم تا رو دختر

 وبر گفت فقط خاطر همین به. شناختمی هم رو یاور

 .تمام و کنین عقد همینجا و بیار بردار رو اتخانواده
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 اب خواستیممی. یاور نه و بود خوب ما مالی وضع نه

. بیاریم هم رو هامراسم ته و سر محضری عقد یک

 کردیم فکر ما. شد غیب ماه دو گیالن برگشت یاور

 وش خانواده داشته که فهمیدم بعدا اما. شده پشیمون

 زن داشتن رسم خاندانشون توی. کردهمی راضی

 .  نقانو این روی بود گذاشته پا یاور اما نگیرن غریب

 . کشید آهی

 و درما و پدر با. کرد شونراضی باالخره. بگذریم -

 همه محضر روز. مشهد اومدن بزرگش آبجی

 که کردنمی وانمود حداقل یا بودن خوشحال

 کردممی فکر نبودم بند زمین روز که من. خوشحالن

 زرو دو و گفتم رو" بله. "شم قصر یک ملکه میخوام

 ساختمانی کار یک یاور. شدم گیالن راهی هم بعدش
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 الماش بیاد روز هر تونستنمی اّما کرد پیدا رشت توی

 ولپ یاور وقتی تا شد قرار. رشت برگرده فردا باز و

 روز سه دو اون و بمونم پدرش خونه من کنهمی جمع

 کم. دماوم اشتباه فهمیدم دیگه اینجا. شالما بیاد باریک

 نماز ها صبح. شدم بیدار خرگوشیم خواب از کم

 هک شب تا بودم خانوم خدمت در شدممی بیدار صبح

  .خوابیدمی

. داد جانان به را نگاهش و آورد باال را سرش

 این در. خورد جا جانان. بود اشک از پر هایشچشم

. ار بغضش حتی نه و بود دیده را اشکش نه ماه شش

  .تر قوی الگویی در بود خودش جانان برای گیسو

 : داد ادامه و زد پوزخندی گیسو



صورتیتابو   
  
 

 

286 

286 
@romandl 

 رفت یاور که اولی روز خانوم، گممی بهش هنوز -

 همب تنفر با که روز اون. خانوم بگم بهش گفت ترش

 مجبور فقط و متنفره ازم قدر چه فهمیدم کرد نگاه

 رپس تک یاور. کنه قبول اشخانواده توی رو من شده

. داشت خودش از بزرگتر خواهر یک فقط بود؛

 ازدواج من با ندن اجازه اگر که بود کرده تهدیدشون

 دور روی دنافتا اونام. کشهمی رو خودش کنه؛

 خب اما کردنمی دخالت اصال پدرش. لجبازی

 ازم اینقدر خانوم. من دادن عذاب از نبود امناراضی

 هب رسیدمی امجنازه فقط شب آخر که کشیدمی کار

 گاو شیر کردم،می جارو و آب ها صبح. خواب رخت

 بعد. رسیدممی ها جوجه و مرغ به دوشیدم،می رو

 به رسیدممی عصر. بود هخون هایکار و غذا نوبت
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 و ماست کردن درست و شیر زدن و شستن لباس

. تهنرف یادم رو ترتیشون سال همه این بعد هنوز. پنیر

 فحشم و زدمی غر سرم اینقدر انداختممی جا رو یکی

 که وقتایی... موندمی یادم رو همه فرداش که دادمی

 رو شمادر یاور باز اما بود مهربون باهام اومدمی یاور

 اون. شممی اذیت نبودش در بود فهمیده شناختمی

 که روزی چهار سه توی. نبود تلفن جا همه که زمانم

 نای بگذریم. نداشتیم هم از خبری هیچ ما نبود یاور

 پول تونست یاور تا کشید طول سال پنج ماجراها

 .بخره کوچیک خونه یک شالما بیاد و کنه جمع
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 من هایچشم زیر را دستش. شکست بغضش خرهباال

 . کشید دارش

 رشو و رویا اون دیگه. بود شده سالم یک و بیست -

 خبر اصال اینا آقام از. بود رفته بین از نشاطم و

 اون. شالما اومدن اونا نه و مشهد رفتیم ما نه. نداشتم

 سال دو بعد اما براشون فرستادم نامه بار چند اوایل

. گرفتمنمی جوابی فرستادممی مهنا من چی هر

 بولق اونم مشهد بریم گفتم یاور به. بودم نگرانشون

 چه هر. نگیم مادرش و پدر به چیزی شد قرار اّما کرد

 قعاوا. بود مهربون یاور کرد رفتار بد من با خانوم قدر

 اون من نبود یاور محبت و مهر اگر. داشت دوستم

 به زیچی خالصه. آوردمنمی دوام سال پنج
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 غر فهمیدمی خانوم اگر چون نگفتیم اشخانواده

 یاور به خودم جلو بار چند سالم پنج اون توی. زدمی

 چهار سه گفتیم. نکن جاده حروم رو پولت گفت

 قبل روز یک. نفهمن که میایم و ریممی روزه

 شقبلی کار صاحب با که رشت رفت یاور رفتنمون،

 . کنه کتاب حساب

 . کشید قبر سنگ روی دیگر بار را دستش

 برای کم کم اهالی. شد بلند زاده امام از ظهر اذان صدا

 و گرفت باال را سرش گیسو. شدندمی جمع ظهر نماز

 .  دوخت آسمان به را نگاهش

 در شد؛ بلند اذان صدای تا همینطوری روزم اون -

 هگفت که بودم یاور دلواپس منم و بود شده شب. زدن

 .بود در پشت خان منصور. هگردبرمی عصر تا بود
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 شتبرگ موقع و رشت بوده رفته صبح اونم که گفت

 چپ پچ از. بوده گرفته آتیش که دیده رو ماشین یک

 اون توی هم یاور بود فهمیده بودن اونجا که مردمی

 خوب رو چهرهگل و منصور ما زمان، اون. ماشینه

 شدنمون همسایه از ماه یک فقط. شناختیمنمی

 .  گذشتمی

 . بزند حدس را ماجرا ادامه توانستمی نگفته جانان

  نگین؟ رو اشبقیه خواینمی: گفت آرام

 که همانطور و داد تکان طرف دو به را سرش گیسو

 . داد ادامه بغض با بود؛ شده خیره قبر سنگ به

 زخم که آدمی لشکر یک و موندم من و رفت یاور -

 بودیم؛ شهدم عازم فرداش ما فهمید که خانوم. زدنمی
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 نحس و شوم عروس دیگه گفت یاور چهلم بعد

 .خودخواهیت با کشتی تو رو پسرم گفت. خوامنمی

 خوش فقط من. نبود خودخواهیم از که صورتی در

 که همونی بود، جاده همون جاده وگرنه. نبودم شانس

 من اما اومدمی و رفت می بار دو ای هفته یاور

 .  بودم بداقبال

 جانان.  بود سرخ هایشچشم. ردآو باال را سرش

 .  کندمی تحمل را فشاری چه که دانستمی

  نماز؟ بریم -

 سکوت در. شد بلند جا از و داد تکان سر گیسو

 اخرین جز که همیشه برخالف و خواندند را نمازشان

 تمام با همزمان شدندمی خارج زادهامام از نفرات
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 ردک اشاره جانان به و شد بلند گیسو نماز، سالم شدن

 . بروند تا

 چیزی نیز جانان و بود کرده سکوت گیسو راه در

 ذشتشسرگ گفتن برای گیسو که دانستمی. گفتنمی

 کردمی فکر هم باز اّما کندمی تحمل را زیادی فشار

 بداند را ماجرا همه باید اشراه شدن روشن برای که

 را ماجرایش ادامه خودش گیسو که بود امیدوار و

 .بگوید
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 جوانی در گیسو که بود شنیده هلن از تنها او

 تنهایی به آن از بعد و داده دست از را شوهرش

 ار گیسو بار پنج از کمتر خودش هلن. کندمی زندگی

 .  بود دیده اشزندگی طول در

 کور های گره از نیمی تقریبا گیسو هایحرف با

 . بودشده باز ذهنش

 زیچی به گیسو نگذاشت نهار برای. دندرسی خانه به

 را سفره و کرد حاضر را غذا ساعته یک بزند؛ دست

 . پهن

 . کرد بیدار خواب از را گیسو

 . بخور نهار پاشو خاله -

 . نشست و کشید هایشچشم به دستی گیسو
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 . باشه -

 گیسو که بودند کرده سکوت دو هر غذا سفره سر

 :  پرسید

 الماش رهمی صبح خان نصورم که گفتی چهرهگل به -

  نه؟ یا

 با بازی مشغول و داد تکان سری حواس بی جانان

 . شد بشقابش

  گفتم؟ چی فهمیدی جانان - 

 . داد جوب صادقانه و کرد بلند را سرش

 .  نه -

 : پرسید مهربان گیسو

  منی؟ حرفای فکر تو -
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 . زد پلک آرام

 . آره -

 . گمب بهت هم رو اشادامه بخور رو غذات -

 دلب و رد بینشان حرفی دیگر و گفت ای باشه جانان

 . نشد

 کردن مرتب از بعد و کرد جمع را نهار سفره

 روبرویش به که گیسو کنار و آمد بیرون آشپزخانه

 . نشست بود؛ شده خیره

 . دوخت فرش به را نگاهش

 زا. کنین تعریف خوادنمی شین،می اذیت اگر خاله -

 . خودتونین توی ظهر

 . خندید تلخ وگیس
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 مرور با ام زنده هنوز و کردم شب رو روزا اون -

 . نترس شهنمی امچیزی کردنشون

 . گرفت دمی

 خانوم. خودم و موندم خودم که برات گفتم اونجا تا -

 و کردمی درست سرم پشت جدید چیز یک روز هر

 همه. زدن بهم تهمت تا هزار طوری همین

 فقط روزا اون. رسیدمی گوشم به هاشونحرف

 سر بهم بار دو یکی روزی و بود کنارم چهرهگل

. خوردمنمی هم غذا نبود اون اگر روزا بعضی. زدمی

 تم،بس رو بندیلم و بار که گذشت یاور فوت از ماه دو

 یاور بفهمن امخانواده کردم فکر. مشهد رممی گفتم

 اوری فوت بعد. گیرنمی پرشون و بال زیر رو من مرده
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 جوابی بازم اما دادم نامه بهشون سال سه بعد هم

 .  نگرفتم

 . کشید دردناکش پاهای روی دستش

 هفته دو بودن کرده عوض رو خونه اما مشهد رفتم -

 وقذ با. کردم پیدا رو آدرس پرسون پرسون و گشتم

 .خونه رفتم

 

  

۵۸ 

 

  کرد اضافه تلخندی با و اورد باال را سرش
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 سال پنج بعد باالخره شدن، حالخوش خیلی اولش -

 سواالشون سریع اما رو، من دیدنمی داشتن تازه

 هک گفتم بهشون وقتی کجاست؟ یاور که شد شروع

 نگفت کردن؟ کار چی نظرت به اومده، سرم بالیی چه

 نامزد تازه هلن، مامان گالره،. خوایمنمی بیوه دختر

 آقام دوم شب. شه بد براش ترسیدنمی. بود کرده

 که گفت داستان برام ساعت چند و کنارم شستن

 ازدواج از بعد تا حداقل شالما، برگردم شم راضی

 رو چمدونم باز شبونه نشده سحر منم و گالره

 الس ده. ندیدمشون دیگه. شالما برگشتم و برداشتم

 .مادرم بعدش سال پنج و مرد و کرد سکته آقام بعد

 یدهکش قرمز خط یک نداشتم ازشون خبری هیچ من

 بیست بعد گالره اینکه تا ام خانواده کل دور بودم
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. کرد پیدام و شالما اومد پیش سال پنج سال،

 از همون. کنه دعوتم هلن عروسی برای خواستمی

 دنبالم آخر هایماه مادرم که گفت. گفت پدرم و مادر

 ویت اونا. نکرده پیدام اما ازم بگیره حاللیت که گشته

 فوت بعد سال پنج من اما گذشتنمی دنبالم شالما

 اومدم خانوم های حرف و ها مزاحمت دست از یاور،

 زیاد اونقدر زاده امام معروفیت روزام اون روستا، این

 شنیده رو( ع)اسحاق امامزاده روستا اسم همه که نبود

 بعد ماه چند رو اینجا شناختنمی کسی. باشن

 خونه چهرهگل اصرار به هم خان منصور اومدنم،

 . اینجا اومدن و خریدن رو ام روییروب

 . کرد جمع شکمش در را زانوهایش جانان
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 همه اومدین وقتی. یادمه رو هلن عروسی شب -

 .  کردن پچ پچ به شروع

 . خندید تلخ

 با بود گفته بابام. دیدم رو فامیل سال بیست بعد اره -

 . خارج رفتم من یاور

 وریا خانواده و خانوم از حرفی ماه چند این -

  نیستن؟ شالما دیگه. نشنیدم

. کردن خاکش رشت. مرد خانوم پیش، سال ده نه -

 زندگی رشت که دخترش خونه رفت هم پدرش

 ماا شناختنمی یاور فامیلی با رو من همه اوال. کننمی

 یادشه کسی کمتر دیگه گذشته سال پنج و بیست حاال

 . شده چی و بودم کی عروس زمان اون من
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  را بود کرده مشغول را ذهنش که دیبع سوال جانان

 . پرسید نامطمئن و مکث با

  نبخشیدین؟ رو مادرتون و پدر -

 . دوخت جانان های چشم به را نگاهش گیسو

  بخشیدی؟ رو مادرت و پدر تو -

 . داد جواب صادقانه. شد تلخ دهانش طعم

 . نه -

 . بست چشم و داد تکیه دیوار به را سرش

  لرزاند را جانان دل ،دارش بغض و غمگین لحن

 بی درد بدترین ناامیدی دونیمی. نتونستم منم -

 نشکستم مرد، یاور وقتی حتی من... دنیاست درمون

 این از رو من خانوم اگر حتی که داشتم امید چون
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 اون ماا مشهد برگردم تونممی باز بیرون کنه پرت شهر

 هیچی به دیگه بیرون اومدم آقام خونه از که سحر

 .نداشتم دنیا این تو رو کس هیچ. نداشتم امید

 

  

۵۹ 

 

 چون بکشم؛ رو خودم جاده وسط برم خواستممی

 وسط رفتم. نداشتم زندگی برای ای انگیزه هیچ

 چهی حتی اما برگشتم و ترسیدم آخرلحظه اتوبان،

 نوم اگر آقام. ببخشمشون که نکردم فکر بهش وقت

 آب کاسه یک روز هر و دکرمی زندونی طویله توی
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 .کرد امیدم نا شب اون ولی بودم راضی من دادمی بهم

 حرفاش هنوز. نیومد رحم به دلش کردم گریه جلوش

 حاال رفتی خونه این از تو گفت گوشمه، توی

 قهمطل یا یعنی شوهر بدون خونه این تو برگشتنت

 همسایه و در تو کدومشون هیچ که بیوه یا شدی

 دمکر زندگی ابرو با سال نجاهپ گفت. نیست خوب

 قلن شیممی آبروم، روی میشه ننگ تو برگشتن االن

 .  آشنا و دوست و محل مجلس

 ادا طوالنی مکث را بعدی جمله و کرد رها را نفسش

 . کرد

 . فروخت آبروش به رو من بگم ساده -

 زخم قدر چه زن این. انداخت پایین را سرش جانان

 .  بود سرپا هنوز و بود خورده
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.  انگیزاندحیرت زیادی دوپا، موجودات ،این هاآدم" 

 بتنو بعد و بود کمان و تیر و اسب نسل پیش هاقرن

 روششان در انقالبی حاال اّما رسید تانک و توپ به

 نهنشا را دیگر یک هایقلب زبان، با که اندکرده ایجاد

 این. برندمی تاراج به را دیگر یک روح و روند می

 مرده روحشان که سالمی های جسم از شده پر دنیا

 خالق، است؛ این ماندمی که پرسشی حاال و است

 که سرکشی مخلوق این از نگشته مبهوت خود

 زینیا شیطان به و زندمی اش ریشه به تیشه خودش،

 "  ندارد؟

 . سوختمی درون از و بود گرفته آتش قلبش 

 طرف به را سرش و کرد باز را هایشچشم گیسو

 . چرخاند نانجا
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  گفتم؟ بهت اینارو امروز چرا دونیمی -

 : کرد زمزمه و انداخت باال شانه جانان

 . نه -

 . زد تلخی لبخند

 . بری خوایمی چون -

... نه...  من؟: گفت کنان ِمن ِمن و شد شوکه جانان

 . نیست معلوم هنوز یعنی

 . کرد ای خنده تک گیسو

   ترسیدی؟ چرا -

 : داد ادامه جدی و

 رو روستا این آرامش گول. بری باید تو جانان -

 . نسوزون رو خودت من مثل. نخور
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  چی؟: گفت گیج جانان

 دست در را جانان دست و نشست صاف گیسو

 . گرفت

 . شد خیره او های چشم به

 خواممی گفتم بهش یاور تصادف از قبل روز چند -

 و رمبگی رو مدرکم خواستم می. بگیرم رو دیپلمم برم

 جاهپن تا خودم برای. بندازم راه بافیقالی کارگاه یک

 فوت بعد اما بودم کرده ریزی برنامه رو ام سالگی

 اب ماه چند تا. بیام بیرون خونه از نکردم جرات یاور،

 هم ترسیدم می زدم، نمی حرف هم خان منصور

 من به چهرهگل دید هم و بیاد در حرف من سر پشت

 شنیده ور اون و ور ینا از حرف اینقدر. شه عوض

 شده مردم هایحرف تسلیم ناخواسته خودمم که بودم
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 چیزی فقط که کردم زندونی رو خودم من. بودم

 قموف. ام خوبی آدم منم بشه باورشون مردم تا نشنوم،

 االن ولی دارن قبول رو من روستا همه االن شدم هم

   دارم؟ چی من

 از و ودش باز نفسش راه تا داد قورت را دهانش آب

 . یابد رهایی بغضش شر

 هم آرامش حتی جانان ندارم هیچی من... هیچی -

 .نداشتم هم کردن فرار جرات تو مثل حتی من. ندارم

 دارم شوهری نه االن. امزندگی به زدم آتیش و موندم

 ام زندگی انگیزه که ای بچه نه و باشه همدمم که

 مینه توی دیگه سال چند تا که پیرزنم یک من. باشه

 بوتمتا زیر نیست کسی حتی و میرممی چوبی الونک

 یک هشنب پنج تا شنبه پنج نیست کسی بگیره؛ رو
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 وندپی رو امزندگی کل بینی؟ می. بخونه برام فاتحه

 زندگی این. کوچیک های عروسک این بافتن به زدم

 تو. داری تو اّما جانان نداشتم رو شجاعتش چون منه،

 خرابش. رفتی رو راهت از کلی سال سه همین توی

 خواستم فقط نگفتم چیزی ماه چند این اگه. نکن

 نای به نگاه. جانان برو. برسی نتیجه این به خودت

  .شد سیاه همینجا من دل نکن، روستا این سرسبزی

 سکوت از بعد و داد فشار هم روی را هایشلب 

 : کرد زمزمه طوالنی،

 . ترسم می -

 چی؟ از: گفت بانمهر و فشرد را هایشدست گیسو

 و من سن به برسی نیست این از تر ترسناک هیچی

 و روب بار این. نکردی کاری هیچ زندگیت توی بفهمی



صورتیتابو   
  
 

 

309 

309 
@romandl 

 مادرت و پدر با شدن روبرو دیگه که شو قوی اونقدر

 .دارم ایمان بهت من. نترسونتت هم

 

  

۶۱ 

 

 بیرون اتاق از و کرد تنظیم سرش روی را شالش

 .  رفت

 بسته هایشچشم و  کشیده دراز که همانطور گیسو

 امروز اگر چهره،گل از نپرسیدی دیروز: گفت بود؛

 .  شیمی حیرون شالما، نره منصور
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 چک را داخلش و برداشت را تاپشلپ کیف جانان

 . باشد نگذاشته جا را چیزی که کرد

. گهدی رهمی شنبه سه هر کارش برای نباشین، نگران -

 . نرفته تا برم من

 :  کرد اضافه چیزی یادآوری با و

 دقیقه ده شعله، روی گذاشتم رو دمنوشتون فقط-

 خوب سردردتون بخورینش، حتما اس آماده دیگه

 . شهمی

 بهسمت را سرش و کرد باز را هایشچشم گیسو

 :چرخاند جانان

 پس نکن عادت بد رو پیرزن مِن برو. دختر باشه -

 . خونه این توی خودم و خودم باز فردا
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 . کرد اعتراض جانان

 ... که نبود قرارمون دیگه خاله -

 چی هر قرارمون: گفت و پرید حرفش میان گیسو

 . هنرفت منصور تا برو. گممی رو حقیقت دارم من بوده

 . کرد رها کالفه را نفسش جانان

 . خداحافظ. باشه -

 اننیس دیدن با. آمد بیرون در از و برداشت را کیفش

 با را نفسش و زد لبخند خانه در جلو ورمنص آبی

 . داد بیرون آسودگی

 . ایستاد آنها خانه ایوان جلو

  خاله -
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 دلبخن جانان دیدن با. آمد بیرون چهرهگل و شد باز در

 . نشاند لب بر رنگی پر

 دست به کیف و پوشیده لباس. جان جانان سالم-

  شالما؟ بری خوایمی. ایشااهلل باشه خیر. آمدی

 . داد تکان یسر

 .کنم فاکس باید رو مدارک سری یه آره. خاله سالم -

  شالما؟ رهمی خان منصور

 .  شهمی حاضر داره. آره -

 . برگشت خانه طرف به و

 . داری مسافر امروز که شو حاضر زودتر منصور -
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 هک همانطور. آمد بیرون اتاق از منصور بعد، ثانیه چند

 اشهب تا: گفت وشد؛بپ را هایشکفش تا بود شده خم

 .  جانان مثل مسافرهایی

 .  آمد پایین هاپله از و کرد پا را هایشکفش

 با و داشت ای گنده شکم بود؛ هیکلی درشت مرد

 از اول روزهای جانان که ایمشکی و بلند های سبیل

 مهربان قلب متوجه زمان گذشت با اّما ترسیدمی او

 .شد منصور
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 . ایستاد جانان برورو

  ورا؟ این از. خانوم جانان سالم -

 . داد تکان سر خجل جانان

 مشغول وقته چند این شرمنده. منصورخان سالم -

 . بزنم سر بهتون نشد زیاد بود جدیدم پروژه

 . زد لبخند مهربان

 کنار که همین. دخترجان شرمنده دشمنت -

. هبس ور ما دربیاد تنهایی از اون و باشی گیسوخانم

 . داریم رو دیگه هم باز چهرهگل و من

. ردک قناعت دادن تکان سر به تنها و زد تلخی لبخند

 .  نبود رفتنش اعالم برای خوبی زمان

 . شدند ماشین سوار و کردند خداحافظی چهرهگل از
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 که هم بار یک گذاشتنمی آهنگ ماشین در منصور

 از ربهت آهنگی چه: گفت بود؛ پرسیده را دلیلش جانان

 . خوادنمی آهنگ که شمال های جاده طبیعت؟ آهنگ

 ود. کشید عمیقی نفس و داد پایین را شیشه جانان

 . آمدمی  هاپرنده  صدای و بود جنگل جاده طرف

 او سمت به و آمد در فکر از منصور صدای با

 . برگشت

 نتکافی یک و شه خوب هم روستا اینترنت ایشااهلل -

 آمد و رفت در جاده این بین یگهد تو بیاد؛ هم خوب

 . نباشی

 ار رفتنش دائما قصد، بی منصور امروز. زد تلخندی

 . کردمی یادآوری
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 لحنش کرد تالش و دوخت روبرو به را نگاهش

 . باشد عادی

 . خان منصور برم باید کم کم دیگه من -

 با متعجبش صدا و چرخید طرفش به منصور سر

 . رسید جانان گوش به مکث

  تهران؟ بگردی خوایمی ا؟کج -

 زده زل روبرو به که همانطور و داد قورت را بغضش

 . داد جواب کوتاه بود؛

 . بله -

 اتخاله خوایمی بهت؟ گفتن چیزی مادرت پدر -

  تهران؟ برگردی بزاری تنها باز رو
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 از منصور اگر داد؛ فشار هم روی محکم را هایشلب

 . کردمین دودلش اینطور هرگز داشت، خبر دلش

 نای که هاییدروغ به لعنت. نلرزد صدایش کرد سعی

 . بود گفته مرد و زن این به ماهه چند

 ام هدانشگا. دارم کار خودم نگفتن، چیزی اونا نه -

 .  کنم تمومش برم باید مونده

 منصرف را او تا بود مصر همچنان و نشد قانع منصور

 . کند

 ماه چند این ده،نکشی تنهایی کم تو خاله. بمان جانان-

 .   کرده فرق آسمان تا زمین از اشروحیه آمدی تو که

 هک کرد دعا دل در و بست را هایشچشم ایثانیه برای

 . کند تمام را موضوع منصور
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 قفل هم در را هایشانگشت. انداخت پایین را سرش 

 . کرد

 در بیاین حاال. خان منصور نیست خودم دست -

 . نیست صد در صد هنوز. فعال نزنیم حرف موردش

 کوتس شالما به رسیدن تا و گفت آرامی باشه منصور

 . کرد

 ات که گفت منصور و شد پیاده نت کافی جلو جانان

 و میدهد انجام را کارهایش دیگر ساعت یک

 . گرددبرمی

 ییآشنا واسطه به که بودند برادر دو نتکافی صاحب

 ردبرخو احترام با نیز جانان با خان، منصور با

 . کردندمی
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 و فلش. بود شناخته را آنها نیز جانان ماه چند این در

-رت بزرگ برادر به را شد می فاکس باید که مدارکی

 :گفت و داد -مسعود

 کی من کنینمی فاکس شما وقتی تا تون اجازه با -

 . برگردم و بگیرم تماس

 . داد تکان سری مسعود

 . باشه -

 آخرین از. گرفت ار هلن شماره و آمد بیرون در از

 . گذشتمی روز سه او با تماسش

 بی تماس و گذشتند دیگری از پس یکی ها بوق

 خیلی. انداخت گوشی به نگاهش کالفه. ماند پاسخ

 به بگذارد جواببی را او تماس هلن آمد پیش کم
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 در دائما که شبارداری روزهای این در خصوص

 . بود خانه

  .بود جواب بی هم ازب اّما گرفت را شماره دیگر بار 

  و گرفت را فربد شماره. افتاد دلش به ای دلشوره

 دادن جواب از دیگر. گذاشت گوشش روی را گوشی

 دار خش و گرفته صدای که بود شده ناامید هم او

 . پیچید گوشش در فربد

 . جانان سالم -

 رزی دلش شستند؛می رخت دلش در جماعتی که انگار

 صدای و هلن به بشجوا بی تماس. شدمی رو و

 کش بی. بود کرده تنگ را نفسش راه فربد، غمگین

 . بود افتاده بدی اتفاق
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 : پرسید و کرد جمع را اش انرژی تمام

  کجاست؟ هلن فربد؟ کجایی. سالم -

 رخاط به دکتر که بود گفته پیش روز سه همان هلن

 برایش زودرس زایمان از جلوگیری و بدش حال

 .  ودب نوشته مطلق استراحت

 هلن حتما نه. داد تکان را سرش و گزید را لبش

 یدارب خاطر به فربد صدا گرفتگی و بود خوب حالش

 . بود خوابش از شدن

 شتن از جان و رسید گوشش به فربد ضعیف صدای

 .رفت

 .بیماستانیم ما -
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 .بود نیوفتاده بدی اتفاق قطعا... عزیزش هلن... نه

 آدمی همچون صدایش و کرد جور و معج را خودش

 رهایی برای ریسمان آخرین دنبال به تاریکی در که

 . شد خارج گلویش از است؛

  کجاست؟ چطوره؟ هلن... هلن -

 داص بعد و بود ای ثانیه چند سنگین سکوت جوابش

 .  دادمی جان کلمه هر کردن ادا برای انگار که فربد

 .  گرفت دردش یهو... عمل اتاق -
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. داد تکیه سرش پشت دیوار به و نشست انانج

 . نداشتند را وزنش تحمل پاهایش

 نارته؟ک کی گفتی؟ اینا مامانش به گفت؟ چی دکتر -

 . فرشته و فرهاد به بزن زنگ

 .  دفرب هق هق صدای دنبالش به و بود سکوت بار این

 تکاپو به. هم نیز صدایش و لرزیدمی هایشدست

 . افتاد

 پنهون من از رو چیزی یک داری خدا به فربد -

  خوبه؟ هلن شده؟ چی. کنیمی

: فتگ سرعت با و گرفت بیشتری جان فربد، صدای

  .خداحافظ زنممی زنگ بهت. اومد دکتر جانان... دکتر

 . شد قطع تماس و
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 زودتر چه هر. رفتمی باید. بود شده دل یک حاال

  .گشتمیبر تهران به امشب همین شدمی اگر بهتر،

  

 ذکر چه هر. بست چشم و داد تکیه دیوار به را سرش

 زیر هوقف بی را بود گرفته یاد گیسو از ماه چند این در

 . کرد تکرار لب

 ویبره صدای با که گذشت زمان قدر چه نفهمید

 . آمد خودش به آن روی فرد نام افتادن و اشگوشی

 صفحه روی را لرزانش دستش و گفت ای اهلل بسم

 . دکشی گوشی لمسی

  شد؟ چی. فربد الو -



صورتیتابو   
  
 

 

325 

325 
@romandl 

 آن در که بود چیزی تنها فربد خوشحال صدای

 شادی فریاد پیچیدن با و خواستمی خدا از لحظات

 . خورد اجابت مهر دعایش پای گوشی، در فربد

 خدایا... خوبن بچه هم هلن هم گفت دکتر... خوبن -

  شکرت خدایا... شکرت

 . شکست گلویش در صدا و

 . زد لب و آورد ینپای را گوشی جانان

 . شکرت خدایا -

 و کشید اشکش از خیس هایگونه روی را دستش

 زامرو و گشتمیبر باید. داد بیرون محکم را نفسش

 . بود خداحافظی روز
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 رمزت پایش جلو منصور ماشین ایستادنش، با همزمان 

 .  کرد

 هایچشم با که نشاند لب روی مصنوعی لبخندی

 فاصله آن از منصور ماا داشت زیادی تضاد سرخش

 . نشد آن متوجه

 بگیرم، رو وسایلم برم من: گفت او به رو جانان

 .گردممیبر
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 ار مدارکی و برداشت را کیفش رفت؛ نت کافی داخل

 را  هزینه و گرفت را بود داده تحویل مسعود به که

 . کرد حساب

 یخیل وقته دچن این تهران، برگردم فردا احتماال من -

 . شینمی راحت دستم از دیگه. دادم زحمت شما به

 را سرش و کشید گردنش پشت را دستش مسعود

 . انداخت پایین

 . کردین کمک رو من هم شما. چیه حرفا این نه -

 ینویس برنامه مورد در که بود سوالی چند به اشاشاره

 . بود کرده کمکش جانان و داشت

 خدا. باشین موفق هم شما اهللشاءان. نکردم کاری -

 . دار نگه
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 . زد صدایش مسعود که چرخید در طرف به

 . خانوم جانان -

 . چرخید او طرف به

  بله؟ -

 : گفت بود؛ پایین سرش که همانطور مسعود

. نگرفتم یاد رو ها چیز بعضی کامل هنوز من -

 تمداش مشکلی اگر باشم؛ داشته رو شمارتون تونممی

  بپرسم؟ ازتون

 اش قیافه به. بود شده سرخ خجالت از هایشوشگ

 فقط هک بود گفته منصور اما میخورد سال پنج و بیست

 . بود بچه هنوز. دارد سال بیست

 .  زد رنگی کم لبخند جانان
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 گوشیتون، به میزنم تک بدین، رو شمارتون اره -

 . کنین ذخیره رو امشماره

 . آمد بیرون در از و گرفت را اش شماره

 بوی که سکوتی. بود کرده سکوت منصور اهر در

 . دادمی را جانان قبل، ساعت های حرف از دلخوری

 . برگشت منصور طرف به

 .  خان منصور -

 . داد جواب بود؛ جلو به نگاهش که همانطور

  بله؟ -

 تا رو من تونینمی. تهران. برم خواممی فردا من -

   بیارین؟ شالما
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 انتظار. گرفت جلو از را نگاهش خورده یکه منصور

 . کند عملی را تصمیمش زود اینقدر جانان نداشت

  فردا؟ -

 . داد تکان سر

 . ندارم ایچاره برم باید من. فردا. اره -

 باریک جاده. دوخت روبرویش به را نگاهش منصور

 توانستمی ایتوجه بی ترینکوچک. جنگلی و بود

 . بزند رقم را ناپذیری جبران نتیجه

 : رسیدپ مردد

  افتاده؟ اتفاقی -

 قطعا بود؟ افتاده اتفاقی. پرسید خودش از جانان

 و هلن زایمان از خارج که اتفاقی بود، افتاده اتفاقی
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 ایصد بود شده باعث که اتفاقی. بود عجولش کودک

 حال حتی شناختمی را او. شود درمانده آنطور فربد

 .شدنمی فربد گریه باعث هم هلن بد
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 چند این بد حال. داد قرار هم کنار را پازل قطعات

 مس برایش استرس بود گفته که ودکتری هلن هفته

 که بود شده باعث استرسی چه استرسی؟ چه اّما است

 هم باز بودنش، مطلق استراحت رقم علی هلن،

  بیوفتد؟ جلوتر ماه یک زایمانش
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 . آمد در فکر از منصور صدای با

 . جانان -

  .برم باید اما نیوفتاده خاصی اتفاقی... نه بله؟-

 . شد تسلیم منصور

 میرسونمت فردا من. باشه قطعیه، تصمیمت اگر -

 . شالما

 . ممنون -

 . نشد بدل و رد بینشان حرفی دیگر و

 *** 

 . شام بیا جانان، -

 .  شد بلند جا از و گذاشت کنار را اشگوشی
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 این در که ذاییغ. بود کرده درست* واویشکا گیسو

 .  ودب شده تبدیل محبوبش غذاهای از یکی به ماه شش

 . خاله ممنون -

 . پرسید سوال جوابش، در گیسو

  کردی؟ پیدا بلیط -

 . کشید جلو را بشقابش و نشست گیسو کنار

 . ظهر دو فردا برای کردم پیدا پرواز یک. آره -

 . داد تکان سر گیسو

 از. کن اضرح رو چمدونت بخور رو شامت پس -

  نشد؟ خبری فربد

 . داد تکان طرف دو به را سرش
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 خودش نداد، جواب زدم زنگ بار دو صبح از نه -

 بچه و هلن گفت صبح که همون. نزده زنگ فعال هم

 سرش احتماال. شده آروم دلم منم خوبه حالشون

 . دهنمی جواب که شلوغه

 . کرد اضافه مکث با و

 نهل بابا و مامان ران؟ته بیاین خوایننمی مطمئنین -

 تازه دیداری یک بیاین خوایننمی بیان، احتماال هم

  کنین؟

 : داد جواب جانان، به کرده نگاه بدون گیسو

 ره. شدم همینجا اهلی. کنممی غریبگی تهران با. نه -

 امگالره. گیرهمی رو روستا همین بهونه دلم برم، جا
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 هبچ دیدن برای. میاد خودش ببینه رو من بخواد اگر

 . اومدم شاید آینده ماه چند تا هلن

 . گفت ای" باشه" لب وزیر داد تکان سرش جانان

 کرد جمع را سفره جانان شد؛ خورده سکوت در شام

 . مرتب را آشپزخانه و

 به شب هر از زودتر سردردش، کردن بهانه با گیسو

 این دانست،می که جانان اّما بود رفته خواب رخت

 را ماهشانشش. بود سخت آنها دو هر برای جدایی

 و ناراحتی. بودند گذرانده هم کنار در روز شبانه

 . کردمی درک را گیسو گرفتگی
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 هایششانه روی را بود بافته برایش گیسو که شنلی

 بیرون صدا بی اش،گوشی برداشتن با و انداخت

 .  رفت

 شکمش در را پاهایش و نشست ایوان در. بود تاریک

 .  کرد جمع

 هخان به که زمانی کرد؛ سفر پیش ماه شش به ذهنش

 .بود کرده کمک درخواست او از و رفت هلن

_______________________ 

 .است گیالنی محلی غذا: واویشکا
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 دبع ثانیه چند و گذاشت آیفون زنگ روی را دستش

 . شد باز در

 و ندنچرخا حیاط در را نگاهش قبل، دفعات برخالف

 ردنک تلف برای وقتی. رفت خانه طرف به مستقیم

 . نداشت

 . بود ایستاده در جلوی همیشه، مثل هلن

 . برد جلو را دستش و زد لبخند

 . سالم -

 . فشرد را دستش کوتاه هلن

  افتاده؟ اتفاقی. میای که ندادی خبر سالم، -
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 به که همانطور و داد تکان طرف دو به را سرش

 و کرد باز را اشروسری گره رفت؛می مبل طرف

 ... شده گرم بیرون قدر چه: گفت

 : داد را هلن سوال جواب و نشست مبل روی

 . داشتم کارت فقط نیوفتاده، اتفاقی نه، -

 طرف به تا چرخید و گفت لب زیر ای" باشه" هلن

 او طرف به جانان صدای با که برود آشپزخانه

 . برگشت

 . نبشی لطفا. هلن نیومدم مهمونی -

 چیزی اّما بود مشهود هایشچشم از هلن تعجب

 گرفت جا جانان، روبرو مبل، روی حرف بی و نگفت

 . دهد توضیح خودش جانان تا شد منتظر و
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 با را لبش. انداخت دیگرش پا روی را پایش جانان

 . آمد حرف به و کرد تر زبان

 دنبال جدی خیلی. تهران میان فردا بابام و مامان -

 پشت که حرفی اون از تر جدی کنن، دامپی که اینن

 عنیی این و کنن پیدام خوردن قسم. زدن تو به گوشی

 . گردننمی بر نکردن پیدا رو من تا

 . پرید حرفش میان تند، هلن

  خب؟ -

 . زدمی حرف آرامش با و بود آرام جانان او، برخالف

 خوامنمی هنوز زیادی هایدلیل به. برم خواممی من -

 شدم،ن خوام،می که جانانی اون که وقتی تا. ببینمشون

 . ببینمشون خوامنمی
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 و پدر آمدن خبر که قبل شب دو. خورد جا هلن

 فرار خواهدمی بود گفته جانان و بود داده را مادرش

 ... . حاال اما بود نگرفته جدی خیلی را او کند

 هم االن همین تو جانان: گفت ایملتمسانه لحن با 

 خودت برای داری نیستی، پیش سال سه جانان اون

 کجا. وایسی جلوشون تونیمی. شیمی مهندس خانم

   بری؟ بزاری خوایمی باز

 . انداخت باال سر جانان

 بیشتری آرامش که تهران اومدم من. برم باید نه -

 و دری به در با که اول، ماه چند اون. باشم داشته

 امعود بعد شد، شروع بودن شب نون لقمه یک محتاج

 اون تموم و گرفت ازم رو آرامشم تمام فرشته با

 دیگه طرف از و کرد زهرم رو رفتن شرکت روزای
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 و شرکت از خارج کردنم کار و رفتنم دانشگاه

 زندگی روزا این. بود نگذاشته برام وقتی دانشگاه،

 از دانشگاه، به خونه از شده یکنواخت برام خیلی

 رمنمی شرکت که االن. بلعکس و شرکت به دانشگاه

 تونتابس خواستممی. کنم ریزی برنامه تونممی بهتر

 رو ام برنامه بیان خوانمی اونا که حاال اّما برم

 . جلوتر ندازمامی

 . کند متقاعدش کرد سعی و کشید پوفی هلن

 امتحاناتت دیگه ماه یک تو. جانان نکن حماقت -

. بشی التحصیل فارغ تونیمی بعد و شهمی شروع

 . کشیدی رو انتظارش سال سه که کیمدر

 هایغیبت خاطر به که مونده، کالسالم از ماه یک -

 هم هاامتحان برای. کنم غیبت تونممی نشدم، استفاده
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 تاداس با. بشم مهمان برم، خواممی که اونجایی تونممی

 از هم رو امکارفریلنسری. کردم صحبت راهنمام

 اجاره تا گیرممی هپروژ همونجا و دممی ادامه همونجا

 .نمونه ام خونه
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 مده،نیا گرفتن مشورت برای جانان که فهمید تازه هلن

 بدهد، خبر تا بود آمده حاال و بود گرفته تصمیم

 ... همین
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 همه فکر و گرفتی رو تصممیمت که تو: گفت دلخور

 به برو داری؟ چیکار من به دیگه کردی، رو جاش

 . سالمت

 . زد گشادی لبخند انانج

 . اخه برم خواممی کجا نپرسیدی هنوز -

 . انداخت باال شانه تفاوت بی هلن

 .  کنهنمی فرق خیلی -

 . بگم تا بپرس نه -

 : دپرسی بود انداخته راه جانان که بازی از حوصله بی

  بری؟ خوایمی کجا -

 . داد جواب خوشحال

 . تو گیسو خاله خونه -



صورتیتابو   
  
 

 

344 

344 
@romandl 

 . است شنیده اشتباه که کرد فکر. خورد یکه

  گیسو؟ خاله چی؟... چ -

 . ادد توضیح و داد تکان پایین و باال به را سرش جانان

. هکنمی زندگی گیالن که همون. تو گیسو خاله. آره -

 شم دور شهر این از خواممی نه؟ همونجاست هنوزم

 تا... ماه دو حداقل آدما، این از دور ماه چند برم هلن،

 ات و کنم پیدا رو خودم یکم شه، خوب حالم که وقتی

 دنبالم دیگه و شن ناامید ازم مادرمم و پدر که وقتی

 . نگردن

 . بود گیج هنوز هلن
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 که من شناسی؟می کجا از رو من خاله اصال تو -

 عروسیم شب بار اولین هستم، اش خواهرزاده

 . دیدمش

 . کرد کج سر و خاراند را اشپیشانی

 بودم تو عروسی توی منم خب مدلبند جان، هلن -

 .  دیدم همونجا دیگه،

 : داد ادامه جدی و

 هترب کسی. برم کجا که کردم فکر خیلی روز دو این -

 توی گفت مامانت شب اون یادمه نکردم، پیدا اون از

 منم کنه،می زندگی تنها گیالن روستاهای از یکی

 اهمونج گزینه بهترین نظرم به. شمالم و جنگل خوره
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 ماه ود رو من نظرت به اگه توئه خاله بازم البته. هباش

 . برم کنه تحمل تونهمی

: گفت طوالنی سکوت از بعد. بود فکر در هلن

 روز چند همون ما روابط کل. جانان دونمنمی

 هما چند هایتلفن او از بعد و بود مشهد توی عروسی

 بریم خواستیم بار هر سالم چند این توی. بار یک

 خودم نشده، که اومده پیش مشکلی کی شونخونه

 . کنه قبول امیدوارم. گممی و زنممی زنگ بهش امروز

 ربدف رسیدن با و داد تکان تفهیم معنای به سری جانان

 . شد ختم همانجا بحثشان

 از گیسو که بود داده خبر و زده زنگ هلن بعد روز

 یک با بعد هفته یک و کرده استقبال پیشنهادش

 . شد لماشا راهی چمدان
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 ار شنلش و آمد بیرون فکر از وزید؛ که سردی باد با

 . پیچید خودش دور تر محکم

 از یکی گیسو، با شدن همخانه و شالما به آمدن

 فتهگر اشزندگی در که بود تصمیماتی ترین عجیب

 پشیمانی احساس آن از هم درصد یک حتی که بود

 یحت و بود گرفته را تصمیم ترین درست. کردنمی

 ار دیوانگی این کرده، دیوانگی کردمی فکر هلن گرا

 .  داشت دوست

 ایوان هایپله از و شد بلند جا از. بود شده سردش

 .ایستاد هااردک قفس جلوی و رفت پایین
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۶۷ 

 

 بخورد قسم بود حاضر و رفتمی روستا این از فردا

  .شدمی دلتنگ هم گیسو های اردک جوجه برای حتی

 و ها جوجه از نگاه دستش درون گوشی لرزیدن با

 . گرفت بودند؛ خواب در که مادرشان

 هگذشت شب نیمه یک از که افتاد ساعت به چشمش

 . بود فربد داشت؛ انتظار که همانطور. بود

 . داد جواب

 . سالم -

 . جان بی و بود سنگین صدایش

 . دمبو درگیر خیلی صبح از ببخشید. جانان سالم -
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 . چرخید خانه طرف به

 و هلن. باشه شلوغ سرت زدم حدس. نیست طوری -

   شه؟می مرخص کی هلن خوبن؟ بچه

 توی باید شب فردا و امشب. خداروشکر آره -

 . باشه بیمارستان

 فربد صدای در شدن پدر از ذوقی کوچکترین

 شصدای گرفتگی تمام بود امیدوار و کردنمی احساس

 . شود ختم هلن انزایم امروز هایسرشلوغی به

 هنوز گالره خاله بزنم؟ حرف باهاش بیداره االن - 

   دادین؟ خبر بهش اصال نرسیده؟

 . نیومدن هنوز نه. کنارشم خودم. خوابیده تازه نه - 
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 تونستمی که رو شب یک چی؟ فرشته: گفت مردد

 این با ولی درست، دکتری تو آخه. بمونه هلن کنار

 داربی هلن سر باال فردا تا تونیمی امروزت، خستگی

 الزم چیزی و نیاد پیش براش مشکلی که بمونی

 اون های حرف بزن، حرف هلن با فربد باشه؟ نداشته

 من چی هر هم ماه شش این. دور بریزین رو شب

 نهل وسط، بکشم رو بحث گوشی پشت از خواستم

 مشکل از جدا فرشته، با من مشکل. پیچوند رو من

 شما زد، حرفی یک شد عصبی شب اون. شماست

 دنیا به پسرتون گل خداروشکر هم االن. فامیلین

 من شه، خراب تونرابطه حرفا این با حیفه اومده،

 به کنممی فکر همش دارم؛ وجدان عذاب خودمم

 ... که منه خاطر
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 لب خط، طرف آن از آرامی هق هق صدای شنیدن با

 گریه داری تویی؟... فربد: گفت شوکه و بست

  کنی؟می

 دو و دار بغض صدای بعد ثانیه چند و شد سکوت

 . پیچید گوشی در فربد رگه

 . نه -

 یچوب  هاینرده به را دستش و نشست ایوان پله روی

 . گرفت

 . شد خارج گلویش از روحبی صدایش

 من به که شده چیزی قران به شده؟ چی فربد -

 ور کس هیچ وقت هیچ من. نگفتی صبحم. گینمی
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 هب رو تو اّما ندادم قسم امیرعلی روح به زندگیم توی

   بگو، دممی قسمت امیرعلی روح

 : کرد زمزمه آرام و داد قورت را بزاقش

  مرده؟ کسی -

 انانج که آنقدر شد تر بلند بار این فربد، گریه صدای

 . شنیدمی را هقش هق صدای اشکارا

 هک بود پیچیده نرده دور محکم آنقدر را سردش دست

 . بود شده سفید انگشتانش نوک

.. ولی... ولی خوبن، بچه و هلن امیرعلی روح به -

 ... سوالت جواب
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 خسته هایشکردن دست دست از هم خودش انگار

 کلمه یک در و داد بیرون محکم را نفسش که شد

 . داد جواب

 . آره -

 و هلن اّما بود کرده آماده جواب این برای را خودش

  .بود سالم مه فربد بودند، خوب کوچولویش پسر

 بست را هایشچشم. کرد تکرار ذهنش در مدام را این

 رکنا را خوردندمی تاب و پیچ ذهنش در که کلماتی و

 . کرد زمزمه گوشی در تنها و زد

 . نگو رو اش بقیه. میام فردا -

 تاریکی به را نگاهش و آورد پایین را گوشی

 .  دوخت روبرویش
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 . داشت کار کلی و رفتمی باید

 و بود خوب حالشان فربد و کوچولویش پسر ،هلن

 بلند سخت و گرفت نرده به را دستش. بودند زنده

 . رفت باال خوران تلو تلو و آرام را ها پله. شد

   بود؟ گفته چه... فربد حرف اما

 گفته هرچه نبود، مهم. داد تکان طرف دو به را سرش

 حقیقت و رفتمی فردا. رفتمی باید. نبود مهم بود،

 .  فهمیدمی ار

 شدن بیدار دیگر. شد خانه داخل و کرد باز را در

 . نداشت اهمیت برایش هم در صدای از گیسو

 و برداشت را هایشلباس بود، گیج. شد اتاق وارد

 .  کرد پرت چمدانش درون
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 اش پیشانی روی را دستش و ایستاد اتاق وسط

 شب این. برود حاال همین توانستمی کاش. گذاشت

 .  شدنمی سحر وا برای

 شناختنمی را کسی تهران در او. زد زانو دیوار کنار

 .بود مرده یکی حاال. فرشته و فرهاد فربد، هلن، جز

 و فرهاد ماندمی و بود خوب حالشان فربد و هلن

 و بود آورده را اسمشان دوبار امروز که کسانی. فرشته

 . بودشنیده را فربد هقهق صدای بار دو هر

 اشکش قطره اولین و گذاشت دهانش روی را دستش

 .چکید صدا بی
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۶۸  

 

 هدست و گذاشت هایشچشم روی را اشآفتابی عینک

 . فشرد دستش در محکم را چمدان

 خروجی در طرف به و گفت ایاهلل بسم لب زیر

 . افتاد راه فرودگاه

 و بود نیامده هایشچشم به خواب ایلحظه قبل، شب

 امانش نیز سردرد هایش،چشم سوزش بر عالوه حاال

 . بود بریده را

 از ار گوشی و ایستاد اشگوشی صدای شدن بلند با

 . کرد خارج کیفش

 . دنشان لب روی کمرنگی لبخند گیسو اسم دیدن با
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 . خاله سالم -

 . بود گرفته و نگران گیسو صدا

  رسیدی؟ سالم خوبی؟ سالم، -

 . کرد ای خنده تک

 زنم می حرف شما با دارم که رسیدم المس حتما -

 . بیرونرممی فرودگاه از دارم االن. دیگه

  بری؟ کجا خوایمی االن -

 یامم دارم که دادم پیام فربد به پرواز قبل. دونمنمی  -

 . زنممی زنگ بهش االن نداده جواب هنوز تهران،

. ندنداشت گفتن برای حرفی کدام هیچ. کرد مکث کمی

 مدنآ از قبل. افتاد قبلشان ساعت چند فظیخداحا یاد

 در محکم را او گیسو شالما، به رفتن برای منصور
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 ریهگ بار دومین برای و بود گریسته و گرفته آغوش

 .بود دیده را گیسو

 پیش انبینش سکوت شکستن برای گیسو و کشید آهی

 .شد قدم

 .بخواب حتما خونه رفتی نخوابیدی، که دیشب -

 

 چیزی فربد قبل شب تماس از. زد پوزخندی دل در

 را شسرخ چشمان و خوابی بی و بود نگفته گیسو به

 .  بود داده ربط روستا از رفتنش به

 .داد جواب آرام

 .چشم -
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 نم خاله: گفت تر بلند و داد بیرون محکم را نفسش 

 رو نهارتون. باشین خودتون مواظب دیگه، برم

  خوردین؟

 . کرد تلخی خنده گیسو

 حاال زندگیت سر رفتی ماه چند بعد تر،دخ برو -

 مِن نخوردن یا خوردن نهار از بیشتر باید اتدغدغه

 . باشه پیرزن

 صورتش در را حقیقت تمام جمله یک در گیسو

 و دغدغه بی ماه شش. گفت را واقعیت. بود کوبیده

 تمام که روزهایی. بود شده تمام هیاهویش از دور

 سر گیسو هایدارو خوراندن به محدود اش دغدغه

 از ازهشیرت گرفتن بود، کرده تجویز دکتر که ساعتی

 بود؛ مرتبه دو ای هفته زادهامام به رفتن و چهرهگل
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 و بود شده خودش ماه چند این در. بود شده تمام

 دهز کنار را بودن شکست قابل غیر و بودن قوی نقاب

 بود، گذاشته کنار را اش ساله سه این هایعادت. بود

 برد؛می لذت ها آدم با معاشرت از حتی خراوا این

 اپید را نظیرش اش زندگی اخیر سال سه در که کاری

 که بود همانجایی باز ماه شش از بعد حاال و کرد نمی

 از کوهی و بود مانده او حاال بود، گریخته آن از

 نشده کمتر ماه شش این در تنها نه که مشکالتی

 یشترب و کرده ولد و زاد بود پیدا که آنطور بلکه بودند؛

 .  بودند شده

 یادز کردن فکر برای وقت. داد بیرون محکم را نفسش

 ،او غیاب در ماه، چند این در فهمیدمی باید ابتدا بود

 .افتاده اتفاقاتی چه
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 .داد پایان گیسو با سنگینش مکالمه به

 . خداحافظ. باشین خودتون مواظب. باشه -

 . ظخداحاف. باشی خدا پناه در برو -

 . گرفت را فربد شماره و ایستاد ورودی در کنار

 خیلی و نماند جواب بی تماسش دیروز، برخالف

 . پیچید گوشی در فربد صدای زود

 یصدا با هنوز اّما بود قبل شب از دارتر جان صدایش

 ارب اولین برای پیش ساعت چهار و بیست که کسی

 . داشت فاصله فرسنگها بود؛ شده پدر

 . سالم -

 بیام خواممی کجایی؟ فربد. سالم: گفت جلهباع

 . بیمارستان
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 ات لطفا: گفت اشمنشی به که شنید را فربد صدای

 .نفرستین داخل رو مریضی نگفتم خودم

 : داد جواب جانان، به خطاب و

 بیام منتونست که ببخشید بیمارستانم، من رسیدی؟ -

 ...دنبال

 

  

۶۹ 

 

 . پرید حرفش میان
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 کت بهت رسیدم فقط میام دارم من بیای، نبود الزم -

 بزار رو وسایلم و چمدون بیرون، بیا زنممی زنگ

 . داخل بیام تونمنمی اینطوری. ماشینت توی

 :  کرد اضافه مکث با و

  خوبه؟ که هلن -

 . خوبه اره هم هلن... باشه  -

 . رسونممی رو خودم دیگه ساعت یک تا من -

 . داد هل جیبش درون را وشیگ و کرد خداحافظی

 هک شد تاکسی اولین سوار قیمت، سر زدن چانه بدون

 ماشین، حرکت با و گرفت قرار نگاهش تیرراس در

 .افتاد جریان به دلش در ناشناخته ای دلشوره



صورتیتابو   
  
 

 

364 

364 
@romandl 

 را ودب توانسته که وحشتناکی سناریوهای تمام دیشب،

 هر شنیدن برای تا بود کرده تصور خودش برای

 که دبو فهمیده فربد دیشب گریه از. باشد اماده چیزی

 را خودش او و دارد او برای زیادی نگفته های حرف

 . بود کرده خبری هر شنیدن اماده

 و هلن شده متولد تازه پسر دیدن امیدش کورسو تنها

 حتی دیشب. دادمی امید خود به آن با و بود فربد

 سازی فرضیه خودش برای و بود کرده فکر انقدر

 وانندت نمی فرهاد و فرشته رسید یقین به که بود کرده

 حدس.  زدمی حرف آن از فربد که باشند ایمرده ان

 یدیگر کس هر یا و باشد کرده فوت فربد پدر زدمی

 ...فرشته و فرهاد جز
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 مرسیدی صدای با که بود اسیر درهمش افکار میان در

 او افکارش گرداب قدر ان. آمد خودش به راننده مرد

 یک مسیر از چیزی که بود کرده غرق خود رد را

 . بود نفهمیده شانساعته

 فربد شماره روی دستش و کرد پرداخت را هزینه

 با و گرفت باال را سرش اسمش شنیدن با که نشست

 به که سفیدی روپوش و بلند ریش با مردی دیدن

 . انداخت کیفش درون را گوشی ؛.دویدمی او سوی

 توانست نمی نداشت؛ تن به را سفیدش روپوش اگر

 روی محکم را اشکردهیخ هایدست. بشناسد را فربد

 . داد فشار چمدان دسته

 ینفس تا شد خم رسید؛ او به زنان، نفس نفس فربد

 . کند تازه
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 .  انداخت اطرافش به نگاهی گیج جانان

 مکث با و داد فشار هم روی محکم را هایشلب

 . زد صدایش

 . فربد -

 شده مات نگاه دیدن از بعد و رفتگ باال را سرش

 . ایستاد صاف خودش، روی جانان

 .گرفت نفسم دوبدم ببخشید. آمدی خوش. سالم -

 ریش با هلن، با ازواجش سال پنج این در را فربد

 .  بود ندیده

 را هاآدم هایحرف بود کرده عادت سال چند این در

 . بخواند هایشانچشم از
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 فربد درهم و بلند ریش از را نگاهش سکوت، در

 . ایستاد هایش چشم روی و گرفت

 مرده، هایانسان به نه و ماند می هازنده به نه نگاهش

 شگردن دور به طنابی کسی انگار  دو، این میان چیزی

 رد باشد؛ داشته را نفسش گرفتن قصد و انداخته

 . بود افتاده گیر دنیا دو میان مرزی

 از چشم و تگرف جانان جان به لرزی نگاهش سردی

 . انداخت پایین را سرش و گرفت او

 دیگر که حاال. ندانست جایز را نپرسیدن دیگر

 .اندبد که بود حقش بود، تهران در او و نبود ایفاصله

 . کرد تر زبان با را لبش
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 هایی اتفاق چه ماه شش این توی فربد؟ شده چی -

  اوردین؟ خودتون سر بالیی چه افتاده؟

 لرز آن بر و بود شده صدایش دهناخوان مهمان بغض

 .بود انداخته

 ربدف. آورد باال را سرش فربد، سکوت شدن طوالنی با

 اب و کشید محکم را هاآن برد؛ موهایش میان را دستش

 پیش بریم فعال: گفت اش گرفته و رگه دو صدای

 . دم می توضیح برات. منتظرته هلن،

 را انتظارش خوبی چیزهای میدانست نکرد، اصرار

 ماعال را موافقتش سرش، داد تکان با تنها. کشدنمی

 . کرد
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 و دادند جا فربد ماشین در را جانان کیف و چمدان

 .شدند بیمارستان وارد

 

 

۷۱ 

 

 ضدعفونی مواد بوی بیمارستان، به ورودش با همزمان

 دهانش روی را دستش خورد؛ مشامش به کننده

 . شد خم و گذاشت

 انبیمارست به پایش که دفعه آخرین از یمن و سال سه

 .گذشتمی بود؛شده باز
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 از ردی دنبال به گشتن  دنبال یاد را او بو، این 

 صدای سردخانه، در پشت مخوف انتظار امیرعلی،

 می جنینش سقط آخر در و علی حاج یاخدا هایفریاد

 . انداخت

  جانان؟ خوبی: پرسید و شد خم فربد

. داد فشار اش شانیپی روی محکم را دستش

 ینپای و باال به را سرش بود؛ شده شدیدتر سردردش

 .  بایستد صاف که کرد سعی و داد تکان

 . بریم. اره -

 . افتاد راه جلوتر و گفت آرامی باشه فربد

 . برگشت جانان طرف به و ایستاد هلن اتاق جلو
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 بهم داشتین کاری میرم من. بود تو منتظر شده، بیدار -

 .  نبزنی زنگ

 ذوقش سر انقدر ماه شش از بعد هلن، دیدن شوق

 نظرش در سردردش و بدش هایحس تمام که آورد

 .باخت رنگ

 . باشه:  گفت فربد به رو

 ربدف صدای با که گذاشت در دستگیره روی را دستش

 .اورد باال را سرش به

 همه که زمانیه همون این. اومدی که مرسی جانان -

 . داریم نیاز بهت ما

 تنها و زد پس را افتاد گلویش جان به که ضیبغ

 . نیست تشکر به نیاز: گفت
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 کرده کمکش اش زندگی روزهای بدترین در سال سه

 هک حاال. بود او نوبت حاال بودند؛ گرفته را دستش و

 . کرد می جبران باید بود برگشته

 

 به را تخت. کرد باز را در و فشرد پایین به را دستگیره

 به نگاهش هلن و بودند آورده در هنشست نیمه حالت

 . بود در

 های قدم با. بود مشهود چشمانش برق فاصله،همان از

 خودش بیشتر کمی هلن. رساند او به را خودش بلند

 دور را هایشدست احتیاط، با جانان و کشید باال را

 . کرد حلقه او هایشانه
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 هلن. است بوده هلن دلتنگ اندازه چه به فهمید تازه

 همه. داشت را کسش همه حکم اخیر سال سه در

 برایش را همه جای تنه یک و بود آشنایش و فامیل

 .بود شده مادر او، حاال و بود پرکرده

 . جانم هلن باشه مبارکت:  گفت بابغض

 گریه صدای بعد کمی و بود هلن سکوت جوابش

 .اندم متحیر جانان و کرد پر را اتاق فضای که بلندش

 چهره بود؟ شده نازل خانواده این سر بر بالیی چه

 . گرفت گاز محکم را زبانش آمد چشمش جلو فرهاد

 دیامی پرتو این و نداشت تن به مشکی لباس فربد

 راضی را خودش همان، به امیدبستن با و بود او برای

 . سالمند فرشته و فرهاد که بود کرده
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 با و داد حرکت هلن کمر روی وار نوازش را دستش

 تلفن پشت نکن، گریه اینقدر حاال: گفت طنز

 مدممیو زودتر شده، تنگ برام دلت اینقدر گفتینمی

 . خب

 نشان ای توجه اشلودگی به هلن انتظارش، برخالف

 . رفت باالتر اشگریه صدای و نداد

 عمل تازه دیروز. باش آروم عزیزم، هلن،: گفت نگران

 زنمب زنگ میخوای. بیاد سرت بالیی ترسممی کردی،

  فربد؟

 رفته رفته و کرد زمزمه را ای خفه نه گریه میان هلن

 . کرد فروکش اش گریه

 .  نشست تخت لبه و کرد جدا خود از را او جانان
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 . کردمی هق هق آرام و بود انداخته سرپایین هلن

 من شده؟ چی هلن: گفت مردد و احتیاط با جانان

 یچیز که فربد... حاال تا دیروز از دادم جون صدبار

 .  گهنمی

 خون رنگ گریه فرط از هایشچشم. زد تلخندی هلن

 . بود گرفته

 . جانان اومدی که ممنون -

 قفل هم در را انگشتانش و انداخت پایین را سرش

  کرد

 مینه توی هلن، نکوبین سرم توی رو رفتنم اینقدر -

 نفرین رو خودم کلی تهران،رسیدم که ساعت چند

 یک من جواب. رفتم و تمگذاش رو شما چرا که کردم
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 این اومدن دنیا به برای شما که شده چی اس، کلمه

 به روز حاال بدین، هم رو جونتون بودین حاضر بچه

 ؟.داغونین و ریخته بهم اینطور اومدنش، دنیا

 در به تقه دو که دهد جواب که کرد باز دهان هلن

 بغل در که رنگی زرشکی پتو با پرستار و خورد

 . شد وارد داشت

 آوردم کرد؛ می گریه پسرتون گل. نواب خانم سالم -

 . بدین شیر بهش

 . رفت پرستار طرف به و ایستاد جانان

 دهش پیچیده رنگی زرشکی پتو میان در که را نوزاد

 .  آمد هلن طرف به و گرفت پرستار از احتیاط با را بود
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 کپسر دیدن با و داد کنار را پتو های لبه دستش با

 . رفت جانش بود، خوابیده آرامش در که نقشی ریز

 زمزمه آرام و چکید چشمش از اختیار بی اشکی قطره

 . خاله کیان آمدی خوش. ما عشق آمدی خوش: کرد

 و لطیف پیشانی روی ایبوسه و برد جلو را صورتش

 . نشاند کودک نرم

 . داد تاب هلن سمت به را دارش نم نگاه

 . کن نگاهش. واسش بمیرم -

 . زد شیرینی لبخند هلن

 بده. لیهعس فربد مثل هم چشماش. فربده شبیه بیشتر-

 رو چشماش شد بیدار اگر که بهش بدم شیر من

 .ببینی
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 . گذاشت هلن آغوش در را نوزاد و شد خم

 شدن بلند دنبالش به و خورد در به که ای تقه با

 . برگشتند در سمت به همگی فربد، صدای

 .کرد تبسمی و بست سرش پشت را در فربد

 .ببینم رو پسرم اومدم -

 

  

۷۰ 

 

 . شد باز در و چرخاند قفل در را کلید

 را شچمدان و کیف مکث با. کشید بیرون را کلید گیج

 . گذاشت داخل و برداشت
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 چمدانش به و زد زانو هاسرامیک روی بست؛ را در

 .بود شده حس بی و کرخت پاهایش. داد تکیه

 . بود برپا ایغلغله سرش در

 بل،ق ساعتی تا. نداشت باور را بود شنیده که چیزهایی

 چه خانواده این سر بداند تا بدهد جان بود حاضر

 . برگردد قبل ساعت دو به خواست می حاال و آمده

 با و کرد باز را هایشچشم کیان که ای لحظه آن به

 همان یا بود رفته دلش اشعسلی هایچشم دیدن

 بوییده را او و بود گرفته اغوش به ار او که ایلحظه

 . بود شده خوبی حس در غرق و بود

 . داد تکیه چمدان به نیز را سرش
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 ار چیز همه که کردنمی اصرار فربد به مسیر در کاش

 تمام مثل فربد کاش ،دادنمی قسمش کاش بگوید،

 از او و بود گذاشته جگر روی دندان که ماهی شش

 را هلن با هایش خنده صدای تنها گوشی پشت

 راراص... نشد اما میپیچاند را موضوع خنده با شنید،می

 این زا بگوید که بود داده قسمش بگوید، که بود کرده

 که روزگاری از شلوغ، شهر این در غیبتش ماهه چند

 دفرب و کرده ویرانشان که بالیی از گذشته، آنها بر

 . بود گفته

 را همم هایتیتر اّما بود نگفته جزییات با و ریز ریز

 شسر بر را بد خبرهای از سونامی و بودچسبانده بهم

 از هنوز که کوبنده و محکم آنقدر. بود کوبانده

 ار فربد هایحرف که داشت نیاز. بود منگ شنیدنشان
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 خودش برای بار هزاران بلکه بار ده و بار یک نه

 دردناکی سناریو فقط نداشت مازوخیسم. کند تکرار

 زیادی بود؛ داده توضیح برایش بغض با فربد که

 گذاشت؛ سرش روی را دستش. بود درک غیرقابل

 . کشیدندمی تیر مغزش هایمویرگ

 همان ، قبل نیم و ساعت یک به زد بک فلش ذهنش

 بیمارستان از و کرد روشن را ماشین فربد که لحظه

 . شدند خارج

 بود، گذشته سکوت در مسیرشان از ربع یک" 

 یوقت برای بودن صبور. دانستنمی زجای را صبوری

 خوب حالش کسش همه خواهرش، هلنش، که بود

 زا اّما بود دمغ و گریان انطور که وقتی برای نه بود
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 او ی،گوش پشت از فربد قبل شب گریه دیگر، طرفی

 . نپرسیدن و پرسیدن میان بود دودل. بود ترسانده را

 . کرد تر زبانش با را لبش

 هاینک برای باشه خوبی وقت ناال کنم فکر فربد -

 . افتاده اتفاقی چه بگی

 و دید فرمان دور را فربد دست محسوس نا لرزش

 جانش به بیشتری ترس سکوتش. ریخت دلش

 . انداخت

 بلدم خوب خیلی رو کردن ظاهر حفظ من فربد -

 و شستمن جلوت میبینی اگر هلن، و تو از بیشتر خیلی

 از چکهمی کماش نه و لرزهمی تو مثل دستم نه

 صد دیشب از من... نیست بودنم محکم و شجاعت
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 ینا .تهران برسونم رو خودم تونستم تا دادم جون بار

 چی. کنهمی نگرانم بیشتر داره فقط شما حرکات

 یزهعز براتون اونقدر که کیه اون فربد؟ مرده کی شده؟

 کیمش لباس یک اما کنینمی گریه براش راه به راه که

 .نیست تنتون

 

  

۷۲ 

 

 رد ماشین فرمان بیشتر شدن فشرده تنها جوابش

 لرزشان حاال که هاییدست و بود فربد دستان

 .بود مشهود و محسوس
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 . شد ملتمسانه لحنش لرزید،می صدایش

 به ور تو شده؟ چی قسم، بابات روح به رو تو فربد -

 یعنی شده؟ چی بگو قسم، پرستیمی خدایی اون

 دست توش دارم االن من که جهنمی این از نشدونست

  بدتره؟ زنممی پا و

 .کرد کمتر و کم را ماشین سرعت فربد

  با را ماشین و کرد پیدا پارکی جای حواس، بی 

 . کرد پارک لرزانش هایدست

 . کردمی نگاه را او سکوت در تنها جانان

 جان تا ایدقیقه تنها که ماندمی آدمی به فربد صدا

 . جانبی و افسرده قدر همان. داشت ایفاصله نداد
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... شد جدی شوخی شوخی بعد... بود شوخی اولش -

 همین اّما تفاهمه سو گفتیم... خندیدیم بهش اولش

 و بزرگ گرفت، بال و پر کم کم کوچیک، تفاهم سو

 زندگیمون داره تفاهم سو همون حاال و شد تر بزرگ

 که چشممون خار شده تفاهم سو همون. گیرهمی رو

 ما داره که تفاهمه سو همون. ریزیممی اشک راه به راه

 ....جانان بلعهمی رو

 جانان. داد پایین را بزاقش. انداخت پایین را سرش

 را هایشحرف معنی. کردمی نگاه را او منگ و مات

 . فهمیدنمی

 بهم شب ده ساعت شالما، به تو رفتن بعد هفته یک -

 .اونجا برم فوری گفت. بود فرهاد همسایه. زدنزنگ

 و شدم نگران بود، خاموش زدم زنگ فرهاد گوشی به
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 مه پلیس و ُمرده فرشته گفت َمرده. رفتم عجله با

 حاشا نکردم باور. برده مضنون عنوان به رو فرهاد

 باور عاقلی ادم کدوم بودن؟ قاتل و فرهاد. کردم

 قطعات تاجر بزرگترین نواب فرهاد کرد،می

 قاتل؟ بشه شخصیت همه اون با ایران کالکترونی

. زدمش. خورد قسم کرد، اصرار  اّما بهش خندیدم

 جدامون اومدن مردم. دندونش توی زدم مشت یک

 .  کردن

 . زد پوزخند

 دکتری گفت. گیمی دروغ سگ عین گفتم بهش -

 . دروغگو نیومده تو به خوبش و زشت گفتم. زشته

 ندازها به کلمه هر ادا. شد پایین و باال گلویش سیبک

 .بردمی تحلیل را اشانرژی کوهی، کردن جابجا
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 گفتمی فرهاد به. نبود چیزی کم. کردمنمی باور -

  و سپلی اداره رممی گفتم. مرده فرشته گفتمی قاتل،

 با من و بگه چرت که نبود َمرده اون دیگه اونجا. رفتم

 بودن آدم لشکر یک اونجا کنم؛ اش خفه مشت یک

 صلیا مضنون فرهاد و شده کشته فرشته گفتنمی که

 .کشیدم فریاد نه و زدم مشت نه دیگه اونجا... شونه

 ...بود شروعش تازه این اما. کردم گریه فقط اونجا

 .آمد فرود ماشین فرمان روی جانش بی مشت

 یک جا همه از. شد انجام فرشته تشییع مراسم -

 شوهرش ...قاتل بود این اونم و شدمی شنیده زمزمه

 نابودمون و شد وجودمون خوره کلمه این... قاتلشه

 دامی یک روز هر ما و شد شروع پلیس تحقیقات. کرد
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 سخرهم تفاهم سو این و گردهبرمی فرهاد اینکه داشتیم

 . هم ما وحشتناک روزهای دنبالش به و شهمی تموم

 حتی دارن صحنه در شاهدحاضر یک. نشد اما

 اول روزای. دادن شهادت اشبرعلیه هم ها همسایه

 ...هیچی جانان، نداریم هیچی حاال اّما بود باال سرمون

 بسته در به باز و ریم می جدید راه یک از روز هر

 به رفتن رو دیگه که خالیه اونقدر دستمون. خوریممی

 اّما شده عمو بگم برم خواممی .ندارم فرهادم مالقاتی

 . تونمنمی

 در چشمانش عسلی دمکمر. برگشت جانان سمت به

 . بود غرق خون از دریایی

  چیه؟ دونیمی -
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 با فربد نداشت، تکلم قدرت دیگر اّما جانان

 .کرد نگاه را او مات تنها. بود کرده اللش هایشحرف

 : داد ادامه دید؛ که را سوالش ماندن جواب بی فربد

 خود قاتل که شهمی باورم خودمم داره کم کم -

 .فرهاده

 

  

۷۳ 

 

 . نه -
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 ود؛ب شده خارج گلویش از ناغافل که ایگرفته صدای

 خودش صدا با. بود کرده غافلگیر هم را خودش

 . بود شده بیگانه

 یجواب نبود فربد جواب تنها محکم، اما گرفته نه  آن

 سالها حاصل نه آن. بود نیز خودش درون صدای برای

 سخت هایدرس کردن پاس و هاآدم کنار زندگی

 فتهگر تخصص هاآدم شناختن در او. بود شناسیانسان

 مادر پدر، مثل بود؛ دیده را کردنشان عوض رنگ. بود

 آن به رو این از ماه شش در تنها که ای علی حاج و

 هب محمد، با ازدواج کردن تحمیل دنبال به و شدند رو

. نبود کردن عوض رنگ مرد او... فرهاد اّما بودند او

 یک کشتن با حتی او که بخورد قسم. دبو حاضر
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 به برسد چه گرفتمی وجدان عذاب هم مورچه

 ...فرشته... همسرش به برسد چه. آدمیزاد جان گرفتن

 ماه شش که زنی. بود مرده فرشته. آمد بند نفسش

 دو هایناگفته و بود کرده علم قد جلویش قبل،

 بود ماه شش حاال بود؛ کوبیده دهانش در را اشساله

 جانش به لرزی. بود گرفته آرام خاک زیر در که

 .نشست

 دامکهیچ مسیر، بقیه در و کرد روشن را ماشین فربد

 . نداشتند زدن حرف به تمایلی

 هاآن پردازش ماندمی حاال و بود شده گفته هاگفتنی

 . بود گرفته پا جنگی درونش در که جانانی برای
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 روی ستشد جانان. ایستاد ساختمان در جلو ماشین،

 .زد صدایش فربد که رفت دستگیره

 .جانان -

 .کرد نگاهش منگ و برگشت طرفش به

 کیه؟ شاهد بدونی میخوای -

 منتظرش فربد. بود شده سوالی حاال نگاهش

 .نگذاشت

 .ناصری سهند... سهند -

 جرعه جرعه زهر، همچون را حقیقت فربد. رفت وا

 جرعه آخرین آخرش، جمله و بود خورانده او به

 هنیم تن. نداشت ای فاصله جنون با. بود زهر فنجان

 را چیهمه که حاال. کشید بیرون ماشین از را جانش
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 جهنم آن. داد را خودش اول سواِل جواِب بود شنیده

 گفتمی که جهنمی این از بیشتر را سردرگمی

 مقتول، فرشته و است قاتل نواب فرهاد مهندس

 .پسندیدمی

 طرف به و کرد رجخا ماشین از را چمدانش 

 چمدان آوردن باال برای اصراری فربد. رفت ساختمان

 و اسم همان.  نکردند خداحافظی حتی یا و نکرد

 .شد مکالماتشان آخر نقطه فامیل

 کرخت را آنها و نبرده را پاهایش حس هنوز زهر

 و بود آورده باال طبقه چهار را چمدانش. بود نکرده

 اما بود افتاده نفس نفس به. بود نیاورده چهره به خم

 .بود رسیده خانه به سالم و بود نیافتاده نفس از
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 یرتغی را چیزیهم قبل ساعت یک جزییات، با مرور با

 .بود نداده

 . ایستاد صاف و گذاشت زمین روی را دستش

 

 اش معدنی اب و ظهرش نصفه کیک کیفش، داخل از

 .برداشت را

 خواست و گذاشت دهانش درون را کیک از ای تکه

 گوشش در فربد جمله که دهد پایین را  آن آب با

 .پیچید

 .زندانه فرهاد -

 :کرد تکرار خود با
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  ،مقتول و بود مرده فرشته قاتل، و بود زندان فرهاد -

 معاون ناصری، سهند جز نبود کسی نیز مرگش شاهد

 بودن، ساده عین در ماجرا همه.  فرهاد راست دست و

 .دهپیچی خیلی بود، پیچیده

 .داد قورت خشک همانطور را کیک تکه

 رفط به و درآورد را هایشلباس. بود گرفته گر تنش

 .رفت خواب اتاق

 .کرد پرت تختش روی را خودش

 تهبرگش اشخانه به ماه شش از بعد که کسی عنوان به

 .نداشت ذوقی هیچ بود؛

 ساعتی بتواند تا کند منحرف را فکرش کرد سعی

 این جلو باید. شدمی نونج دچار ِاال و بخوابد
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 از یساعت چند خوابیدن با باید. گرفتمی را دیوانگی

 کرده  رسوخ وجودش تمام به زهر مانندکه حقیقتی

 .شدمی دور بود؛

 همچنان مغزش و داشتند خوابیدن طلب هایشچشم

 تکرار وار طوری را تکراری جمله یک هشیار

 اصرین سهند و مقتول فرشته قاتل، فرهاد.کردمی

 .شاهد
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  گوشش به که آرامی و خفه گوشی زنگ صدای با
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 اطرافش به نگاهی گیج،. کرد باز چشم رسید؛ 

 د،بو تاریک اتاق و بود کشیده کامل ها پرده. انداخت

 راه اتاق به زمخت های پرده البالی از که نوری از

 .شده صبح که فهمید بود؛ کرده پیدا

 .اورد یاد به را دیشب اتفاقات تا شتگذ ای ثانیه

 کردن فکر وقت فعال. داد تکان طرف دو به را سرش

 خودش. بود یافته بهبود سردردش. نبود ماجرا آن به

 زنگ دوباره شدن بلند با. نشست و کشید باال را

 رد شدنش بیدار منگی اثر. شد بلند جا از اشگوشی

 خودش دور دور، یک گیج. بود ملموس حرکاتش

 ت،اس کیفش درون اشگوشی که آورد یاد به تا گشت

 رهایش چمدان، کنار و در جلو قبل، شب که کیفی

 . بود کرده
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 هب بیشتر هوشیاری با بار این و آمد بیرون اتاق از

 تماس. آورد در را اششیگو و رفت کیف طرف

 فربد از پاسخ بی تماس هشت. شد قطع لحظه همان

 . داشت هلن از تماس دو و

 . کرد رها ان روی را خودش و رفت کاناپه طرف به

 ساعت این و بود گذشته ظهر دوازده از ساعت

 رکورد نوعی اش،زندگی ساله چند این در بیدارشدن

 صبح هفت ساعت گیسو شالما در. شدمی محسوب

 نرفت خاطر به ساله سه این در و کردمی اعالم بیداری

  . شدمی بیدار خواب از شش ساعت شرکت به

 گوشش روی را گوشی و گرفت را هلن شماره

 .  گذاشت
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 . پیچید گوشی در هلن صدا زود خیلی

  تو؟ کجایی. سالم جانان، -

 . کشید ای کرده پف هایچشم روی دستی

 اتفاقی شده؟ چی. بودم خواب ببخشید. سالم -

   افتاده؟

 . بود شده نگران. داد بیرون محکم را نفسش هلن

. خوابیدینمی ساعت این تا وقت هیچ اخه ترسیدم، -

 کارای دنبال فربد شممی مرخص دارم من هیچی

 ارک باهات فربد ما؟ خونه میای تو گفتیم ترخیصه،

 . داره

 : داد جواب کوتاه مکث، با و داد قورت را بزاقش

  کاری؟ چه -



صورتیتابو   
  
 

 

400 

400 
@romandl 

 .  کرد احساس را هلن کردن هل

 . کرد تکرار جدی را سوالش

  هلن؟ کاری چه -

 . سوزاند را منطقش چراغ هلن، دار ضبغ صدای

 بیا خودت خواستی. چهمن به اصال. دونم نمی -

 . شیممی خوشحال

 بوق پیچیدن با اما بدهد جواب که کرد باز دهان

 . بست را دهانش گوشی، در اشغالی

 پرت ای گوشه را گوشی.بود شده حساس زیادی هلن

 . کرد

 رد دائم. دبو شده خسته زیاد کردن فکر از روزها این 

 زدن حدس ظرفیت دیگر بود، دیگران بینی پیش حال
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 روحش. نبود توانش در داشت؛ او با که کاری و فربد

 تراحتاس به نیاز و بود شده کوفته افکار این فشار زیر

 .  داشت

 آشپزخانه در که وسایلی اندک با. شد بلند جا از

 ایصبحانه بودند؛ نشده فاسد ماه شش این و داشت

 .داد فرو لقمه سه اشتها بی و کرد حاضر

 . آمد بیرون خانه از و کرد تن را هایش لباس

 وتاهک راه، بین در و گرفت هلن خانه مقصد به تاکسی

 . داد پیام هلن به

 . راهم توی من ،سالم -

 .انداخت کیفش درون را گوشی و
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 شالما از شدنش خارج از چهارساعت بیست تازه

 در. بود دلتنگ سال چندین اندازه به او و گذشتیم

 دبو کرده تغییر جهانش ساعت، چهار و بیست همین

 کشاند جنون مرز تا دیشب را او که صدایی همان و

 و مقتول فرشته فاتل، فرهاد. شد تکرار سرش در

 . شاهد ناصری سهند

 و بود فهمیده چهارساعت و بیست این در را هااین

 . داندنمی هنوز را هاچیز خیلی دانستمی



صورتیتابو   
  
 

 

403 

403 
@romandl 

 با دفرب کار که بود اشکار اما بزند حدسی خواستنمی

 ختم هایی آدم یا و سهند فرشته، فرهاد، به قطعا  او

 نمی را نامشان او و بودند ماجرا این درون که شدمی

 . دانست

  و هاآدم ها،خیابان. دوخت بیرون به را نگاهش

 و بود نکرده ییریتغ هیچ ماهه شش این در هامغازه

 مستقر شانقبلی مکان همان در هافروش دست حتی

 نوابی مهندس قبل ماه شش که انگار نه انگار. بودند

 می خم قد جلویش آدم گروه گروه که داشته وجود

 . است زندان در همسرش، قتل جرم به  حاال و کردند

 ات و گرفت بیرون از نگاه زد؛ افکارش به پوزخندی

 خیره هایشدست به را هایشچشم صدمق به رسیدن

 . کرد
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 . بودند رسیده تازه نیز هلن و فربد و بود باز در

 . کرد دو هر به کوتاهی سالم

 راه تر راحت بتواند تا گرفت هلن بغل از را کیان

 . برود

 دهکر استخدام را میانسالی زن اخر، ماه دو این در فربد

 .دهد انجام را خانه کارهای تا بود

 اش،گوشی پشت های نگفته تمام رخالفب هلن 

 . بود کرده معرفی کامل را خانم محبوبه

 گهوارهدرون را کیان .رفتند داخل و کرد سالم او به

 گذاشت قرارداشت؛ فربد و هلن اتاق در که کوچکش

 . کشید دراز تخت روی محبوبه کمک با هلن و
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 رممی من: گفت و آورد اتاق داخل را سرش فربد

 حرفاتون شما وقتی تا دارم کاری خرده میک بیرون

 . گردممی بر شه تموم باهم

 وا زیرلبی خداحافظی با و داد تکان سری تنها دو هر

 . کردند بدرقه را

 نهل طرف به بینشان، سکوت شکستن برای جانان

 : پرسید و برگشت

  میان؟ کی اینا مامانت -

 : داد جواب تلخندی با هلن

 . نمیان -

 . کرد درشت چشم

  چی؟ یعنی -
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 . شد دار بغض و سنگین هلن لحن

 تگف فربد که اول روز اون. امحامله بهشون نگفتم -

 بعد روز دو بگیم، بهشون رودررو مشهد بریم نگو

. دش خراب چی همه که داشتیم مشهد بلیط اتفاق اون

. بفهمن چیزی ماجرا از اینا مامان خوادنمی فربد

 اوایل. بشکنه جلوشون فرهاد شخصیت خوادنمی

 بعد و شهمی ثابت زودی به بیگناهیش گفتمی

 دیگه االن اما تهران بیان اونا ذاریممی و مشهد ریممی

 اجازه بازم اما فرهاد گناهی بی اثبات از شده ناامید

 قتیو نگیم، خودمونم گهمی. بیان بگم مامانم به دهنمی

 بار هر مامانم.  شنونمی همسایه و در از اینجا بیان

 هم بار سه دو نمیاین، چرا گهمی زنه.می زنگ
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 از خوبی واکنش وقتی اما بیان، خواستن خودشون

 . شدن منصرف ندیدن، فربد

 : کرد زمزمه ناباور جانان

 به اّما کردی زایمان و شدی حامله سال پنج بعد -

   نگفتی؟ بابات و مامان

 بعید که طوری تر آهسته و انداخت پایین را سرش 

 انتظار من وقت اون: گفت بشنود هلن انستدمی

 رس بالیی چه بگی پیش ماه شش همون من به داشتم

 .اومده فرهاد و فرشته

 . کرد دادن، توضیح به شروع که شنید هلن ولی

 .نذاشتم من بهت، بگه که خواستمی فربد رو اون -

 سنف بودی رفته سال سه بعد تو بود، ما مشکل این
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 ای تهفرش یا و فرهاد یا  ما تمشکال قاتی نباید بکشی

 فکر. داد عذابت حرفاش با سال دو که شدیمی

 تپش. نشد اما شهمی تموم برگردی وقتی تا کردیم

 لیو بگم بهت که کردم می دل دل وقتا بعضی تلفن

 .  شدممی منصرف اخر در

 . چکید چشمش از آرام اشکی قطره

 تدس روی را دستش و شد  تر نزدیک او به جانان 

 . فشرد آرام و گذاشت هلن

 : داد ادامه هلن

 بدترین من. خیلی جانان، بود بدی روزای خیلی -

 و ودب عصبی همیشه فربد. داشتم رو تاریخ حاملگی

 این واقعی جهنم یک توی. زودرنج و حساس من
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 و غم و فرهاد شدن زندونی. گذروندیم رو ما شش

 مردم های زبون زخم طرف، یک فرشته فوت غصه

 و میاد کسی نه.  بودیم اومده در پا از. طرف یک هم

 . ریممی جایی ما نه

 . خندید تلخ گریه میان

 بیماری یک انگار که شده برخورد باهامون طوری -

 انگار. دونیمنمی خودمون و داریم واگیردار العالج

 هب رو ملت راه به راه که هستیم جانی دوتا فربد و من

 . بندیممی رگبار

 محق را خودش دیگر. بدهد ادامه ذاشتنگ دیگر 

 خورده زخم زیاد ماه چند این در هلن. دانست نمی

 . بود
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:  گفت آهسته گوشش در و کشید آغوش در را او

. برگشتم من اّما نشده تموم هنوز درسته. س...هی

 بهت .مونممی تو کنار اّما برنیاد دستم از کاری از شاید

 . شهمی تموم هم روزا این دممی قول

 صدای. کشید او کمر روی وار، نوازش را دستش و

 .گرفت آرام و کرد فروکش کم کم هلن، گریه

 

  

۷۶ 

 

  خوابه؟ هلن -
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 رد طرف به و آمد بیرون فکر از فربد، آرام صدای با

 . چرخید

 . بود آورده داخل در بین از را سرش فربد

 بود خورده تاب و پیچ هلن هایحرف میان در انقدر

 . بود نشده او آمدن متوجه که

 به که همانطور و شد بلند تخت روی از احتیاط با

 . داد جواب رفت؛می او طرف

 . نبود خوب حالش. خوابیده تازه. آره -

 . باهات دارم حرف بیرون، بیا لطفا پس -

 این در که هاییسختی و هلن روحی حال دیدن با

 مقاومت این دیگر بود؛ شده متحمل ماهه شش
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 ،سرش دادن تکان با و نکرد داوری پیش هیچ. نداشت

 . افتاد راه فربد سر پشت حرف، بی

 محیط. شد وارد و کرد باز را کارش اتاق در فربد

 تضاد بیرون روشن فضای با  اتاق خفه و تاریک

 جانان هایچشم تا کشید طول چندی. داشت عجیبی

 او و نشست میزش پشت فربد. کند عادت تاریکی به

 .  گرفت جا اتاق گوشه کاناپه روی

  کنم؟ جمع رو هاپرده خوایمی -

 . داد تکان طرف دو به را سرش جانان 

 خواستیمی که حرفی سراغ بریم بهتره. خوبه نه، -

 . بزنی
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 .زد میز روی ای تقه و انداخت پایین را سرش فربد

 نگاه برای را میز و کرد حلقه درهم را هایشدست

 . کرد تخابان کردن

 رو حرفم دونمنمی من که هست نادری موارد جز -

 به هلن و من خوامنمی. کنم شروع کجا از باید

 ... که بیایم گرسواستفاده دوتا چشمت

 را سرش که فربد برخالف. پرید حرفش میان هول

 . زد زل او به مستقیم زد؛می حرف و بود انداخته پایین

 نه و هاستعریف و تعارف این وقت االن نه فربد -

 ینا بدون فقط بهتره پس هاییمحرف این آدم من و تو

 رو حرفت ارزهنمی هم قرون یک که هاییتعارف

 .  بزنی
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 . کشید هوفی

 . باشه -

 . آورد باال را سرش

 و من که وقته خیلی. داریم نیاز کمکت به ما -

 وت که رسیدیم نتیجه این به فرهاد، وکیل سیاوش،

 همه. آخر مهره گذاشتیم رو تو اّما لیمشک این حالل

 هیچ تو جز به االن. نشد اما کردیم امتحان هاروراه

 اون از بیشتر دستمون. جانان نداریم ایدیگه امید

 بدی" نه" جواب تو اگه. خالیه کنی فکر که چیزی

 نتظرم تونیممی فقط ما دم،می حق بهت البته که بهمون

  .بس و بمونیم دادگاه نهایی رای
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 هیچبی و  کشید خشکش هایشلب روی را زبانش

 . پرسید فکری

   کنم؟ کارچی باید -

 فربد های چشم در نور،کم هرچند امیدی برق

 . درخشید

 توی االن دهمی توضیح کامل برات سیاوش رو اون -

 . اینجا میاد داره راهه

 او که خواستمی او از و  زدمی فریاد درونش صدای

 و زدمی فریاد او. کند توجه خواستنمی اّما بشنود را

 عمیق گرداب یک وارد را خودش دارد میگفت

 ضجه او. زدمی نشنیدن به را خود جانان و  کندمی

 قتل نام به ای مهلکه وارد دارد گفتمی و زدمی



صورتیتابو   
  
 

 

416 

416 
@romandl 

 را خودش و کردمی خفه را او جانان و شودمی

 یلوک هایحرف شنیدن از بعد تا باید. دادمی دلداری

. سیدرمی کردن فکر به نوبت بعد و کردمیصبر فرهاد

 بیهوده سرش درون هیاهوی و دلشوره این اصال شاید

 حتما آره. دهد انجام خاصی کار نبود الزم او و بود

 .بود طور همین
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 فکرش و  کرد عوض را بحث و گرفت باال را سرش

 . منحرف را
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   ه؟چی هلن برای تصمیمت -

 : پرسید حواس بی فربد

  تصمیمی؟ چه -

 فرصت کمی تا داد فشار همروی محکم را هایشلب

 . کند مرتب هم کنار را کلمات و بخرد

 . بود شاکی لحنش

 و های گریه با. نیست خوب حالش اصال هلن -

 بگیره زایمان از بعد افسردگی اگر امروزش هایحرف

 به از این و اشحاملگی از اون. کنمنمی تعجب اصال

 . اشبچه اولین اومدن دنیا

 . کرد عصبی خنده تک فربد
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 واقعا شرایط، این توی جانان؟ بگی خوایمی چی -

  حرفاست؟ این وقت کنیمی فکر

 رباالت را صدایش و کرد پایین و  باال را سرش قاطع

 . برد

 فربد؟ وقتشه کی پس نیست وقتش امروز اگر -

 این دکتری مثال خودت وت. کرده زایمان زنت گممی

 و مامان نگذاشتی حتی تو. فهمیمی بهتر رو چیزا

 . بفهمن باباش

 . داد تکان آمیز تهدید را دستش فربد

 . بفمهن نباید که معلومه -

 . خندید عصبی

    بفهمن؟ نباید چرا -
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   .رفت فربد میز طرف به و شد بلند کاناپه روی از

 خم او رفط به و گذاشت میز روی را هایشدست

 . شد

 دوسش خیلی تو. درست بزرگترته، برادر فرهاد -

 از. درست داره، برات رو بابات حکم. درست داری،

 درست ماین گرفتت پرش و بال زیر شدی، یتیم بچگی

 توی خاطر به بسوزونی رو هلن نداری حق تو اّما

 گناه بی فرهاد داری اعتقاد که تو. فرهاد بودن زندان

 و گالره خاله کنهمی فرقی چه هدیگ زندانه، توی

 داره اونا نفهمیدن نه؟ یا زندانه توی بدونن شوهرش

 نای و روز این. فربد شهمی تموم زنت جون قیمت به

 در رو ظلم بدترین داری تو. باشه یادت رو من حرف

 . کنیمی هلن حق
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 جانان روبرو و شد بلند صندلی روی از نیز فربد

 . ایستاد

 و پدر به بزنم زنگ کنم؟ ارکچی داری توقع -

 همسرش قتل جرم به برادرم من ببخشید بگم مادرش

 افسرده داره کرده زایمان شمام دختر زندانه، توی

 دبختب من فهمینمی اصال شما ببرینش؟ بیاین شهمی

 کار گریبانم؟ به دست مشکالتی چه با زده فلک

 فرهاد فروپاشی حال در شرکت طرف، یک از خودم

 می باز میریراهی هر از که پروندی و گهدی طرف از

 کابوس دارم هرشب دونیمی. بسته در به خوری

 تو کن بس آدمه؟ هلن فقط بینم؟می رو فرهاد اعدام

 ... خدا رو



صورتیتابو   
  
 

 

421 

421 
@romandl 

 ار در و رفت بیرون اتاق از سرعت با و زد دور را میز

 . کوبید بهم

 بیشتر هرچه. کرد رها کاناپه روی را خودش جانان

 یپ اوضاع سامانینابه به بیشتر دید؛می و شنیدمی

 دو، ینا پیش ساعت یک تا عصبانیت؟ و فربد. بردمی

 هم وصله جوره هیچ که بودند ناجوری کلمه دو

 . آمدندمی بهم زیادی حاال اّما نبودند

 رد و خورد در به ایتقه فربد، رفتن از بعد ربع یک

 . شد باز

 ربیهغ شلواری و کت میانسال مرد به را نگاهش

 را فرهاد وکیل آمدن قول فربد که آمد یادش. دوخت

 . بود داده
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 . آمد جلو مرد و شد بلند جا از

 .... آقای خوشوقتم سالم -

 . زد کمرنگی لبخند  مرد

  عامری سیاوش. هستم عامری -

 . داد ادامه را حرفش

 .  عامری آقای بله -

 . گرفت کاناپه طرف به را دستش

 . بشینین بفرمایید -

 شخود و گذاشت مبل کنار پایین، را کیفش سیاوش

 . نشست آن روی
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 تازه که سردردی و درونش هیاهو برخالف جانان

 لهفاص با و زد مصنوعی لبخند گرفت؛می جان داشت

 .نشست کاناپه روی او، با
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 روشن دارم، سردرد یکم من تاریکه، خیلی اینجا -

  کنم؟ روشن کنه،می تتوناذی کم نور اگر نکردم

 . داد تکان سر سیاوش

 . شممی ممنون کنین روشن اگر -
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 تاقا وسط کوچک لوستر. ایستاد و گفت آرامی باشه

 . زد کنار را هاپرده کمی و کرد روشن را

 ار او منتظر که برگرداند سیاوش طرف به را نگاهش

 .  کردمی نگاه

 . نشست اشقبلی جای سر

 . بفرمایید -

 به کامل و انداخت پایش روی را پایش اوشسی

 . برگشت او سمت

 . گرفت محکمی دم

 چینی مقدمه من پس اینجاییم، چرا دونیممی دو هر -

 اخلد االن بنده موکل شجاعی، خانوم ببینید. کنمنمی

 رو همسرش قتل اتهام هنوز خودش فرهاد زندانه،
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 و هست اشبرعلیه دادگاه مدارک اکثر اّما نپذیرفته

 اسناد، این نیست مالک فرهاد حرف دادگاه برای

 تمام ما. کنهمی ثابت رو قتل که شواهده و مدارک

 هب متاسفانه کردیم، امتحان ماه شش این توی رو هاراه

 محک دادگاه هنوز درسته. نرسیدیم موندلخواه نتیجه

 دست روی دست نباید ما ولی نکرده صادر قطعی

 فکرمون به که راهی تنها حاضر، حال در. بزاریم

 امیدوارم.  بگم بهتون خواممی که همینیه رسهمی

 . کنین همکاری باهامون

 هک سناریویی خط به خط سیاوش و داد تکان سر گیج

 .  داد توضیح او برای را بودند نوشته فربد با

 قوت سیاوش. نیز هایشدست جاهایی و لرزید دلش

 چیز ههم به حواسشان که بو گفته. بود داده قلب
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. رودنمی شانشدهحساب نقشه درز الی مو و هست

 و گرفت را جانان موافقت تا گفت و گفت و گفت

 . داد بیرون آسودگی با را نفسش

 *** 

. دبو آمده درست. انداخت فربد پیام آخرین به نگاهی

 برج در سر به پوزخندی و آورد باال را نگاهش

 کتشر. " کرد زمزمه لب زیر آرام و زد روبروش

 گوگل در را اسمش معنی قبلشب".  سرمد بازرگانی

 :  بود خوانده را نتیجه و. بود کرده جستجو

   جاویدان جاوید، ازلی، ابدی،-

 شیشه بلند برج و کجا او کرد؟می چه اینجا او

 حالش هلن کاش نبود، مجبور کاش کجا؟ جلویش
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 نداشت؛ گردنش به خواهر حق هلن کاش بود، خوب

 نه فربد و سیاوش به راحت توانستیم او وقت آن

 که قبل هفته از سوخت،می هایشچشم. بگوید

 شبی بود شنیده را هایشحرف و دیده را سیاوش

 خودش اوج به قبل شب و نداشت راحت خواب

 مه روی کابوس بی ای لحظه هایشپلک. بود رسیده

 . بودند نگرفته آرام

 در او آخر جمله و فربد با دیشبش مکالمه صدای

 . پیچید گوشش

 تمام کنممی خواهش. مایی امید آخرین تو جانان -

 . بکن رو تالشت

 ای اهلل بسم لب زیر و کرد گره محکم را مشتش

 .بود داده قول او. نبود زدن جا وقت حاال. گفت
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 سنف به. رفت باال تند را هاپله و انداخت پایین سر

 دست کمی اگر نداشت ای چاره. بود افتاده نفس

 . برگردد دو با را آمده راه نبود بعید کرد؛می دست

 . ردک پیدا را رفتمی باید که بخشی تابلوها، روی از

 لشد در که غوغایی برعکس. ایستاد منشی میز جلوی

 . زد چهره بر لبخند نقاب بود؛ پابر

 . خانوم ببخشید -
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 غرق هچهر دیدن با. گرفت باال را سرش مکث با زن

 آرایش این با نواب، شرکت در. خورد جا آرایشش

 را اخراجت نامه بعد روز شک بی آمدی،می کار سر

 اما دنبو گیریسخت رییس فرهاد. گرفتیمی تحویل

 و زرق نه است کردن کار برای شرکت داشت اعتقاد

 کار از غیر ماندمی هرچیز به هدفشان که هاییبرق

 . کردن

 . ردک جور و جمع را خودش

 . اومدم استخدامتون آگهی برای -

 : داد جواب طلبکار زن

 درخواست هزارتا روزانه شرکت این آگهی؟ کدوم -

 . دهمی استخدام آگهی و
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 . خواستینمی نویس برنامه -

 که همانطور و انداخت پایین را سرش حوصله بی زن

 دو مال. خانوم شده پر اون: گفت شد؛ تایپ مشغول

 . بود پیش ماه

 ار صدایش کرد سعی گرفت؛ اشخنده عصبانیت زا

 . نشد موفق کامال چه اگر کند کنترل

 هفته یک مال دیدم من که آگهی اون محترم خانم -

  چیه؟ رفتارا این بود، پیش

 : گفت شاکی و شد بلند صندلی روی از زن

 ادد من سر که هستین کی شما چیه؟ شما رفتار این -

  زنین؟می
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. دش شوکه منشی تیز و خراششگو صدای شنیدن از

 فشار هم روی محکم را آنها و بست را هایشچشم

 . بگیرد چنگ در را آرامشش از کمی تا داد

 : داد ادامه همچنان زن

 ... شما مگه اصال -

 اصال. دادمی را جوابش باید. کرد باز را هایشچشم

 را دیگری مهره فربد. دنیا قرارهای و قول پدر گور

 . کردمی بازی وارد

 آشنا فریاد صدای با که بدهد جواب تا کرد باز دهان

 . برگشت عقب به مکث با مردی،

 روی گذاشتین رو شرکت خبره؟ چه عطایی خانم -

  میدونه؟ چاله اینجا مگه. سرتون
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 ودب ایستاده روبرویش که آشنایی مرد جز هایشچشم

 سیاه لیست در را اششماره قبل، ماه شش. دیدنمی را

 با و مدیر قالب در حاال و بود داده قرار اشیگوش

 اهتشب کمترین بود؛ کرده تن که رسمی شلوار و کت

 .داشت قبل پیشه عاشق دانشجو آن با را
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 . زد زنگ گوشش در سیاوش صدای

 خودش که هست وکیلی جمشید شرکت، صاحب -

 ردهک تاسیس رو شرکت این پیش سال پنج و بیست
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 هب رو میدون و شهمی بازنشسته کم کم داره حاال ّماا

 . دهمی بزرگش پسر

 . کرد پیدا را پازل از دیگری تکه

 کالس به آبتین ورود هنگام هایش،همکالسی پچ پچ

 . پیچید گوشش در

 بزرگترین از یکی پدرش. هستا وکیلی ابتین -

 فقط. داره رو الکرونیک قطعات بازرگانی هایشرکت

 باساشل. قیمتشه میلیارد یک از بیش پاش زیر ماشین

 . بود شده سنگین نفسش. مارکه همش نگاه، رو

 نس تا. را پسر نام جز بود گفته را چیز همه سیاوش

 خاندان وارث از ولی بود گفته را وکیلی جمشید

 .  دبو خورده رکب بد. بود نگفته چیز هیچ هاوکیلی
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 هک تگفمی چطور رویشروبه طلبکار پسر به حاال

  آنجاست؟ چه برای

 را نگاهش که بود شده شوکه او دیدن از هم ابتین

 .  بود کرده قفل او صورت روی

 چند هر لبخندی تا کرد تالش و داد قورت را بزاقش

 و فهنص طرح تنها اش نتیجه بنشاند، لب بر مصنوعی

 . بود شبیه پوزخند به بیشتر که بود ای نیمه

 . سالم -

 جیب درون را انگشتش چهار. مدآ جلو قدم دو آبتین

 هب به. سالم علیک: گفت خوشحال و داد سر شلوارش

 یرو گشتم،می دنبالتون هاآسمون توی. شجاعی خانم

 . کردم پیداتون زمین
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. خریدمی زمان باید. داد فشار هم روی هایشلب

 . بود کرده غافلگیرش زیادی آبتین دیدن

 ینآبت بودن با. دیدمی شده خراب را هایشاننقشه تمام

 . بماند شرکت این در توانستنمی او

 صدای با که بگریزد مهلکه از و بدهد جوابی خواست

 . برگشت عقب به زن داربغض و مظلوم

 یهو. بگین چیزی یه خانوم این به. مهندس آقای -

 چی هر. اومدن استخدام اگهی برای گنمی اومدن

 به دهکر شروع خوایم،نمی نویسبرنامه ما میگم

 قدر چه من که دونینمی گرنه و من به فحاشی

 شرکت توی رو من بلند صدا حاال تا کسی. آرومم

 .  نشنیده
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 : داد ادامه سرعت با و گرفت نفسی

 من خدا به ولی شما با آشنان انگار شده معلوم حاال -

 . نیستم مقصر

 .  زد گریه زیر و

 روی صداداری پوزخندی زن، وقاهت دیدن از

 تهمت با دیگران رضایت جلب. نشست شهایلب

  گفتن؟ دروغ و زدن

 اولویت فعال. نداشت اهمیت ایذره برایش او حرف

 . بس و بود شرکت این از کردن فرار با

  برگشت ابتین طرف به

 . دیگه رممی دارم من. گنمی درست ایشون بله -

 . کشید درهم را هایشاخم آبتین
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  .بزنیم حرف باید رین؟می کجا -

 . داد ادامه جدی زن به رو و

 ویت. کنین جمع رو بازیا سیاه این لطفا عطایی خانم -

 بازی این میگم هم االن گفتم بار چند ماهه، چند این

 از رت زرنگ من ولی بزنه، گول رو پدرم بتونه شاید ها

 وقت من. باشه خودتون کار به سرتون. حرفام این

 رو کار این بشم مجبور اگر اّما ندارم رو کسی اخراج

 ونکارت روی رو تمرکزتون حرفا این جای پس. میکنم

 . بزارید

 :گفت تر مالیم و نشست جانان صورت روی نگاهش

 . بیایید من سر پشت
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 به که زیرلبی فحش با و داد تکان سر ناچار جانان

 .افتاد راه آبتین سر پشت داد؛ خودش

 

  

۸۰ 

 

 افشاطر به نگاهی و بگیرد البا را سرش توانست تازه

 که نواب شرکت برخالف دکوراسیون. بیاندازد

. بود کالسیک داشت؛ ای ساده و مینیمال طراحی

 بلند قدم دو کرد؛می اذیتش رفتن راه آبتین سر پشت

 بقیه خیره نگاه. کرد حرکت او با قدم هم و برداشت

 .  کرد می احساس آبتین و خودش روی را کارمندان
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  .داد بیرون محکم را نفسش شدند که انسورآس وارد

 . پرسید متعجب آبتین

  بودی؟ معذب -

 . داد جواب صادقانه

 . کنهمی اذیتم هاآدم خیره نگاه. اره -

 ها،آدم همین خاطر به بگوید تا نداد ادامه را اش جمله

 دیارش از اشزندگی و او روی بینشانذره و هانگاه

 .  است آورده پناه شهر این به و گریخته

 دیوار و در از چشم بار این. آمدند بیرون آسانسور از

 . کرد نگاه پایش جلو به تنها و گرفت شرکت

 .  آورد باال را نگاهش شدند که مدیریت اتاق وارد
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 کالسیکی چیدمان نیز، آنجا داشت انتظار که همانطور

 .  داشت

 اژدها طرح با هاییکاریکنده که بزرگی چوبی میز

 را نگاهش. بود اتاق وسط در بود شده کار آن روی

 رارق میز پشت بزرگی چوبی کتابخانه آورد؛ باالتر

 چند و بود پهن آن جلو نیز کوچکی قالیچه. داشت

 .  بود گرفته قرار طرفش که مشکی چرم صندلی

 را شروبروی صندلی نیز آبتین و نشست صندلی روی

 . کرد انتخاب نشستن برای

 شش آدم همان آبتین. کرد دور خودش از را استرس

 سمت به همکالسی جایگاه از تنها حاال بود پیش ماه

... وا ریسس هم شاید و بود رسیده شرکت یک رییس
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 در توانستنمی او نه. داد تکان طرف به را سرش. 

 . بماند شرکت این

 خیره او به سکوت در آبتین. آورد باال را سرش

 دترزو باید. اشتبرد بحث شروع برای قدمی. بودشده

 . رفتمی آنجا از

 . من با داشتین حرف که انگار مهندس، آقای -

 روی را پایش. کرد جدا او صورت از را نگاهش آبتین

 ور تونجمله بهتره: گفت راحت و انداخت دیگر پای

 داریم حرف دوتامون هر که کنم تصحیح اینطوری

 . گفتن برای

 . کرد انکار

 . ندارم شما با حرفی من -
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 . کرد ای خنده تک آبتین

 مرا ظرف چرا میلی، هیچ نبودش من با اگر -

  لیلی؟ بشکست

 پای را آنها شرکت به آمدنش گرفت، را منظورش

 االب ابرو تنها جواب در اّما بود گذاشته او به اشعالقه

  بدم؟ ی: گفت تمسخر با و پراند

  چی؟ -

 . نشاند لب بر پوزخندی جانان

 .  کنین مشاعره خواینمی کردم کرف خونین می شعر -

  .رفتمی بیشتری انتظار ازش دانشگاه الف نمره -

 . کرد جمع را پوزخندش و نشست صاف
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 الزم فقط گرفتم، رو منظورتون هم االن همین -

 ازب ماه شش بعد رو تکراری بحث یک سر بینمنمی

 توی که آدمی هزار مثل اومدم، استخدام برای من. کنم

 تمداش و شدم پشیمون چه اگر کننمی ارک شرکت این

 .بزنیم حرف گفتین شما که رفتممی

 

  

۸۲ 

 

  شدین؟ پشیمون چرا -

 به را نگاهش و کرد گره درهم را هایشدست

 . دوخت آبتین هایچشم
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 کنم کار ایغیرحرفه هایآدم با ندارم عادت چون -

 از رو کارشون و خصوصی مسائل تونننمی هنوز که

 فکر و شدم شوکه دیدمتون که اول. کنن مجزا هم

 فتارر که بینممی االن ولی کردین تغییر قدر چه کردم

 و لباس اّما شه عوض تونهنمی ماهه شش هاآدم

 . چرا موقعیتشون

. بود گفته پردهوبی رک را هایشحرف که دانستمی

 .  کرد احساس آشکارا را آبتین خوردن جا

 . شد بلند جا از. بود شده تمام کارش

 .  دیگه برم من پس -

  کجا؟: گفت جدی و آورد باال را نگاهش مکث با
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 مرد این داد؛ فشار هم روی محکم را هایشچشم

 .  آمدنمی کوتاه

 .  حضورتون از بشم مرخص -

 . جدی و بود آرام آبتین

  بودین؟ اومده نویسیبرنامه استخدامی برای -

 . شود تمام هایشجواب و لسوا زودتر که داشت امید

 . بله -

 . ردک رها را نفسش و کوبید پایش ران روی را دستش

 صبح ده ساعت فردا. خوایممی نیرو هنوز ما خب -

 . بیارین تشریف مصاحبه برای

 االب را دستش آبتین که بدهد جواب تا کرد باز دهان

 : داد ادامه و آورد
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 ائلمس و کار بلدم منم بگم بهتون خواممی -

 وسط بحث اون دیگه. کنم جدا هم از رو امخصوصی

 یک مثل فردا از منم اومدین، کار برای شما اگر. نمیاد

 این بر رو فرضیه و کنممی برخورد شما با کارمند

 به متعلق شرکت این که دونستیننمی شما که ذارممی

 پس. شدین شوکه من دیدن با واقعا و منه خانواده

 مسئول من. ریممی جلو داره کتشر که قانونی طبق

 دینش قبول اگر. منتظرتونم ده ساعت فردا. اممصاحبه

 تموم چی همه نه هم اگر و میشین کار به مشغول که

 . شهمی

 بود هبست برایش را میدان عمال آبتین. بست لب جانان

 زلهمن به او پیشنهاد کردن رد. بدهد نه جواب نتواند که

 زنده و شدمی بینشان کارمندی و رییس رابطه رد
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 دادن و عالقه سر از او اینکه به آبتین توهمات شدن

 . است رفته آنجا به او به مثبت جواب

 . داد تکان سر

 . دارخدانگه. باشه -

  .نشست آبتین هایلب روی ای پیروزمندانه لبخند

 . دارخدانگه -

 و کرد گردعقب فشرد؛ دستش در محکم را کیفش

 .  آمد بیرون اتاق از ریدیگ حرف هیچ بدون

 هب رسیدن با و کرد استفاده هاپله از آسانسور جای به

 هک نفسش زد؛می نفس نفس. شد خم شرکت بیرون

 شرکت، سنگین جو. گرفت عمیقی دم آمد، جا

 تمام او با زدن حرف و آبتین با شدن رودررو
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 در شدنش خفه تا چیزی و بود گرفته را اشانرژی

 . بود نمانده آنجا

 و نوشت ار کوتاهی پیام بعد و گرفت اینترنتی تاکسی

 . کرد ارسال فربد به

 وقت هم فرهاد وکیل اگر. شما خونه میام عصر" 

 . "ببینمتون باید بیاد بگو داشت
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 ربع یک. انداخت روبرویش دیواری ساعت به نگاهی

 از هلن فاصله این در و گذشتمی رسیدنش از

 . بود نیامده بیرون نهآشپزخا

 . برد باال را صدایش

 .  دیگه بیا ببینم، رو خودت اومدم دقیقه یه هلن -

 . خورد گوشش به هلن صدای متقابال و

 . اومدم -

 رونبی آشپزخانه از دست به سینی بعد، ثانیه چند و

 . آمد

 

 .  گذاشت میز روی را سینی

 .  برداشت را آلبالواش شربت لیوان یک جانان
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 دلبخن و کرد حلقه لیوان سرد دیواره دور را ستانشد

 . گرفت جان لبش روی جانی کم

 . نشست کنارش هلن

 

 .  چرخید او طرف به

 ردک هلن شلخته موهای به ای اشاره گشادی لبخند با

 : گفت و

  نه؟ نداری، کردنشون شونه برای تصمیمی -

 

 . برد موهایش میان را دستش حوصله بی هلن

 . ندارم رو هیچی حوصله روزا این -
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 دستش در و گرفت را دستش و زد غمگینی لبخند

 . فشرد

 اون توی که ای بچه اون گفتم هم فربد به من هلن -

 نتوزندگی. بوده تونساله پنج آرزوی خوابیده اتاق

 االن زندگی این خدا به. پاشیدمی هم از سرش داشت

 . ناشکریه شما

 

 جاِن به آتش نشست؛ هلن هایچشم در که اشکی

 . انداخت جانان

 از تر انگیزه بی و بدتر روز هر چمه دونمنمی -

 گشمر قبل فرشته کنم فکر. شممی دیونه دارم. دیروز
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 اینطوری هامونزندگی که بود کرده نفرین رو ما همه

 . شده سیاه

 

 را دلش و گرفت دمی. بود مردد نگفتن و گفتن میان

 . زد دریا

 به گفت، بهم رو ماجرا فربد که روزی اون فردا من -

 خاله هب و نده سوتی که خواستممی. گفتم گیسو خاله

 اشهب گفت اونم. کردی زایمان تو که نگه چیزی گالره

 یک این. معتقدم بهشون خودمم که زد هاییحرف اّما

 ژهپرو کردن تموم و فرهاد داستان چیدن درگیر هفته،

 از حالت ینمبمی و اومدم که االن و بودم دستم های

 لن؟ه کجا تا. شده بدترم هیچ که نشده بهتر هفته اون

 بهش بفهمه گالره خاله فهمیمی کجا؟ تا بازی این
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 ایدب االن تو فهمیمی میکنه؟ آقت رو زایمانت نگفتی

   بود؟ کنارت مادرت

 

 چشمش از آرام اشکی قطره و انداخت پایین سر هلن

 . چکید پایین

 آغوش در را او و نداختا هلن شانه دور را دستش

 .کشید

 

  

۸۴ 

 

  .گرفت لرز بودن، محکم و صالبت عین در صدایش
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 گناهیبی که دممی قول بهت لحظه این توی من -

 یپرستمی که خدایی همون به. کنممی ثابت رو فرهاد

 تو،به خطر به فرهاد، خاطر به نه. هلن کنممی ثابت

 من .شده تیکه تیکه زندگی این خاطر به فربد، خاطر

 زندگی این های وصله تموم دممی قول بهت

  .نباز رو خودت تو فقط بچسبونم، بهم رو زدهجنگ

 

 : داد ادامه مکث با

 وت اگر. کنین تموم رو بازیتون گربه و موش این -

 مامانت به گفتنات دروغ به خوای می هنوز و گینمی

 زندگیش ایه اولویت فربد. میگم خودم بدی ادامه

 فرهاد روی زیادش تعصب خاطر به. کرده گم رو

 از رو پاتون باید همتون کم کم. باخته رو خودش
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 مهره شدم من که حاال. کنار بکشین ماجرا این وسط

 نابود رو خودتون اینطوری ذارمنمی بازی این اصلی

 . کنین

 

 کی: گفت ایخفه صدا با و کرد  هقی هق آرام هلن

  شه؟می تموم

 

 آن برای جوابی که بود سوالی این. دانستمین

. کردمی تمامش زودتر باید که دانستمی فقط. نداشت

 امضا و فرهاد برای دادگاه اصلی حکم آمدن از قبل

 . کردمی تمامش آن از قبل باید. اعدامش حکم شدن
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 تموم شه دیر اینکه قبل... زود: گفت وارزمزمه

 ... شهمی

 را سرش و کشید بیرون او آغوش از را خودش هلن

 . انداخت پایین

 

 ودب اشگریه نتیجه که ای رگه دو و گرفته صدای با

 وکیل با زدن حرف از بعد که هفته اون از: گفت

 ویت رو جانان گفتم فربد به نیومدی، و رفتی فرهاد

 . زد رو هممون قید دادین قرار رودراهی

 . کرد ایخنده تک

 

 . ادمدمی پیام بهت که روز هر -
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 حتی داشتم، احساسی همچین کال اما. دونم می -

 پای تا سر کار این. کنممی فکری همچین االنم

 ماهه چند فربد کردی؟ قبول چرا. ریسکه و دیونگی

 نم اّما جلو بفرتسیم رو تو که میکنه اصرار داره که

 زانو هممون اواخر این اما. بگه بهت چیزی نذاشتم

 . زدیم

 

 نگاهش و نوشید را شربتش از ای جرعه. زد تلخندی

 . دوخت دستش درون لیوان به را

 که زندگیم و جون روی نیستم، رودروایسی آدم نه -

 فکر خیلی هفته یک این توی. کنمنمی قمار الکی
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 راماج این به کردن فکر به اشثانیه و ساعت هر. کردم

 زدممی سر بهت و میومدم باید که میدونم گذشت،

 زمر که بودم خودم با جنگ توی ینقدرا. شدنمی ولی

 قبول هم آخر در و بودم کرده گم رو بدی و خوبی

 باشه، قاتل تونهنمی آدم اون مطمئنم من چون کردم

. کرده ویرون رو تونهمه زندگی دروغ اتهام این چون

 امروز اّما بدم انجامش که دادم قول خودم به دیشب

 چرا دروغ شدم، دودل شرکت رفتم که صبح

 وت دوباره که االن. بیرون بیام و کنم فرار خواستممی

 قمار ارزش بازی این. داره ارزش نه، میگم دیدم رو

 . برممی من و داره رو کردن

 

 . گزید لب هلن
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 ... نشه اگر - 

 . پرید حرفش میان

 ... شهمی -

 

 . دوخت جانان به را آلودش اشک نگاهش

 ودنب قرار. شدی مسئله این قاطی هم تو که ببخش -

 . شه اینطوری

 

 . زد جانی کم لبخند و داد گوشش پشت را موهایش

 دست به چمدون که شبی اون جبران کارا این تموم -

 همسایگی خاطر به فقط تو و خونتون در پشت اومدم
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 پناهم خونه همین توی ماه شش قبلمون، سال چند

 .   نمیشه دادی،

 

 . چرخیدند در طرف به دو هر در، صدای با

 سرش روی را شالش جانان. بودند سیاوش و فربد

 .ایستاد و انداخت

 

  

۸۵ 

 

 و فربد متفکر های چهره به نگاهی نشست؛ صاف

 . داد بیرون را نفسش و کرد سیاوش
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 . بود همین ماجرا همه -

  

 این: گفت خوشحالی با و زد برق سیاوش های چشم

 . رفتیم جلو خیلی اول دیدار همین توی... عالیه

 . برگشت طرف به ذوق با و

 تونیممی ،کنیم استفاده وکیلی آبتین از بتونیم اگر ما -

 اول روز همین توی. بیاریم گیر رو مدارک زود خیلی

 . رفته وکیلی اتاق تا

  

 فاصله از چشمانش برق که سیاوش برعکس فربد

 گذاشته اش چانه زیر را دستش بود؛ معلوم نیز دور

 . بود زده زل نامعلوم نقطه به و بود
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 . داد تکان او صورت جلو را دستش سیاوش

 . فربد -

  

: گفت گیج. برگشت او طرف به و زد پلکی فربد

  چی؟

 . شد شاکی سیاوش

 . زنهمی حرف ساعته یک شجاعی خانم حسابی مرد -

  

 . داد تکان سر

 . شنیدم اونارو - 

. بدرف اسبرنده برگ یک این پکری؟ چرا چته؟ پس -

  میفهمی؟
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 بیرون را نفسش و کشید ریشش نه روی را دستش

 . داد

 هب اینا اّما کرد استفاده آبتین از شهمی... ریسکه -

 هند توی بفرستیم تونیمنمی رو جانان آسونه، حرف

 از کاری چه که دونیممی تو و من ندونه کی هر. شیر

 یادب اعتبارش و شرکت پای وکیلی. میاد بر دستشون

 یعنی همه اینا فهمی؟می گذره،می چی همه از وسط

 ...  خطر یعنی ریسک،

 شدت از حاال. کردمی نگاه را دو آن سکوت در جانان

 . بود شده کاسته سیاوش چشمان برق

 .  داد پایان بینشان دوئل به



صورتیتابو   
  
 

 

464 

464 
@romandl 

 برای فردا من: گفت و کرد تر زبان با را هایشلب

 . رممی مصاحبه

  

 او طرف به سیاوش سمت از سرعت با فربد سر

 شک بود؛ شنیده که چیزی آن به انگار. چرخید

 . داشت

 . کرد تکرار شمرده و آرام جانان

 . رممی... مصاحبه برای... فردا من -

  

 . پرسید مردد فربد

 که ای رزومه و توانایی با مطمئنم من مطمئنی؟ -

 ایه مزاحمت با تونی می. کنهمی قبولت آبتین داری
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 ما بدی؟ انجام رو کارت و ایبی کنار بعدش

 ولدب شرکت توی اینقدر اول روز از تو خواستیمنمی

 جانان؟ نداری مشکلی. نشد ولی چشم توی و باشی

 ... اگر

 زا پر و مطمئن نا فربد لحن هرچه. پرید حرفش میان

 . قاطعیت با و بود محکم جانان صدای بود؛ تردید

 افرد من. بدفر کنم فکر خوامنمی هاش اگر و اّما به -

 نصفه ندارم عادت کردم شروع که رو کاری رم،می

 کنمنمی فکر ولی شناسمنمی رو آبتین من. کنم رهاش

 .باشه خطرناک پدرش اندازه به
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 . زد پایش روی آرامی ضربه فربد

. دارمن حرفی من گرفتی، رو تصمیمت تو اگر. باشه -

 دیب انجام بود قرار بعد اهم چند که کارایی باید فقط

 ماا باشه، هم خوبی پسر اگر آبتین. کنی اجرا االن رو

 رو تو کرده اعالم و داده منشی اون جلو سوتی

 و رسهمی وکیلی خود به خبرش زودی به شناسه،می

 حدی تا.  گذرهنمی ساده نیاره در رو آمارت تا اون

 .  کن کمتر رو اینجا به رو آمدت و رفت ممکنه که

  

 . کرد تایید را حرفش سرش داد تکان با سیاوش
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 . دآم بیرون اتاق از و بود گرفته بغل در را کیان هلن

 . گرفت هلن دست از را کیان و شد بلند جانان

 . رفت قنج دلش و کرد اشعسلی چشمان به نگاهی

  

 دست در را کیان کوچک دست و نشست مبل روی

 . گرفت جان هایشلب رو تلخندی. گرفت

 هاآدم همه که شدمی سخت اوقات گاهی باورش 

 او.. .هاوکیلی و هافرشته امثال حتی بودند نوزاد روزی

 الاقل بودند، پیچیده آدمها که داشت اعتقاد سخت

  .کردند می فکر خودشان که چیزی آن از تر پیچیده
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 کیان از را نگاهش هلن، مغموم و گرفته صدای با

 . داد او به و گرفت

 نگفته بهم آبتین از چیزی. شنیدم رو هات فحر -

 . بودی

 . کرد تبسمی

 فهمیدم امروز. نبود بیش مزاحم یک روزا اون چون -

 . رییسمه بعد به این از مزاحم اون

  

 ایجاد مزاحمت برات... نکنه اذیتت: گفت نگران هلن

 ... یا نکنه

 در را کیان دست که همانطور. پرید حرفش میان

 . داد جواب کردمی ازشنو و گرفته دست
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 هم اول از. زنیم می گول رو خودمون داریم ما -

 بتونم و بشم شرکت اون وارد من که بود این ما هدف

. رمبگی قرار وکیلی توجه مورد تا بدم نشون رو خودم

 هک شکلی با و زودتر منتهی افتاده اتفاق همون االن

 دبای ما گه،می راست سیاوش. نداشتیم رو انتظارش

 . باشیم وشحالخ

 . کرد اضافه خنده با و

 عدب به این از ببینم رو پسرت رخ یکم بزار حاال -

 . بیام زود به زود تونمنمی

 . کرد جدا هلن نگران نگاه از را نگاهش و
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 رخت دلش در که انگار بود، نگران هم خودش

 توانستنمی اّما شدمی رو و زیر دائما که شستندمی

. دهد بروز چیزی بود؛ او از تر مئنمط نا که هلنی جلو

 زیر ات بود حرفی دنبال هم به باز بودنش، قاطع تمام با

 جاک به دانست نمی که گردابی این از و بزند چیز همه

 . بگریزد شود؛می ختم

  

 . شد بلند جا از و داد هلن به را کیان

 . خونه برم من - 

 باال را سرش و کرد جاجابه بغلش در را کیان هلن،

 .  گرفت
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 هم با بیا. گذاشتم شام. بری ذارمنمی: گفت محکم

 . ریمی بعد و خوریممی کنیم،می اماده

  

 هک هم دور. بود بهتر همگی برای. داد تکان سر مطیع

 نوانع به. کردندمی فکر کارشان فرجام به کمتر بودند

 به و بگذراند آسوده را دمی توانستمی شب آخرین

 . نکند فکر ها وکیلی خانواده

  

 خداحافظی شده، دیرم گفتن با و شد بلند سیاوش

 .  رفت و کرد سریعی

 هآشپزخان به جانان با و سپرد فربد به را کیان هلن،

 .  رفتند
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 فراهم را ماکارونی کردن درست مقدمات قبل، از هلن

 .  بود کرده

  

  :پرسید هلن که بود پیاز کردن خورد مشغول جانان

 ماهه شش نمیشه باورم نداری؟ خبر ااین مامانت از -

 . بهم نزده زنگ دیگه

  

 پیاز کردن خوردن مشغول که همانطور و زد تلخندی

 . داد جواب بود

 براشون تو و تهران اومدن که روزی سه اون بعد نه، -

 هدمش رفتن و دیگه نیستم تهران من که خوردی قسم

 هک داد پیام ساجده پیش، هفته چند. نیست خبری
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 هفهمید و شده پیگیر دانشگاه طریق از بابام رانگا

 خواد می دادم، رشت توی رو ترمم پایان امتحانات

 . ندارم خبری دیگه. رشت بره

  

 . خندید هلن

 منم کاش. تو زندگی توی خداست نعمت ساجده -

 ور بابام و مامان آمار داشتم شکلی این عمو دختر یک

 . کردمی رد برام روزانه

  

 . یدخند غم میان

 نمدیو رو االنم جایگاه تو، بعد. خدا به خوبه خیلی -

 نشون رو چاه و راه هم روزها اون اگر. امساجده
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 روز چند. رسیدمی کجا به کارم دونم نمی دادنمی

 عالف زنهمی زنگم بیاره گیر وقت که داد پیام پیشم

 . نیست خبری

  

 . شد کارش مشغول و داد تکان سری هلن

 لنه دید از که چکید پایین جانان گونه از اشکی قطره

 بردنمی پیش از کاری هم دیدنش چه اگر. ماند دور

 نه گذاشت می پیاز کردن خورد پای را آن همه وقتی

 دانستنمی که مادری و پدر از دوری درد و دلتنگی

 ...مشتاق دیدنشان برای یا و باشد گریزان آنها از
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 . داد نبیرو را نفسش و بست را جلویش پرونده آبتین

 بهتون فردا تا باز شدین، استخدام که من نظر به -

 . دممی رو قطعی خبر

 و سوال. داد پایین و باال را سرش متقابال نیز جانان

 زیادی انرژی باز اشسادگی تمام با آبتین هایجواب

 . بود گرفته او از

 . ممنون باشه -

  

 کیفش درون و برداشت زمی روی از را اشگوشی

 ادد عقب را صندلی و بست را کیفش زیپ. گذاشت
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 را اهشنگ و شد متوقف آبتین سوال با که بایستد که

 . داد او به

 که شما... اومده وجود به برای سوال یک من فقط -

 اخیر سال دو یکی این توی که خوبی رزومه این با

  ن؟یکرد انتخاب رو اینجا چرا ساختین، خودتون برای

  

 تعلل بدون. داشت را سوالش به دادن جواب آمادگی

 . داد جواب

 ترین تجربه با جز سرمد شرکت. طبیعیه خب -

 یعجیب چیز نکنم فکر. تهرانه بازرگانی هایشرکت

 . باشه

  .گفت آرامی اوکی مکث با و کرد زیر چشم آبتین
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 . آورد جلو را دستش و شد بلند جا از

 عیقط اگر. بده خبر بهتون نشیم گممی فردا تا من -

  .کنین شروع رو کارتون تونینمی فردا پس از شد

 هب توجه بی و کرد آبتین شده دراز دست به نگاهی

 . داد تکان سر کوتاه آن،

 . ممنون -

  

 این .انداخت پایین را آن و کرد مشت را دستش آبتین

 ردخت این خط به خط باید. بود شناختن راه اول تازه

 . کردمی بر از را
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 را انبینش سنگین سکوت کوتاهی خداحافظی با جانان

 . آمد بیرون اتاق از و شکست

  

 تصرف در هنوز مدیریت اتاق که بود فهمیده امروز

 یمنش عطایی، خانم و است پدر وکیلی نیمه و نصفه

 ّماا داشت را پدرش معاون سمت اکنون که است آبتین

 . کردمی رسیدگی امور همه به پدرش نبود در

  

 . شد بلند جا از او دیدن با عطایی

   مهندس؟ خانم رینمی دارین -

 . کرد زنده جانان لبهای روی را پوزخند تنها حرفش
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. دبو آسمان تا زمین از قبل، روز با رفتارش تفاوت

 پایش جلو که آبتین اتاق به ورودش از قبل را این

 دو یزیاد زن این. بود کرده احساس بود؛ شده بلند

 . بود اعتماد قابل غیر و رو

 . دش رد او جلو از کوتاهی آره گفتن با و داد تکان سر

  

 جااین. داد بیرون را نفسش شرکت، از آمدن بیرون با

 . کردمی تنگ را نفسش نواب، شرکت از بیشتر

 به مستقیم و گرفت تاکسی نداشت؛ را جایی حوصله

 . رفت خانه

 .  یدد پله راه در را هایشهمسایه
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 او ماهش شش که گذشتمی شانهمسایگی از ماه نه

 یادقیقه یک دیدار یک در تنها هم اول ماه سه و نبود

 دبای باالجبار که حاال آمدنمی بدش. بود شده خالصه

 لب به لبخند دخترک با ماند؛می دور هلن از

 .شود صمیمی روبرویش

 

  

۸۸ 

 

 . شد مقد پیش آشنایی برای دختر

 من. سالم: گفت انرژی پر و آورد جلو را دستش

 . شیوام
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 . فشرد را دستش و کرد تبسمی جانان

 . جانانم منم وقتمخوش -

  

 رسمی زیادی تنش، شلوار و کت با که نیز جوان مرد 

 منم. سالم: گفت احترام با کرد؛می جلوه جدی و

 .  آرتام

 د،بو ردهنیاو جلو دادن دست برای را دستش که این از

 یک به ذهنش و نشست لبش روی کمرنگی لبخند

 هب واکنشش تنها که وقتی. کرد پرواز قبل ساعت

 . بود او به ماندن خیره آبتین شده دراز دست

 . وقتمخوش -
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 ایم همسایه ماهه نه ما: گفت رنگی پر لبخند شیوا

 دعوت مامانم خونه اونم. دیدیمتون بار یک فقط

.. .نرسیدیم زدن حرف به تیمداش عجله خیلی بودیم

 نای بودین رفته کجا نه؟ نبودین شما هم ماه چند این

  رو؟ ماه چند

 شاسم بار شماتت اّما آرام و برگشت او سمت به آرتا

  .کرد تصحیح را اشجمله و شد هل شیوا که گفت را

 کل در. رواین پرسیدممی نباید انگار ببخشید -

 . تونآشنایی از خوشوقتم

 صادقانه و نشست جانان دل بر کالمش یسادگ 

 : داد جواب
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 .آشناها از یکی روستا شمال رفتم رو ماه شش این -

 .  برگشتم پیش هفته یک

  

 ندگیز تنها شما: گفت باز نیش با و گفت آهانی شیوا

  نه؟ کنینمی

 . آره -

 . کوبید بهم را دستش دو هیجان با

 . خفن و انگیز هیجان چه -

 هک دانستنمی چیزی هایششب تنهایی از دختر این

 . نامیدمی خفن را زندگی این

 : گفت محکم و زد قدمپیش دیداشان پایان برای آرتا
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 تمومی هازودی این به شیوا هایسوال کنم فکر -

 . بریم ما بهتره. باشه نداشته

  

 را لبخندش و کرد جور و جمع را خودش جانان

 . انداخت باال شانه بیخیال شیوا اما خورد

 طبقه بیا شب فردا... دعوتی تو اما میریم ما خب -

 . باش ما پیش پایین

 : داد ادامه او و کرد نگاه را شیوا خورده جا آرتا

 .  منتظرتیم... ها نیاری اینا بهونه -

 . کرد ای خنده تک جانان

 . عزیزم باشه -
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 یواش دست کشیدن با تقریبا آرتا و کردند خداحافظی

 را امروزش بد احساس تمام شیوا انرژی. برد را او

 . بود پرانده

 ریزی برنامه. بود بیکار کامال را فردا و عصر امروز

 را تصمیمش باید قدم اولین در که داشت برایش

 .  کردمی اجرایی

 هال به و کرد تعویض را هایشلباس شد؛ خانه وارد

 . برگشت

 را گیسو شماره و کرد رها کاناپه روی را خودش

 .  رفتگ

 در صدایش که بود شده ناامید دادنش جواب از دیگر

 . پیچید گوشی
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 . جان جانان سالم -

  خوبی؟. خاله سالم -

  

 زد حدس. آمدمی خط طرفآن از زیادی صدا و سر

 . باشد بازارچه مغازه در که

 . کرد ادا را آن جمله یک در و کرد خالصه را حرفش

 چی همه و گالره هخال به بزنین زنگ... وقتشه خاله -

 ...بگین بهش رو
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 به دقیقی نگاه و کرد مرتب سرش روی را شالش

 و بود آرایش بدون همیشه مثل. انداخت خودش

 در چرخی. بود کرده تن به ایسورمه سنتی سارافن

 .  زد خانه

 هلن خانه به آمدش و رفت تنها سال سه این در

 نداده شدن نزدیک اجازه کسی به و بود شده محدود

 و بود کرده قهر سرش باال خدای و دنیا ها،آدم با. بود

 .  بود برگردانده زندگی به را او شالما به رفتن

 کانتر روی از را بود خریده ظهر که شکالتی بسته

 .  آمد بیرون خانه از و برداشت
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 را رد زنگ و گرفت نفسی. رفت پایین تند را ها پله

 .  فشرد

 لبخند اب شیوا و شد باز در که نکشید ثانیه به ظارشانت

 . شد ظاهر جلویش پهنی

 . اومدی خوش سالم -

 . زد رویش به مهری پر لبخند

 . عزیزم سالم -

  

 . رفت کنار در جلو از

 . تو بیا -

 .  شد داخل 
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 ترتجمالتی کمی تنها بود خودش خانه مانند شانخانه

 .  تر شلوغ و

 استیل مبل دست یک راحتش، و چرم کاناپه جای

 فیدس نیز خانه وسایل بقیه و داشت قرار طالیی سفید

 .بودند طالیی

 . داد او به و گرفت اطراف از چشم آرتا، صدا با

 . آومدین خوش. سالم  -

  

 . داد جواب احترام با و کرد تبسمی

 . ممنون -
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 ورشتص برخالف. داد شیوا دست به را شکالت بسته

 پیش در سنگینی و  خشکی دیدار ردک می فکر که

 و نگذاشت تنها را او ایلحظه شیوا داشت؛ خواهند

 شان زندگی تمام  درنگ ایلحظه و رودروایسی بدون

 . ریخت دایره روی را

  

 دانشگاه در و دارند معماری لیسانس دو هر که فهمید

 تفاوت دلیل به آرتا خانواده. بودند شده آشنا باهم

 و اندنبوده ازدواجشان موافق هاهخانواد مالی سطح

 خبر بی آرتا قوس، و کش و عاشقی ماها از بعد

. بود شده ترد اشخانواده از آن از بعد و کرده ازدواج

 هر آرتا حاال و گذشتمی شانعروسی از سال یک
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 و آورده دست به تنها خودش داشت که چه

 . بود ساخته نو از را اشزندگی

 .کرد نتحسی را دو هر دل، در 

 

 .  چیدند را میز و کشیدند را شام

 اشگوشی پیام صدای که بودند نشسته میز دور تازه

 .شد بلند

 زا را گوشی.  شد بلند جا از و گفت آرامی ببخشید

 آن کلمه هر خواندن با و برداشت کانتر روی

 . شد هم در بیشتر هایشاخم
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 مکنهم اگر. رسید بهت استخدام خبر کنم فکر. سالم -

 یمه،اصل شماره اون بیار، بیرون لیستت بلک از رو من

 بالک رو رییسش کارمند یک نباشه خوب کنم فکر

 .کنه
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 . داد بیرون را نفسش حوصله بی

 ساکت آبتین که دانستمی. بود ماجرا اول تازه این

 قانع کارمندی و رییس روابط همان به و ماند نمی

 . شودنمی
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 یرو دیگری پیام شد بلند گوشی صدای دیگر بار

 . شد ظاهر صفحه

 فقط. هستم قولم سر هنوز من. نداره برت خیال -

 . همین نداره، خوبیت گفتم

  

 تک تک جواب قطعا بود؛ کنارش آبتین اگر

 قفل را گوشی...  حاال اّما گرفت می را هایشحرف

 . فشرد دست در محکم را آن و کرد

  جانان؟ شده چیزی -

 . زد شیوا به لبخندی حواس بی

 .  عزیزم نه -
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 روی را آن و گذاشت صدا بی حالت روی را گوشی

 . کرد رها کانتر

 .  شد خورده سکوت در شام

  

 کردن عجم از بعد. بود ریخته بهم را فکرش آبتین پیام

 یواش مخالفت با که کند خداحافظی خواست شام، میز

 . شد روبرو

 نخورده میوه. گرفته میوه کلی آرتا. بابا بمون -

 . که بری ذارمنمی

  

. بگوید نه روبرویش هیجان پر دختر به نتوانست

 .  رفت پذیرایی طرف به و داد تکان سری
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 یشهادست. بود روبرویش تاپلپ با کار مشغول ارتا

 .  کرد حلقه هم در را

 کردمی مطالعه سرمد شرکت مورد در بیشتر چه هر

 می کش هایشقول به و میشد چیره او بر ترس بیشتر

 رخب و گرفته تماس آبتین منشی که صبح. کرد

 نشده خوشحال ای ذره بود؛ داده را شدنش استخدام

 .بود شده جان بی و سر پاهایش و دست تنها و بود

 . بود شده شروع اشاصلی کار تازه

  

 شمالی کجان؟ بابات مامان... کن تعریف تو... خب -

  هستی؟

 . آورد باال را نگاهش. بود نشده یواش آمدن متوجه
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 حواس بی جانان او، انرژی پر و شاد لحن برخالف

 .  نامتمرکز و بود

 . اممشهدی. نه -

  

 نداری، لهجه اصال... باحال چه ِاه: گفت ذوق با شیوا

 شاید مگفت شمال، فامیلتون پیش رفتی گفتی اینم

 . هستی شمالی

 . داد توضیح حوصله با و زد لبخند

 . تهران اومدم که ساله سه فقط و اممشهدی. نه -

  

 هب و گذاشت جانان بشقاب در و برداشت پرتقالی

 . داد دستش
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   چی؟ برای کال؟ اومدی تنها -

 مشکالت سری یک فوتش، بعد کرد، فوت شوهرم -

 . تهران بیام گرفتم تصمیم که اومد پیش

  

 دهانش روی را دستش و کشید ای خفه هین شیوا

  .شد بلند آرتا تذکر صدای دنبالش به و گذاشت

 ... شیوا -

 هخیر جلویش لپتاپ به که نگاهش برخالف فهمید

 . است بوده شیوا و او هایحرف به حواسش بود؛

  

 اشکی چشمانش سرگذشتش کردن تعریف از دیگر

 حرف آن از مردم که زمانی گذر انگار. شدنمی
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 کمی مه باز اما بود؛ کرده را خودش کار زدندمی

 ناراضی آمده وجود  فضای از و شده تنگ نفسش

 . بود

  

 کشدب باال به را صورتش عضالت کرد سعی و ایستاد

 هب شبیه صورتش روی طرح و نبود موفق زیاد چه اگر

 . شد پوزخند

 .گردم می بر. بخورم آب برم من - 
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 از را لیوان. رساند آشپزخانه به را خودش سرعت با

 چند زا بعد انگار. نوشید نفس یک و کرد پر آبسردکن

 .  بکشد نفس توانست تازه دقیقه

 زمان. نشست آن روی و گرفت صندلی به را دستش

 شدنبال به و آمد پایی صدای که بود نگذشته زیادی

 . شد نمایان آشپزخانه چهارچوپ در شیوا قامت

 . ایستاد جانان جلو و آمد جلو

 و شرمنده صدای با و گرفت دندان به را لبش

 به تنیس هیچی دلم تو من. ببخشید: گفت پشیمانی

 چیزی دیگه. شهمی بد حالت دونستم نمی. خدا

 . پرسمنمی
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 در که او. افزود جانان ناراحتی بر صدایش غم

 . نداشت جایی او سرنوشت

 . زد جانی کم لبخند

 هنوز یاداوریش. نیست که تو تقصیر. عزیزم نه -

 . نگفتی بدی چیز تو وگرنه همین فقط. دهیم عذابم

 هک شادی لحن دنبالش به و دید را شیوا چشمان برق

 ناسما تا زمینا اندازه به تفاوتی اش قبلی جمله با

 . داشت

 دلت از بزنیم حرف بخوریم میوه بریم بیا پس -

 ... پاشو. دربیاد

 پاداش خدا انگار. بود ساده و صاف دختر این

 .  بود داده را اشتنهایی و ساله سه صبوری
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 دمهمق او با و شد بلند جا از و گفت ای باشه لب زیر

 . شد

 و دبو کرده جمع را تاپشلپ ارتا قبل، دفعه برخالف 

 . بود میوه خوردن مشغول

 نارک نیز شیوا. برداشت را بشقابش و نست مبل روی

 .  گرفت جای او

 . آورد باال را سرش ارتا صدای با

 من با زندگی مدت این توی شیوا نوم،خا جانان -

 و بزاره کنار رو هاشسرگرمی از خیلی شده مجبور

 تسخ خیلی او، مثل شوری پر و اجتماعی دختر برای

 نبود دلش توی دل شد آشنا شما با که دیروز. بود

 تونینمی شما دونم می من. امشب مهمونی برای
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 شبما نباید اتفاق این باشین، هم برای خوبی دوستای

 . میوفتاد

 . داد جواب محکم و تعلل بی

 آورییاد با فقط من. نکنیم بزرگش بیاین نظرم به -

 من خود به این همین فقط شممی اذیت چیزا بعضی

 االنم. نیست ایدیگه کس خاطر به گرده می بر

 . نیست مشکلی

 برگشت شیوا طرف به و کرد رها بشقاب در را میوه

 . بود زده زل او به که

 بری باشه بهتر کنم فکر جو شدن عوض ایبر -

 .  بیاری رو ها شکالت

 : کرد اضافه چشمکی با و
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 . استخداممه شیرینی -

 . نشست شیوا هایلب روی گشادی لبخند

 . حتما -

 کالتش با دقیقه چند از بعد و رفت اشپزخانه به شیوا

 . برگشت داشت دست به که خوری

 ار لبش بود؛ کرده سکوت جانان حرف از بعد که ارتا

  چیه؟ کارتون: پرسید مردد و کرد تر

 سویی و سمت الاقل. بود راضی االنشان هایسوال از

 نه کرد می اشار اخیرش سال سه همین به که داشت

 در را آن آن، کردن موم و مهر با که دردناکی گذشته

 . بود کرده قرنطینه قلبش از ای گوشه
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 می کار کتشر یک قبال. خوندم فزارنرم مهندسی -

 کاری حضوری طور به که بود ماه شش اّما کردم

 سرمد بازرگانی شرکت توی امروز و نمیدادم انجام

  شناسین؟می شدم، استخدام

 اآرت واقعا یا است خودش توهمات ساخته دانستنمی

 . خورد جا آشکارا و پرید رخسارش از رنگ

 و گرفت عمیقی دم آرتا که بود زده زل او به متعجب 

 ادد را بودنش مصنوعی فاصله همان از که لبخندی با

 . اشیب موفق. شنیدم زیاد رو تعریفش اره: گفت زد؛می

 تقابالم نیز او کرد سعی. بود کشیده پر اشقبلی شوق

 . بنشاند لب روی ساختگی لبخند

 . ممنون -
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 با اششماره کردن بدل و رد به فقط مهمانی ادامه

 . گذشت شیوا

 رد استخرامش خبر از بعد عجیبی رزط به که شیوایی

 . بود فکر در و  گیج آرتا مانند سرمد شرکت

 ،قبل ساعت یک برخالف کرد؛ مختصری خداحافظی

 سرعت به را خودش. نداد انجام مخالفتی دیگر شیوا

 .رساند اشخانه
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 و قوس را بدنش و کرد حلقه هم در هایشدست

 . داد کشی

 تر صمیمی شرکت جو. بود راضی کارش ولا روی از

 را او که کس هر. کردمی را فکرش که بود آن از

 نیدنش با و بود گفته آمدخوش لب به لبخند بوددیده

 در کارمندان بین شده بدل و رد کوچک هایشوخی

 نشان ظاهرشان که آنطور بود فهمیده نهار، ساعت

 سه از ساعت. نیستند کشیده اتو و خشک دهدمی

 خوردن برای ساعت نیم تنها صبح از و بود گذشته

 . بودشده بلند جایش از غذا

  

 نفر هس. گرداند بزرگشان نسبتا کار اتاق در را نگاهش

 که دیگری و داشت غیبت امروز نفر یک که بودند
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 آرامی گویی آمد خوش و سالم جز به بود جوانی مرد

 و هدنز حرفی دیگر بود؛گفته او به ورودش ابتدا که

 . بود نگرفته جلویش مانیتور از را نگاهش

  

 به ار نگاهش و کشید دردناکش گردن پشت را دستش

 و اسم. بود مشغول همچنان که دوخت روبرویش مرد

 دنامز که داد می احتمال و بود سهرابی حسام فامیلش

 نصفه جمله دو همین. پریسا اسم به زنی یا و دارد

 در همکارانشان های حرف میان از هم را هم را نیمه

 .  بود شنیده آبدارخانه
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 یبررس را نزدیکش افراد تمام که بود گفته سیاوش

 . برنخورد مشکلی به بعدا تا کند

 تداش پروفسوری ریش که بود الغری و بلند قد مرد

 شدمی میزکارش و هالباس نظم و امروزش سکوت از

 . است منضبطی و منظم آدم که فهمید

  

 .  بیاورد وجود به مشکلی برایش او ستدانمی بعید

 .  شد بلند جا از و داد بیرون را نفسش

 یا و گفتن بین مردد. برداشت میز روی از را کیفش

 و کرد زمزمه خداحافظی لب، زیر آخر در نگفتن،

 اّما داد جواب خودش مانند نیز مرد انتظارش برخالف

 . او به نگاهی اندک بدون
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 ابتب این از و بود ندیده را ینآبت بود آمده که صبح از

 بی مقاومت که دانستمی هم خودش. بود خوشحال

 نزدیک آبتین به را خودش باید او آخر در و اس فایده

 . نداشت را توانش حاال اما کند

  

 قدم و کرد حلقه کیفش دسته دور محکم را دستش

 شنیدن با که برداشت بلندتر و محکم را هایش

 . برگشت عقب هب و ایستاد اشفامیلی

 راست دست. شدمی نزدیک او به که بود کالنتری

 مورد در توضیحات تمامی و بود شرکت در آبتین

 . بود کرده آشنایش بقیه با و بود داده صبح او را کارش
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 ابتدا از که بود خشکیده لبخندهایش چشمه انگار

 نتوانسته شرکت افراد از کدام هیچ برابر در ورودش

 .  دبزن لبخند بود؛

 رگرفتا و فرشته مرگ در را همه و بود بدبین همه به

 نهیب خود به مدام و دانستمی مقصر فرهاد شدن

 هنوز او و است زود قضاوت برای که زدمی

 دست حادثه آن در کسانی چه دقیقا که دانستنمی

 . داشتند

  

 اکپ صورتش از لبخند ای لحظه کالنتری او، برخالف

 .  بود نشده
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 و کشید اشپیشانی به دستی. زدمی نفس نفس 

 . کرد قفل جانان چشمان در را نگاهش

 چطور کاری اول روز مهندس خانم نباشید خسته -

  بود؟

 زن ایستادن با اّما بدهد جواب که کرد باز دهان

 . بست لب کالنتری کنار در جوانی

  

 آقای:  گفت و داد کالنتری دست به را کاغذ چند زن

 مدارک این به نگاه یک شهمی مهندس

 جوابن منتظر. فرستادن نیووی بندازین؟شرکت

 رو من. برن باید دارن عجله گفتن هم سرمد مهندس

 . شما پیش فرستادن
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 دست از را کاغذها و کرد جمع را لبخندش کالنتری

 . دوخت آنها به را نگاهش و گرفت زن

  

 خشمش. سایید هم روی محکم را هایشدندان جانان

 تا بدهد تضمین توانستنمی و رفتمی ارانفج به رو

 .  دنکن رسوا را آنها همه و نکشد فریاد دیگر دقیقه یک

 . مهندس آقای خدانگهدار. شده دیرم من: گفت تند

 .کرد تند پا و چرخید در طرف به مکث، بی و
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 . کرد رها را نفسش شرکت از آمدن بیرون با

 . پیچیدمی گوشش در سیاوش صدای

 شرکت نمایندگی گرفتن خاطر به ماجرا این کل" 

 رو وقتش و انرژی کل وکیلی جمشید. بود نیووی

 در و کنه همکاری شرکت این با بتونه که گذاشت

 ." آورد بار به رو فاجعه این آخر

  

 گرفتن با. شدمی دیوانه ماهه چند این در شک بی

 . رساند خانه به را خودش دربستی تاکسی

 حمام، به رفتن از قبل و برداشت را حمامش ولهح

 . کرد ارسال کوتاهی پیام
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 یک تا خلوته سرت اگر. جانانم سپیده، سالم -

 . بزن زنگ بهم دیگه ساعت

  

 اردو مشغول فکری با و گذاشت کانتر روی را گوشی

 . شد حمام

 هشد باز کمی فکرش آمد بیرون که بعد ساعت نیم

 مک کشیدمی شعله ونشدر که خشمی شدت از و بود

 . بودشده

 . داشت جدید پیام یک. رفت اشگوشی سراغ

 . اتخونه میام دیگه ساعت یک تا. سالم -
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 شش از بعد. داشت دوست بیشتر را رودررو صحبت

 .  بود الزم سپیده با خلوت کمی ماه،

 ار در. شد بلند آیفون صدای بعد ساعت یک درست

 . ایستاد منتظرش و کرد باز

 را کسی هر نفس آمدن آسانسور بدون طبقه هارچ

 . اشتد نیز وزن اضافه که ای سپیده مخصوصا بریدمی

  

 نگیر پر لبخند سپیده دیدن با که بود افکار همین در

 . رفت جلو و نشاند لب روی بر

 هنوز و دش می پایین و باال تند اش سینه قفسه سپیده

 . بود نیامده جا نفسش

 . کرد بغل محکم را او
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 . دلم عزیز سالم -

 . شنید را سپیده جواب ثانیه چند از بعد و

  دختر؟ بودی کجا تو. جان جانان سالم -

  

 . آمد بیرون سپیده آغوش از خجل

 هرانت ماه چند که افتاد اتفاقی یک. دیگه ببخشید -

 هم تو. دختر شده چی کن تعریف داخل بیا. نبودم

 . ماهه چند این بودی شده غیب خوب

 مشغول و نشست کاناپه روی سپیده رفتند؛ خلدا

 . بود خانه کردن برانداز
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 ذیراییپ به دست به سینی و کرد درست آلبالو شربت

 .  برگشت

 راب چندین که افتاد هلن حرف یاد و بود نخریده میز

 . افتدنمی راه کارش تنها کاناپه یک با که بود داده تذکر

 هسپید. نشست همانجا و گذاشت زمین روی را سینی

 هکاناپ روی از بود؛ شده فارغ خانه به کردن نگاه از که

 . نشست او روبرو و شد بلند

 واقعا ولی... ها خداوکیلی خوبیه خونه جانان -

  نداری؟ مشکلی خودت. زیاده خیلی هاشپله

  

 . انداخت باال سر

 . کردم عادت االن اّما بود سختم یکم اوال نه - 
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 :  یدپرس بالفاصله سپیده

  شدی؟ غیب کجا ماه شش این خبر چه خب -

  

 را حرف مسیر بدهد را سوالش جواب آنکه بی

 : پرسید رک و کرد منحرف

  شده؟ کشته نواب مهندس زن نگفتی بهم چرا تو -

  

 : گفت کنان من من و خورد جا سپیده

 فهمیدی؟... هم... ه...تو -
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  فهمیدم؟می نباید -

 . داد تکان طرف دو به تند را رشس

   ببین... نه...نه -

 حلقه هم در هایشانگشت و انداخت پایین را سرش

 . کرد

 : داد ادامه بیشتری آرامش با بار این

 یکی ولی نیست یادم دقیق شرکت، از تو رفتن بعد -

 و شرکت رفتم روز یک که بود گذشته هفته دو

 بازداشت نشز قتل جرم به رو نواب مهندس فهمیدم

. بود شده پا به شرکت توی قیامتی روز اون. کردن

 لقبو تونستنمی کس هیچ و بودیم شده شوکه همه
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 نشز اونم بکشه رو کسی بتونه نواب مهندس که کنه

 تعطیل دیگه هایروز از زودتر شرکت روز اون... . رو

 یک حداقل که کرد اعالم نواب مهندس برادر و شد

 بودی، خاموش زدم زنگ هتب. تعطیله شرکت هفته

 بودی شده غیب واقعًا انگار. نبودی اتخونه در اومدم

 .زمین توی بودی رفته و

  

 .  بود زده حلقه چشمانش در اشک. آورد باال را سرش

 حرف برای مجالی بغضش تا داد پایین را دهانش آب

 . بدهد زدن

 اون تمام من. جانان بود وحشتناکی روزای واقعا -

 تو خط و زدم می زنگ تو به مدام ور هفته یک
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 بود اول روزای هنوز شرکت، برگشتم. بود خاموش

 که گفت بهم و اومد نواب مهندس برادر روز یک که

 یتو نواب مهندس که نگم تو به شرایطی هیچ تحت

 بهش تو االن فهمهمی وقتش به جانان گفت. زندانه

 اخراجم بگم، بهت اگر که کرد تهدیدم حتی. نگو

 کجا از رو تو اون دونستم نمی اصال من. نهکمی

 بهت که کنه می تهدید رو من داره چرا و شناسهمی

 هیچ جواب دونستی؟می نباید چرا تو اصال نگم؟

 سر جرات دیگه اما نفهمیدم وقت هیچ اینارو از کدوم

 . نداشتم هم بهت زدن زنگ و زدن

  

 . داد ادامه و کرد رها را نفسش
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 دیدم خوش روز زندگیم توی نه ماه شش این توی -

 . شرکت توی نه و

  

 . آورد باال را سرش

 برادر برگشتی؟ کی بودی؟ کجا میگی تو حاال -

 بهت کی شناخت؟ می کجا از رو تو نواب مهندس

 شده؟ کشته نواب مهندس زن گفت

  

 . خندید تلخ

. پرسیمی سوال داری بند یه. سپیده بگیر نفس -

 . گم می بهت بخور رو شربتت
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 لپق دو و برداشت را شربتش لیوان حرف بی سپیده

 .شید نو

  

 بر که ماهی شش از ای خالصه و گرفت دمی جانان

 هاضاف آخر در و داد توضیح او برای را بود گذشته او

 . کرد

 شوهر نواب، فربد یعنی نواب، مهندس برادر -

 رو اسمش جلوت زیاد که هلنه من صمیمی دوست

 همهبف کسی خواستمنمی رکت،ش توی روزا اون. بردم

 به داریم باهم آشنایی یک نواب مهندس و من که

 حال من چون اینکه و نگفتم کسی به خاطر همین

 خواستننمی ماه چند این توی نبود خوب امروحی
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. هکرد تهدید رو تو فربد هم دلیل همین به بگن بهم

 .همین. فهمیدم و تهران برگشتم من اخر در که

  

. نگفت جدیدشان نقشه و سرمد کتشر از چیزی

 و،ا بین باید ماجرا کل که بود کرده تاکید سیاوش

 . بماند سیاوش و هلن فربد،

 سینی روی را خالی شربت لیوان متفکر سپیده

 . آورد باال را نگاهش و گذاشت

 ...اینطور که -

  

 را بینشان سنگین سکوت سوالی پرسیدن با جانان

 . شکست
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 خودت؟ با دینیور چرا رو ارشیا -

  

 و پوشاند را سپیده صورت غم از ای هاله که دید

 . زد تلخندی

 .ندیدمش ماهه دو ارشیا؟ -

  

 چی؟: زد لب ناباور و زد یخ بدنش

  

 ار سرش. نشست سپیده پیشانی روی سردی عرق

 . انداخت پایین

 تگذاش پیش ماه سه. گرفت باال صابر با دعواهامون -

 یک نداشتم، ازش خبری هیچ ماه یک. رفت خونه از
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 تا مبخر نون رفتم بود خواب ارشیا هنوز که صبح روز

 میعمو تلفن یک از عصر. نیست بچه دید برگشتم

 زیاد هم دادگاه. برده رو بچه اومده گفت زد زنگ

 در به در. نداده جواب فعال اما کردم پیگیری رفتم

 .دنبالشم

  

 : داد ادامه اشهقهق میان و کشید باال را اش بینی

 احساسات که مملکت این کوفتی قانون به لعنت -

 پنج و شصت. نشده نوشته اشگوشه هیچ مادرانه

 .میکنم دق دارم، جانان ندیدم رو امبچه روزه

 

  



صورتیتابو   
  
 

 

527 

527 
@romandl 

۹۵ 

 

 به دادن دلداری برای و بود مانده مبهوت جانان

 را پسرش ایدقیقه یک دوری طاقت که مادری

 هیچ بود؛ ندیده را او رخ بود ماه دو حاال و نداشت

 .بگوید که نداشت چیز

  

 و زد زنگ. رفت آشپزخانه به و شد بلند جا از کالفه

 .داد سفارش برگر چیز دو

  

 و نشست کنارش. بود شده تر آرام سپیده گریه

 . انداخت او های شانه دور را دستش
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 ،من زندگی پود و تار داره باال اون نشسته که اون  -

 رهگ یک مسطا وسط این شاید میبافه رو ارشیا و تو

 بهش شه،نمی بد اش نتیجه آخر در اما بندازه هم

 روزگار پایین باال و بازی این ته مطمئنم دارم، ایمان

 مکنی نگاه هاگره این به بعدا که شهمی خوب قدر این

 .بخندیم و

  

 . گرفت محکمی دم

 ردبرگ و صورتت به بزن آب برو پاشو هم حاال - 

 .االن رسهمی شام

  

 . شد بلند جا از و داد تکان سر حرف بی سپیده
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 . برد باال را صدایش یکتا

 .ورودیه چپ سمت - 

  

 رد زنگ شوییدست از سپیده آمدن بیرون با همزمان

 .زدند را

  

 . برگشت و گرفت  مرد از را غذا 

  

 هک چشمانی از و بود ایستاده خانه وسط حیران سپیده

 .نبود خبری زدند؛می برق قبل ساعت یک
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 یرو را غذا پالستیک. زد چهره بر بیتفاوتی نقاب

 . زد صدا را سپیده و گذاشت سفره

 مورچه دیوار، به زدی زل اینطوری. دیگه بشین -

 شماری؟می

  

 به و گرفت دیوار از را نگاهش حواس بی سپیده

 .داد جانان

  

 ار سرش و برداشت را ساندویچش. نشست او روبرو

 . کرد بلند

 جانان؟ میکنی چیکار االن تو -
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 . ریخت ساندویچش روی را سس اشتها بی

 سرمد شرکت توی. بود کارم اول روز امروز -

 .شدم استخدام

  

 . گرفت جان کمی صدایش

 چی؟ عنوان به واقعا؟ -

  

 . گرفت اش خنده سپیده متعجب صدای از

 رو نسایتشو های کار فعال. نویسم برنامه. اره -

 .میدم انجام براشون

  

  .انداخت باال ابرو و زد ساندویچش به گازی سپیده
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 ریکاوری شمال رفتی هم ماه چند این. خوبه خیلی -

 ولی اومد گیرت خوب کار یک االن هم و شدی

 ها خوبه هم داداشش هواست، روی کال نواب شرکت

 جز فقط اسمش اینکه جز پزشکه دونی می خودت اما

 توی دخالتی دیگه بوده شرکت هایدار سهام از

 یزانم زدن تعلیق رو ها نیرو از بعضی. نداشته شرکت

 . پایین اومده خیلی شرکت درآمد

  

 هداد توضیح برایش خالصه به فربد را ها این تمام

 دیبع سوال با که کرد پایین باال را سرش تنها بود؛

 . آورد باال را سرش سپیده
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 ونینمید اشنایی، نواب مهندس برادر با میگی که تو -

 رو زنش مهندس واقعا رسیده؟ جا به االن تا پرونده

 کشته؟

  

 که بود سوالی سپیده، آخر سوال. بود مانده مات

. پرسیدمی خود از خواب از قبل هرشب، نیز خودش

 مردد گاهی و داد می نه جواب آن به قطعیت با گاهی

 .شدمی سست هدفش در و ماند می

  

 . کرد جور و جمع را خودش

 گنمی که اونا. نداده قطعی حکم دادگاه فعال -

 .نکشته
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 و طرفانه بی لحنش کرد سعی و انداخت باال شانه

 . باشد بیخیال

 . نیست مهم همخیلی بیخیال. واال دونمنمی -

. داده شهادت اشعلیه بر ناصری مهندس میگن -

 رو؟ این شنیدی

  

 به ار نگاهش که همانطور و شد تلخ دهانش

 .کرد پایین و باال را سرش بود؛ دوخته ساندویچش

  

 راماج ترین تلخ فرهاد، برعلیه ناصری سهند شهادت

 تهفرش بود فهمیده وقتی. بود ترسناک سناریو این
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 نشده ناراحت زیاد است فرهاد متهمش و شده کشته

 آهن که انگار سهند، بودن شاهد فهمیدن با اما بود

 آتش درون از باشند؛ هگذاشت قلبش روی بر داغی

 .گرفت

  

 . داد ادامه اعتنا بی سپیده

 شرکت توی وقته خیلی کجاست؟ االن دونی نمی -

 .ندیدمش

  

 عدب. بود داده ریز به ریز را گزارشش فربد. دانستمی

 به فرهاد، علیه شهادتش و دادگاه جلسه برپایی از

 . بود برنگشته هنوز ماه، چند از بعد و رفته شمال
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 هبقی که بود شده خالی سواالتش جعبه که دهسپی

 . شد بلند جا از و خورد سکوت در را شامش

 شتربی برای اصراری و فشرد را دستش گرمی به جانان

 .نکرد ماندنش

  

 و کرد رها کاناپه روی را خودش سپیده، رفتن از بعد

 و بود وجودش همه ارشیا، که کرد فکر ای سپیده به

 .بود شده تهی حاال
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 . شد بلند جا از و ریخت کیفش درون را وسایلش

 او و کرد خداحافظی ساکتش همکار از قبل روز مانند

 نیز امروز سوم، نفر. داد را جوابش قبل روز همانند

 . بود نیامده

 خرید به باید امروز. برداشت بلندتر را هایشقدم

 هآسود را نفسش شد خارج که شرکت از. رفتمی

 قدمی و نکرده خاصی کار روز دو این در. داد بیرون

 و هخف برایش شرکت فضای هم باز اما بود برنداشته

 .  بود زااسترس
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 کالنتری صدای شنیدن با که و آمد پایین هاپله از

 . برگشت عقب به و ایستاد

 ره کالنتری بود، ندیده را آبتین روز دو این در چه هر

 . شدمی نازل سرش یباال ثانیه هر و دقیقه

  بله؟ -

 . کند کم صدایش حرص از نتوانست

  

 و چرخاند دست در را ماشینش سوییچ کالنتری

 . ایستاد او روبرو

 .  سالم -

 . ندهد دست از را آرامشش تا بست چشم

 . بفرمایید. سالم -
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 . زد گشادی لبخند

 . بهتون بدم خبر یک اومدم حقیقتش -

 . کرد می عصبی را انجان هایشجمله میان مکث

 . خبرتون خب، -

  

 . کشید اششقیه به دستش کالنتری

 خوانمی گفتن شرکت، اومدن وکیلی آقای امروز -

 . کنن صحبت باهاتون

  

 .  کرد یخ هایشدست و خورد جا آشکارا

  چرا؟...چ-
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 ردهک خراب... لعنتی. بود محسوس نیز صدایش لرزش

 .  بود

 .  انداخت ینپای را سرش و گزید را لبش

  

 . شد نگران و کشید پر کالنتری لب از لبخند

  خوبه؟ حالتون -

 جور و جمع را خودش کمی و آورد باال را سرش

 . کرد

 . داد توضیح و نشاند لب بر سطحی لبخند ُهل،

 . شدم هل یکم...فقط...نه -
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 آمد؛ می مضحک شرایط ان در که ای خنده تک با و

 . کرد اضافه

 . کنن می تعریف شونجذبه زا همه آخه -

 . خندید راحت و انداخت باال ابرو کالنتری

 اول های دیدار توی فقط مهربونه، خیلی آقا نه، -

 . بیان نظر به جدی یکم ممکنه

  

 : داد ادامه و زد بشکنی

 که فردا گفتن ایشون نشیم، غافل موضوع از آها -

 میام رو ساعتش ببیننتون، خوانمی شرکت میان

 . زنممی ونصدات

 . داد تکان سری
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 . گفتین ممنون. باشه -

  

 . کرد اضافه مکث کمی با و

 .برم من توناجازه با -

 

  

۹۷ 

 

 ثمک با و مردد و آورد باال را ماشینش کلید کالنتری

 نم بخواین اگر هست ماشین میگم یعنی...من: گفت

 ... نمتو می
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. رممی خودم ممنون :گفت تند و پرید حرفش میان

 . دار خدانگه

 خورده گره درهم ابروهای به نگاهش که کالنتری

 خداحافظی با و نگفت چیزی دیگر افتاد، جانان

 . داد پایان شانمکالمه به زیرلب،

 نیز یتاکس گرفتن از. افتاد راه به پیاده و چرخید جانان

 .  بود شده پشیمان

 ت،نداش ار کالنتری سبک حرکات به کردن فکر وقت

 وا دیدار مثل بود، آمده پیش تریمهم موضوعات فعال

 رایب ساعت چهار و بیست از کمتر که بزرگ وکیلی و

 . داشت وقت خودش کردن آماده
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 ماه یک از کمتر در کردنمی را فکرش که دیداری

. شدمی انجام کارش سوم روز در حاال، بیوفتد اتفاق

 شنیده که طورآن. زدمی حرف سیاوش با باید امشب

 گرن و لکنت یک با که بود زرنگ آنقدر وکیلی بود

 نبود مطمئن هنوز چه اگر. بخواند را دستش پریدن،

 و خودش دیدار برای دلیل چون باشد، نرفته لو که

 . کرد نمی پیدا وکیلی

  

. کردمی درد پاهایش. ایستاد و داد تکان سر کالفه

 به سیتاک. نداشت هم را کردن خرید حوصله دیگر

 . شد سوار و گرفت خانه مقصد

 *** 
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 را هایش دست و کرد تنظیم سرش روی را اشمقنعه

 . کرد حلقه هم در

 . کرد مرور خودش برای را سیاوش دیشب های حرف

  

 تهمم تو. کارمندیه رییس دیدار یک فقط این ببین -

 وابیج هیچ نیست قرار. نیست دادگاه هم اونجا نیستی

. شجاعی خانم زرنگه و تیز یخیل وکیلی. بدی پس

 روی و دیده رو شما پرونده و مدارک اینه حدسم من

 پس شده، حساس نواب شرکت توی کارتون سابقه

 برگ. نیست غریبی و عجیب چیز اصال دیدار این

 هب اونقدر نفسه، به اعتماد دیدار این توی تونبرنده

 مکث بدون رو سوالش هر که باش مسلط خودت

 قدم این بود، شدنتون استخدام اول قدم. بدی جواب
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 انجامش خوب. شما از وکیلی شدن مطمئن دومه،

 . فتیممیو جلو خیلی بدین

  

 رخت دلش در که انگار. داد بیرون محکم را نفسش

 . شدمی رو و زیر دائم شستند،می

 از خبری هیچ هنوز و بود گذشته دو از ساعت 

 .  نبود کالنتری

 از نه و بود سرش باال ثانیه هر که قبل روز دو از نه

 .  بود ندیده را او صبح از که امروزی

  

 اشگوشی زنگ صدای که بود غرق خودش افکار در

 . شد بلند
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 . بود ناشناسی شماره

 . داد جواب

  بله؟ -

 . رفتم کالنتری شجاعی، خانم سالم -

 صدایش که شدمی باعث خط طرفآن زیاد صدا سرو

 . نشنود خوب را

 . رفت بیرون اتاق از و شد بلند ندلیص روی از

  

 . بفرمایید. کالنتری آقای سالم -

 قایا شرکت، نیستم افتادم گیر جایی من ببینید -

 . مدیریت بخش برید منتظرتونن وکیلی

 . تپید تندتر قلبش
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 . دارخدانگه. گفتین ممنون. باشه -

  

 هک بود شلوغ آنقدر سرش آنقدر انگار که کالنتری

 . کرد خداحافظی کوتاه ندهد؛ کش را مکالمه

  .داد سر جیبش داخل را گوشی و داد تکیه دیوار به

 به بل زیر ایاهللبسم گفتن با و برنگشت اتاق به

 .رفت اسانسور طرف

 

  

۹۸ 
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 ود،ب آمده مدیریت بخش به آبتین با که قبل دفعه

 میز پشت جوانی زن حاال و بود خالی منشی جایاه

 . بود ستهنش

 . رفت جلو

 . داشتم وقت وکیلی آقای با. سالم -

 با عطایی، خانم برخالف. آورد باال را سرش زن

 . بیشتر سنش و بود حوصله

 

 . زد لبخند

  فامیلتون؟. کنم می هماهنگ االن -

 .هستم شجاعی -
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 . برداشت را گوشی و داد تکان سری

 . دوب داده حضور اجازه بالفاصله فامیلش، گفتن با

 . گذاشت را گوشی

 . داخل بفرمایید -

 

 هاآن به که انگار و کرد می سنگینی احساس پاهایش

 . باشد اویزان ای وزنه

 

 زیر و کرد مشت را دستش. زد زن به ظاهری لبخند

 همیشگی جانان همان باید. کرد توکل خدا به لب

 دیدار همین به شرکت این از رفتنش و ماندن. شدمی
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 ایدب میداد؛ گافی ترین کوچک اگر و  داشت بستگی

  میزد را چیز همه قید

 

 . کرد باز را در و زد در به آرامی تقه

 و بود نشسته میز پشت گندمی جو موهای با مردی

 . بود پایین سرش

 . گرفت دمی و رفت جلو قدم دو

 . سالم -

 

 . آمد باال مکث با مرد سر

 الکرونیک قطعات تاجر بزرگترین وکیلی، جمشید

 ... ایران
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 . نشست کمرش روی سردی عرق سمتش بزرگی از

 دوخته جانان به حرفی هیچ بی را اشخیره نگاه او

 او کردن رصد برای فرصت این از نیز جانان بود؛

 . کرد استفاده

 

 حاال اّما داشت را باالیی سن و الغر مرد دیدن انتظار

 روی که ای فربه و گنده شکم با میدید را مردی

 سبز هایچشم با و بود داده لم یریتشمد صندلی

 زده زل او به بود؛ آبتین چشمان رنگهم که سردی

 . بود
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 گاهن زیر دیگر دقیقه دو تا دهد تضمین توانستنمی

 یرو از نقابش و نریزد بهم و بیاورد دوام او تیزبین

 . نرود کنار صورتش

 

 جمشید نگاه. ایستاد میز جلو و رفت جلو قدمی

 . کرد باز زبان باالخره و شد کنده او از وکیلی

 . اومدین خوش سالم-

 همچنان را لبخندش و کرد رها نامحسوس را نفسش

 . کرد حفظ هایشلب روی

 . ممنون-
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: تگف و کرد میز به صندلی ترین نزدیک به ای اشاره

 . بشنین بفرمایید

 . نشست صندلی روی حرف بی

 و گذاشت کناری را جلویش هایبرگه وکیلی

 . کرد حلقه درهم را هایشستد

 کارمند که روزه دو شما شجاعی، خانم خب -

  درسته؟ شدین ما شرکت

 

 . بله: گفت آرام و داد تکان سر

 . زد میزش روی ای ضربه
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 طور به رو تونپرونده دیروز من... خب بسیار -

 چک رو هامکارمند همه ندارم عادت خوندم، اتفاقی

 ...خب ااّم آبتینه با استخدام مسئولیت بیشتر کنم؛

 

  

۹۹ 

 

 . گرفت باال را ای برگه

 نواب شرکت توی نیم و سال دو شما نوشته اینجا -

 ... کردینمی کار

 . کرد اضافه تمسخر با و

 . بایگانی بخش توی البته -
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 . گذاشت پایین را برگه

 شرکت از استثنا موارد جز به که ماست قوانین جز -

 زج شما دیدم که دیروز باشیم، نداشته تخداماس نواب

 همین به. کردم تعجب گرفتین، قرار استثناء موارد این

 . ببینمتون خواستم خاطر

 . زد بهم را هایشدست

 نواب شرکت بایگانی از... گیره چشم ترفیعت -

 وبیخ پشتکار سرمد، شرکت نویس برنامه به برسی

 . داری
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 و انداخت پا روی ار پایش بود؛ کرده یخ هایشدست

 . کرد قفل درهم را هایشدست

 . ممنون -

 

. نیستم اینطوری من اما پذیریه ریسک ادم آبتین -

 که برداشتم شده حساب رو زندگیم هایقدم تمام

 .  نشستم اینجا

 . کرد ای خنده تک

 یکیش... تونن نمی اّما بزنن زمینم میخوان خیلیا -

 قدر چه دونم ینم نواب، فرهاد قبلیت، رییس همین

 و من زدن زمین روی کرد زوم اینقدر میشناسیش

 . چاه روی رفت کله با خودش که رقیباش
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 . سرداد بلندی قهقهه

 

 و ختسومی قلبش. نشست جانان بدن بر خفیفی لرز

 مشت را خشمش نمیتواند که میخورد افسوس دل در

 .بیاورد فرود روبرویش مرد دهان در و کند

 

 می وقاهت تنها وکیلی همچون کسایی برا قدرت، 

 ینب از که خونی به بعد و کنند کشی ضعیف که آورد

 .بزنند قهقهه میچکد انگشتشان

 .آمد در فکر از او دوباره صدای با
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 شرکت و کار روی ندارم، رقیبام به کاری من البته -

.. .رسیده اینجا به سرمد شرکت که کردم تمرکز خودم

 ... بگذریم

 

 :دکر اضافه مکث با

 پذیری ریسک ادم اصال من بگم که زدم صدات -

 ولا ماه یک گرفتم تصمیم هم خاطر همین به نیستم،

 ماه یک بعد رو کارت گزارش. کنی کار آموزشی رو

 ... برام بفرست کن اماده

 .زد لبخند و کاست صدایش خشن تن از

 ...بری تونی می دیگه -
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 توان حتی  و بود شده قفل هم روی فکش جانان

 ردم به تا نداشت را صورتش عضالت کردن نقبضم

 .بزند اینیمه نصفه لبخند روبرویش

 .شد بلند و گرفت صندلی دسته به را دستش

 ...جانان مونده ثانیه ده فقط: کرد تکراد خود با

 .نشاند لب بر را اشکذایی لبخند

 

 را خشمش و بود اورده فشار گلویش به انقدر

 .بود رفتهگ خش صدایش که بود فروخورده

 میکنم تقدیم رو کامل گزارش ماه یک بعد چشم، -

 .بااجازتون. بهتون
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 برگه به و بود پایین سرش که همانطور وکیلی

 .اورد باال کوتاه را دستش کرد؛ می نگاه جلویش

 آمد بیرون اتاق از و کرد عقبگرد جانان

. 

 دیشدی میل بود، کرده گیر درگلویش خار مانند بغض

 .داشت زدن فریاد به

 .ادمید پایین را دهانش اب و کشید می نفس تند تند

 

 .میپیچید گوشش در ناقوس همچون آخرشجمله

 ...چشم -
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 بود نگذاشته احترام موقیعتشان دلیل به هاآدم به هرگز

 جان که کسی به روبرویش، قاتل به باالجبار امروز، و

 .بود گفته چشم قدرتش، برای میگرفت نفس و

 دیگر ساعت دو. انداخت اشمچی ساعت به نگاهی

 .َمیشد تمام

 

 و خودش برای که داشت وقت را شب یک انوقت 

 عزاداری اش شده غرورله و رفته برباد های ارزش

 رایب را جانش که ای فرشته برای شاید وسط این کند

 ایمرثیه بود؛ شده قدرت قربانی و بود داده هیچ

 می ایروضه فرهاد رفته برباد زندگی برای و میسرایید

 .خواند



صورتیتابو   
  
 

 

563 

563 
@romandl 

 

  

۰۱۱ 

 و کرد محکم سرش باالی را حمامش حوله

 را فربد به زدن زنگ جرات. برداشت را اشگوشی

 . کرد بسنده کوتاهی پیام به نداشت،

 ساعت یک تهران، میان دارن هلن باالی و مامان -

 . رسنمی دیگه

 کاناپه روی را آن و گذاشت سکوت روی را گوشی

 هقهو فنجان یک. برگشت آشپزخانه به و کرد رتپ

 .  ریخت خودش برای
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 یامدم بیرون کنان رقص که بود فنجان بخار به نگاهش

 به سو این از آشیانهبی ایپرنده همچون فکرش و

 . پریدمی آنسو

 روزام و بود گذشته وکیلی دیدار استرس با دیروزش

 و رهگال بود،کرده اعالم که گیسو تماس با صبح

 دلش در تازه ایدلشوره تهرانند، راه در شوهرش

 . بود افتاده

  

 دو هر فربد و سیاوش اما بود تعطیل فردا و امروز

 حساس او روی وکیلی که حاال بودند کرده تاکید

 . نرود فربد خانه به عنوان هیچ به شده،
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 درون را آن و نوشید نفس یک را اشقهوه فنجان

 . گذاشت شوییظرف

 را تنشگف توان او و بگوید هم هلن به بود گفته گیسو

 . نداشت

  

 و باال را هاکانال و کرد روشن را تلویزیون هدف بی

 .  کرد پایین

 نه؟ ای و است بوده درست گالره به گفتن دانستنمی

 هلن که بود این داشت اطمینان ان به که چیزی تنها

 . داشت نیاز مادرش به زمانی هر از بیشتر

 . داشت گالره به زیادی وابستگی کودکی از هلن

 .  بست نقش چشمانش جلو دور ای خاطره
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 ذوق با. بود شانمدرسه اول روز پیش، سال هفتده

 و ودب نشسته معلم میز به نیمکت ترین نزدیک روی

 دهش کالس وارد گریه با جثه ریز دختری بعد، دقایقی

 . بود گرفته جای کنارش و بود

 دخترک گریه صدای اموزاندانش زا کدام هر ورود با

 صدا را مادرش هایشهق هق میان و رفتمی تر باال

 یک و نشد محدود روز آن به دختر هایجیغ. زدمی

 در. بردمی را مادرش اسم و کردمی گریه دائم هفته

 آمدمی مدرسه به هلن همراه گالره چندهفته هم، آخر

 مانه. ندنک تابیبی و کند عادت مدرسه به دخترش تا

 هاینیمکت و هستند همسایه که فهمیدند اول هفته

 جرقه شان،تفریح زنگ هایخوراکی و اول کالس
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 ادامه بودنشان همسایه با و زد را آنها بین دوستی

 آنها، شدن جابجا با که بودندسالگی یازده. یافت

 تههرهف. نه شاندوستی اّما یافت پایان شانهمسایگی

 می قرار دیگر یک هایانهخ در بار یک حداقل

 . دیدندمی را همدیگر و گذاشتند

  

 تهران به آمدن و هلن ازدواج به شانسالگی هجده

 کم قدر آن شد تر کمرنگ شاندوستی و شد منجر

 . گرفتندمی تماس هم با بار یک ماه سه تنها که رنگ

 به ار تهران به آمدن پیشنهاد ساجده که افتاد روزی یاد

 . بود داده او
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. ودندب داده تکیه دیوار به و بودند نشسته زمین روی" 

 محمد به مثبت جواب دادن برای علی حاج های فشار

 . رت افسرده و ناامید جانان و شدمی بیشتر روز به روز

  

 تا بود آمده هرعصر مانند ساجده و نبود خانه کسی

 بود گوش هاروز آن در که کسی تنها. باشد کنارش

 مشغول بقیه. بس و بود ساجده شهایحرف برای

 . بودند او برای جدیدی زندگی بریدن و دوختن

 هنوز من فهمن؟نمی چرا... ساجده خوامشنمی -

 . امامیرعلی عزادار

 . بود چکیده پایین اشکش
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 . زد تلخندی ساجده

 حرف بابات با گفتم بابام به دیشب حتی... دونممی -

 نمیتونه نداره، دوست رو محمد جانان گفتم بزنه،

 ارض حاج که فهمیده بابامم اما شه، خوشبخت باهاش

 .  نیست بدهکار هاحرف این به گوشش

  

 : کرد اضافه حرص با و

 همشون که گفته بهشون چی علی حاج دونمنمی -

 . نمیافته دهنشون از محمد محمد، و شدن طلسم

 شکمش در را زانوهایش جانان. بود کرده سکوت

 .بود فکر در و کرد جمع
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 ددمر و نامطمئن صدای طوالنی نسبتا سکوت از بعد

 . پیچید جانان گوش در ساجده،

 ناال تو نظرم به کردم، فکر خیلی من جانان، میگما -

 ... داری راه یک فقط

 روی از را سرش جانان اش،طوالنی مکث با

 چی؟: پرسید کنجکاو و کرد بلند زانوهایش

 :یصورت تابو

  

۰۱۰ 

  

 درهم را شیها دست و کرد تر زبان با را لبش ساجده

 . حلقه
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 نه گون هوی االن یکن فکر بهش عاقالنه دیبا... نیبب -

 ییجا کی... یبر یبزار دیبا تو نظرم به... نایا و شهینم

 ترحم با روز هر که نرسه بهت جماعت نیا دست که

 کی. باشن دادنت سامون و سر دنبال و کنن نگاه بهت

 دوباره رو خودت یبتون که اتخانواده از دور ییجا

 .  جانان یبر مشهد از دیبا ،یبساز

 هول ساجده و کرد درشت چشم اراده یب جانان

 . بود داده حیتوض

 من. لنه شیپ تهران، برو. کردم فکر ناشمیا به نیبب -

 درسته. کنن کمکت تونن یم شوهرش و اون مطمئنم

 هیالهفاص خاطره به نیا نیستین یمیصم قبل مثل االن

 از لنه معرفت دمیم قول بهت جانان افتاده، نتونیب که

 . ترهخالص و شتریب االنت انیاطراف
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 و بود کرده فک ساجده شنهادیپ به مدت تمام شبآن

 از و بود کرده نییپا و باال و دهیسنج را جوانب تمام

 یکارها دنبال به یجد طور به و یپنهان دوروزبعد،

 تهگذاش انیجر در را هلن بود؛ رفته دانشگاهش یقالانت

 از بعد شیهاروز داستان دنیشن از بعد هم او و بود

 که بود داده نیتضم و کرده قشیتشو ،یرعلیام فوت

 . دارد را شیهوا

 . دش پرت حال به ونیزیتلو گزارشگر بلند یصدا با

 .  ل...گ-
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 یاهعالق چیه. دوخت ونیزیتلو به را نگاهش طبلکار

 و تبرداش را کنترل. نداشت شیهاهیحاش و فوتبال به

 . کرد خاموش را آن

 را آن و برداشت کانتر یرو از را یگوش دودل

 . داشت فربد از پاسخیب تماس پنج. برگرداند

  

 ارسال زمان از. انداخت یگوش یباال ساعت به ینگاه

 و مادر قطعا و بود گذشته ساعت دو فربد به امشیپ

 .  بودند دهیرس هلن پدر

 دل و کند پرت را خودش حواس توانستینم گرید

 . هلن خانه اوضاع از شدن باخبر یبرا کردیم دل
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 هلن، دارشدن بچه دنیشن با گالره که بود گفته سویگ

 صحبت به قادر قهیدق چند که بود شده شوکه آنقدر

 . نبوده کردن

  

 یرو هلن اسم افتادن و یگوش صفحه شدن روشن با

 . ختیر دلش ،آن

 . گرفت یدم و گذاشت قلبش یرو را دستش

 گوش به را آن و لغزاند یگوش تاچ یرو را دستش

 هیگر یصدا دنیشن با یول بود کرده سکوت. برد

 . بماند ساکت نتوانست گرید هلن،

  ؟یخوب... هلن -
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 هق انیم تکه تکه و شد بلندتر اش هیگر یصدا

 جانان، ومدنا...  بابام و مامان: گفت شیهاهق

 ... من... من...بهشون یگفت که یمرس...نجایا... اومدن

 دو و مهربان یصدا بعد و شد قطع هیثان چند صدا

 . دیچیپ یگوش در بود؛ هیگر از یناش که گالره رگه

 . جان جانان سالم -

  

 چه دیبا دانستینم. بود شده خشک شیهالب

 . دهد نشان یواکنش

 . سالم: گفت کوتاه

 .میدیرس تازه ده،ید رو ما شده شوکه کمی االن هلن -

 یلیخ هبگ بهمون که یگفت سویگ به تو دیفهم یوقت
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 منم بزنه زنگ بهت حتما خواستیم بود؛ زده ذوق

 آب کمی بره فرستادمش االن. نگرفتم رو جلوش

 .  بخورده

  

 . کرد اضافه بغض با و کرد مکث یکم

 یچ که گفت سویگ یوقت خدا به. جانان یمرس -

 . کردمیم سکته داشتم شده،

 .  داد رونیب یآسودگ با را نفسش

 شما ورااون امیب تونمینم من. خاله کنمیم خواهش -

 فربد یراست... باشه هلن به حواستون روز چند نیا

  ومده؟ین

  



صورتیتابو   
  
 

 

577 

577 
@romandl 

 لنه نمیبب برم. ستین فربد نه...باشه: گفت تند

 . خداحافظ. چطوره

 . خداحافظ -

 ربدف شماره و گفت یااهلل بسم. دآور نییپا را یگوش

 . دیچیپ یگوش در شیصدا بوق نیاول با که گرفت را

 وسط موقع اون من ؟یگفت یچ جانان؟ ییکجا تو -

 واقعا. خونه رمیم دارم االن. شرکت یتو بودم جلسه

  بهشون؟ یگفت یرفت

  

 بود؛ شده راحت هلن خوب حال از الشیخ که حاال

 . دیجوشینم دلش قبل یساعت مثل گرید
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 گفتم نه میمستق اما گفتم، اره دوما. سالم که اول -

 یکل زد زنگ هلن هم االن. بهشون بگه سویگ خاله

 . کرد تشکر ازم

 انزب بر را کلمات عجله با و تند که فربد خالف بر

 . بود آرام او بود آورده

... چهیپیم جاهمه االن جانان؟ یگیم یدار یچ -

 ... تو ؟یکرد کاریچ یفهمیم تو اصال

  

 . دیپر حرفش انیم

 دیبا شما که یکار. کردم کاریچ فهممیم اره -

 انجامش احمقانه لیدل کی خاطر به و نیکردیم

 نیا ینگفت فرهاد به که مطمئنم من. نینداد
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 شده یچ. بفهمن بزار فهمن؟یم همه. رو شاهکارتون

 .برادرت گردن انداختن کشتن رو برادرت زن فربد؟

 نمک ثابت و ارمیب رو شیکوفت مدارک که دادم ولق من

 ماه چند یوقت مهمه مردم حرف االن. رو شیگناهیب

 ایب کوتاه نبوده؟ گناهکار آدم نیا فهمنیم همه گهید

. نشده عوض یزیچ چیه االن. کنمیم خواهش فربد

 کی فقط نیا بره؟ آبروت زنت لیفام یجلو یترسیم

 یعس ستین یزیبرورا فرهاد رفتن زندان سوتفاهمه،

 به خودت هم تا یبقبولون خودت به رو نیا کن

 النا هلن. نهیبب یکمتر بیاس هلن هم و یبرس آرامش

 به خونه یرفت اگر. خوبه پدرش و مادر کنار حالش

 .  لطفا نباش یکس طلبکار و کن فکر جمله نیهم
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 .بود شده تند نفسش

. کرد پرت یا گوشه را آن و کرد قطع را یگوش

 نیهم با فربد بود دواریام بود، گفته را هایتنگف

 .دیایب خودش به هاحرف
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 . انداخت لشیفا به را یانیپا و یسرسر نگاه

  برات؟ ارمیب یخوریم ارمیب ییچا رمیم -
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 یرو را دستش که همانطور و آورد باال را سرش

 اره: گفت تعارف یب دیکشیم اشخسته یهاچشم

 . اریب من یبرا هم فنجون کی

 را دردناکش یهاچشم و داد هیتک اشیصندل به

 تداش وتریکامپ و تاپلپ به ادیز کردن نگاه. بست

 . بود شده فیضع چشمانش. دادیم دستش کار

  

 . کرد باز چشم نایم یصدا با

 . دییبفرما -

 تا داشت وقت هنوز. کرد اشیمچ ساعت با ینگاه

 . یلیوک اتاق به رفتن

 . نایم یمرس -
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 . انداخت باال ابرو

. یشیم خسته یوقت یشیم یگوگول و باادب چه -

 . یشجاع خانم کنمیم خواهش

  

 جانان یصندل به کینزد و داد هل را اشیصندل

 . گذاشت

 . برداشت زیم یرو از را اشییچا وانیل

 کار گزارش تو از که اس مسخره یلیخ ییخدا -

 سهیبنو نقدریا پوکهیم آدم .ماهه کی اونم. خواسته

 تره سخت کاره اون خود از کار گزارش نوشتن. خب

  ؟یکرد دقت شه،یهم
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 تاب اشماهه کی همکار صورت یرو را نگاهش 

 چهارم روز از که بود ینشاط و پرشور دختر نایم. داد

 ار اشیکنار زیم و بود برگشته یمرخص از او، یکار

 .  بود کرده تصاحب

 . داد تکان سر هاتن جوابش در

  

 . وردآ نییپا را شیصدا و زد شیبازو به یا ضربه نایم

 ،یسهراب حالت یرو یرفت که روزاس اون از امروز -

  نه؟

 پیات مشغول و نییپا سرش که کرد یسهراب به ینگاه

 . بود یزیچ کردن
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 وارپچ پچ و رفت یاغره چشم نایم به و برگرداند سر

 : داد جواب

 آخرش. رو نیا نگو گمیم قدر چه. گهید ببند اه -

 . کنهیم پا به دعوا شنوهیم

  

 . زد یاقهقهه نایم

 کارش مشغول دوباره و آمد باال یالحظه یسهراب سر

 . شد

 را شیهالب و گذاشت دهنش جلو را دستش نایم

 . داد فشار هم یرو محکم
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. بود زده حلقه شیهاچشم در اشک خنده شدت از 

 را سرش و چسباند جانان یصندل به را اشیصندل

 . آورد تر جلو

 یهاشب یه ساکته نیا که ینقدریا نیبب -

 سهیر کنم یم تصور نامزدش طفلک با اشییایرو

 ... مظلوم نقدریا مرد میدار مگه آخه. خنده از رمیم

  

 و داد فشار بهم را شیهالب اما گرفت اشخنده جانان

 .رفت نایم به یگرید غره چشم
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. بود اومده کنار او با گرید اما گفتیم را قتیحق

 و زندینم حرف او با فقط کردیم فک اول یهاروز

 که گذشته ماه سه طول در دیفهم نایم برگشتن از بعد

 ادی را او یسهراب. است بوده همانطور اند؛شده همکار

 .  انداختیم خودش

  

 بود؛ شده استخدام بنوا شرکت در که یاول یروزها

 سالم هب محدود و سرد نقدریهم دهیسپ با نشانیبرابطه

 . بود یخداحافظ و

 : گفت یجد  نایم و خورد اشیچا از یقلپ
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 نیا کنار ماه سه حرف، پر من کن فکر جانان یوا -

 کف اثر در من گرنه و فرستاد خدا رو تو. بودم موجود

 . نجایا شدمیم خفه نزدن

  

 . کرد ازب را ششین و

 . شنوهیم کن باور نا،یم کن تمومش گمیم -

 . کرد ینچ و پراند باال ابرو نایم

 اشیچا هیبق و داد تکان تاسف یمعن به یسر جانان

 . داد نییپا تند را

 . کرد جدا ستمیس از را فلش
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 خم طرفش به و گذاشت نایم یصندل پشت را دستش

 . شد

 . رو مردم شوهر بنداز دست کم -

 . ستادیا صاف

 . خداحافظ. رفتم من -

 . یباش موفق برو. کنمیم رو امیسع -

  

 رونیب اتاق از و برداشت زیم یرو از را اشیگوش

 . رفت

 .  داشت اوشیس از یدیجد امیپ

 بحث ادامه. کرد باز را امیپ و ستادیا یاگوشه

 . بود شانشبید
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 شیاول. هست اتاق یتو گاوصندوق دوتا دم،یفهم -

 میدونینم. هیمخف که هست هم یکی و زشهیم رکنا که

 یول کجاست یبفهم امروز کن یسع... قایدق کجاست

 کش کار داره، نیدورب تا چند اتاق باشه حواست بازم

 .  نده انجام یزیبرانگ

  

 به ماه کی نیا در. کرد ارسال و پیتا یکوتاه باشه

 که بود نیآبت به دشانیام. بودند دهینرس یا جهینت چیه

 دهیشن همکارانش از تنها و دهیند ماه کی نیا در را وا

  .است رفته هیترک به یادوره در شرکت یبرا بود

 و هکرد ترک را دانیم کم کم یلیوک که کردندیم فکر

 ماه کی نیا در اما کند واگذار پسرش به را زیچ همه

 همه یرو و بود حاضر کارش سر بر هاروز یتمام
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 ماهگرد با همزمان امروز هک آنقدر داشت نظارت زیچ

 ودب گفته یکالنتر به شرکت، در شدنش استخدام

 به اشماهه کی کار گزارش لیتحو یبرا ازدهی ساعت

 . برود دفترش

 خانه به رساندنش با که روز همان از زین یکالنتر

 و نداشت کارش به یکار گرید بود؛ کرده مخالفت

 . شدینم کشینزد ضرور موارد جز

  

 او رگید بار سه دو ،یلیوک با قبل ماه کی دارید از بعد

 مختلف یهابخش به زدن سر حال در شرکت در را

 خشم تنها حاال. بود ختهیر او از ترسش و بود دهید

 انیم از یگاهگاه که بود مانده یافروخورده
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 آن یرو بر آب او و دیکشیم شعله هاخاکستر

 . وقتش به تا کردیم یصبور و ختیریم

  

 ارک سابقه و یمهربان. بود یقبل یمنش همان یمنش

 رفتهگ ادی را اشیلیفام. بود زبانزد شرکت در ش،یباال

 . بود

 . زد شیصدا

 . ینیحس خانم -

 . زد لبخند جانان دنید با و گرفت باال را سرش

  ؟یدار کار یلیوک یآقا با. زمیعز سالم -

  

 . داد تکان سر
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 امیب ازدهی عتسا گفتن یکالنتر یآقا صبح آره، -

 . ششونیپ

 . انداخت ساعت به ینگاهمین

 . داخل برو. زمیعز باشه -

  

 . رفت در طرف به و زد شیرو به یلبخند

 باز را رد ،یلیوک دییبفرما دنیشن با و زد در به یا تقه

 . رفت داخل و کرد

 .  بود نشسته زشیم پشت قبل، دفعه مثل

  

 . آورد باال را سرش

 . سالم-
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 . دینباش ستهخ. سالم-

 . رفت جلو

 . آوردم براتون رو کارم گزارش -

 زیم یرو و آورد در شیمانتو بیج از را فلش

 . گذاشت

  

 . زد چشمانش یرو را نکشیع و داد تکان سر تنها

 . کنم اشیبررس تا نیبش-

 هب را اشرهیخ نگاه و نشست یصندل یرو حرف یب

 شده بنص اتاق انتها در که دوخت یبزرگ فرش تابلو

 .بود
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۰۱۴ 

 

 هت نکیع با یلیوک همچنان و بود گذشته ربع کی

 زده لز شیروبرو ستمیس صفحه به گردش یاستکان

 . بود مانده رهیخ شیجلو به جانان و بود

 پشت سواالتشان جواب گفتیم اشششم حس

 دهش زده وارید به او روبرو که است یفرش تابلو نیهم

 یرو را شیپا که بود ریش کی طرح آن یرو. است

 بود باال سرش خودش و بود گذاشته یزخم آهو بچه

 روروب به ترسناکش یادیز حد تا و اهیس چشمان با و

 . بود زده زل
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 احساس خودش یرو را یلیوک رهیخ نگاه که حاال

 دیتاک اوشیس که ییهانیدورب از ترس باز کردینم

 و کردینم رها یالحظه را او باشد؛ مواظبشان داشت

 دهز زل ریتصو درون ریش رنگ یریق چشمان به تنها

 . بود

 هب را سرش و گرفت تابلو از نگاه یلیوک یصدا با

 . چرخاند او طرف

  نه؟ قشنگه -

  

 . داد حیتوض یلیوک که داد تکان سر جیگ
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 پنج. بهش یبود زده زل که گمیم رو تابلو اون -

 مخصوص دمدا و دمیکش رو طرحش خودم شیپ سال

 آهو اون یجا بود نیا خودم نظر البته. ببافن اتاق نیا

 . دشیم خشن یادیز اما باشه، چموش کفتار توله کی

  

 چرا دیفهمینم. داد تکان سر و زد یمصنوع لبخند

. دهد حیتوض او به را تابلو نیا خچهیتار یلیوک دیبا

 بار نیا جانان و دیپرس خودش را جانان سوال

 . داد تکان سر ترمشتاق

  چرا؟ یدونیم -

  

 . انداخت غبغب به یباد
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 بمیرق نیبزرگتر و نیاول که زدم یوقت رو طرح نیا -

 سرمد شرکت دادن شکست هدف به. زدم نیزم رو

 کنج افتاد خودش آخرش دون،یم یتو بود اومده

 صاف سالها بعد هنوز که یهنگفت یبدهکار و زندون

 .  نشده

  

 دمر به هااحمق نیح دیبا زبا گفت؟یم یزیچ دینبا

   زد؟یم لبخند شیروبرو

 .  تواندینم که کرد اعتراف

 قطف نیبود گفته: گفت تعلل یالحظه و مکث یب

 به یکار و نیکنیم تمرکز خودتون یهاهدف یرو

 . نیندار هیبق
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 سر یاقهقهه عوض در و نشد شوکه یالحظه یلیوک

 .  داد

  

 را شیپاها اشمئزاز با جانان بلندش، خنده یصدا از

 . داد رونیب نیسنگ را نفسش و چسباند بهم

 . شد کمتر و کم یلیوک خنده یصدا

 . یباهوش ازت، ادیم خوشم -

  

 . شد یجد و داد قورت را اشخنده مانده ته

 رو ریش اون. کنمیم تمرکز هامهدف یرو من -

 ... نیبب
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 رنگ یریق چشمان به را نگاهش حرفش، دنبال به

 هب گرید بار را نگاهش باالجبار جانان و وختد ریش

 . دوخت شیروبرو هیکر تابلو

  

 . داد ادامه یلیوک

 کار خودم هدف یرو. ندارم رقبام به یکار من -

 باشه، من هدف هدف اون که یروز تا فقط اما کنمیم

 وقت که دهیاتوکش یفکل جوجه کی که ییوقتا

 هاومد رونیب مادرش شکم از تازه من، شرکت سیتاس

 چشم که اسموقع اون هدفم یرو بزاره دست بوده؛

 یراه یتو رو تالشم و بندمیم هدف اون یرو

 کس نه بشه من هدف باز هدف اون که گذارمیم
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 یکس با رو هام داشته ندارم عادت کل در. یا گهید

 . شم کیشر

 ودب کرده جسورش یلیوک گفتن باهوش دانستینم 

 که چه هر ش،یرقبا نزد نیزم در کالمش وقاهت ای

 شیروبرو نیخشمگ ریش به که همانطور بود؛

 .اسخودخواهانه یادیز: گفت رک بود، شدهرهیخ

 

  

۰۱۵ 

 

 . زد یبشکن یلیوک
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 گمیم بهش من اما گنیم بهم ایلیخ... خودخواه -

 خوره،یم مهر من نام به اول که یهدف. قلمرو حفظ

 ابترق گهید یکی با ردنشآو دست به یبرا تونمینم

 . کنم

 مه نجایهم تا. نداشت یاجهینت چیه مرد نیا با کلکل

 . بود زده آب به گدار یب

 او طرف به و دیکش اشمقنعه به دستش هدف یب

 . برگشت

 . نیگیم درست شما بله -

  

 . کرد اضافه مکث با و
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 نیبگ بهم اگر رو اشجهینت ن؟یدید رو من لیفا -

 . شمیم ممنون

 یصندل به و کند تابلو از را نگاهش باالخره یلیوک

 . داد هیتک چرمش

  

 . زد یمعنادار لبخند

 یعال شروع یبرا که بگم بزار نه نه... خوب... آره -

 شهب که ستین یزیچ تیسا ماهه کی راتییتغ. بود

 ... نکهیا و کرد کتمانش

 قطع را حرفش اشیگوش زنگ یصدا شدن بلند با

 . انداخت اشیگوش به ینگاه و کرد
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 . داد جواب

 .  پسر سالم -

 وزامر ییکذا دارید. گفت رلبیز یلعنت کالفه جانان

 . شود تمام خواستینم

 جمله با اما دیشنینم را یلیوک مخاطب یصدا

 . باشد نیآبت که زد حدس اشیبعد

    ؟یگرفت چند ساعت رو برگشتت طیبل -

-  ... 

 هب. شب شنبهپنج تمگذاش رو یمهمون نیبب آها -

 خوامینم. کارهاست دنبال دادم اطالع هم یکالنتر

... نباالسرشو برو ایب خودت اد،یب شیپ یمشکل چیه
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 هنوز هم هادعوت کارت پارسال، مثل هم طیشرا

 . نشده پخش

  

 و زد خنده ریز یلیوک که گفت چه نیآبت دینفهم

  .برات بسه گهید ایب کن جمع پدرسوخته،: گفت

 به و خورد را اشخنده افتاد؛ جانان به که نگاهش

 . خداحافظ دارم کار منم برو، گهید: گفت نیآبت

 و انداخت پا یرو را شیپا جانان. کرد قطع را یگوش

 ار شیهاحرف تا داد یلیوک به را نگاهش حوصله یب

 . شود تمام دارید نیا و بزند
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. دبو نشده رشیدستگ یلیوک مکالمه از یخوب زیچ

 پدر روابط بودن بد ای خوب از دیبا بود گفته اوشیس

 یها قهقهه دنیشن با االن و درآورد سر شانیپسر

 رابطه که دیبگو تونستیم آخرش جمله و یلیوک

 قتل در شانیهمدست مهر یعنی نیا و دارند یخوب

 هم نیآبت گفتیم که یاهیفرض یرو بر یمهر. فرشته

. آگاه شیها نقشه همه از و است یلیوک جرم کیشر

 . نشست تنش بر یفیخف لرز

 و داد او به را حواسش ،یلیوک یصدا شدن بلند با

 . کرد منتقل ذهنش قسمت نیپستوتر به افکارش

  

 امضا دیبا دیجد قرارداد ،یاستخدام شما... خب -

 ... شتریب حقوق رقم با یکن
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 . دیپر حرفش انیم

 . امیراض رقم نیهم به من یول ممنون -

 . نشاند صورت یرو یاخم جانان وابج در یلیوک

 یاکارکشته آدم یبرا نوشته نیآبت که یحقوق اون -

 دیبا شرکت نیا خاص یکارمندها کمه، تو مثل

 . باشه خاص هم حقوقشون

  

 فکر با یحت که یلقب سرمد؟ شرکت خاص کارمند

. گرفتیم را وجودش تمام نفرت هم، آن به کردن

 واردش تازه کارمند هب ها لقب نیا دادن با مرد نیا

 بر اوشیس که بود نکرده فراموش داشت؟ یهدف چه

 . بود کرده دیتاک او بودن باهوش
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 . داد او به را حواسش حرفش، ادامه با

 کردم مشیتنظ نداشتم، قرارداد میتنظ وقت امروز -

 . یبر یتونیم گهید. دمیم خبر بهت

  

 و شد دبلن جا از باشند؛ کرده آزادش قفس از که انگار

 یلیوک که دیچرخ در طرف به یرلبیز یخداحافظ با

 . زد شیصدا

 . موند جا فلشتون -

 عقب به و داد فشار هم یرو محکم را شیهالب

 . برگشت

 . گرفت او دست از را فلش
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 رو شرکت سیتاس سالگرد یمهمون شب، شنبه پنج -

 ود یباال کار سابقه یدارا که ییهاکارمند یبرا میدار

. نیدعوت هم شما استثناعا اما هستن، رکتش در سال

 . براتون ارنیم رو دعوت کارت

  

 کی با چرا بود؟گرفته یباز به را او. استثناء... خاص

 و خاص یکارمندها جز یشیآزما کردن کار ماه

  بود؟رفته یاستثنائ

  .زد لب به را لبخندش نقاب درهمش، افکار از خسته

 . خدانگهدار. ممنونم -

 .آمد رونیب اتاق از و دیرخچ طرف به
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۰۱۶ 

 

   ؟یپوکر نقدریا که گفته بهت یچ یلیوک -

 یم اتاق به آمدنش از ساعت مین. آورد باال را سرش

 دائم و بود نکرده شیرها یا لحظه نایم و گذشت

 وروبر جانان باال سر یها جواب با و دیپرس یم سوال

 . شدیم

  

 آخر یمهمان و یلیوک یهاحرف ریدرگ فکرش

 . بود اشهفته
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 آرام و کرد کینزد او به را اشیصندل نایم گرید بار

 داده شنهادیپ تو؟ چته. نکرده که هم اخراجت: گفت

  بهت؟

 . برگشت نایم طرف به و آورد باال را سرش جیگ

  ؟یچ شنهادیپ -

 باال ابرو و داد فشار هم یرو محکم را شیهالب نایم

 . انداخت

 ... شنهادایپ اون... جون احمق گهید هادشنیپ -

  

 لب بر یلبخند تنها و شد طنتشیش متوجه جانان

 .  نشاند
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. دادینم جواب او یرو نایم یها طنتیش و ها حرف

 بتنس او به یلیوک که یبودن خاص و استثنا کلمات

 یانرژ او به تنها داشتند، که یمثبت بار تمام با بود؛ داده

 به خوره مثل رفتنش لو طرخ و بودند داده یمنف

 . بود افتاده جانش

 ود،ش کیشر یکس با را استرس نیا که داشت اجیاحت

 چیه یلیوک که دهد قلب قوت او به که باشد یکس

 . است امان در مرد نیا شر از او و نشده متوجه یزیچ

  

 اب و دیرسیم ماه کی به نایم با شدنش همکار سابقه

 یزندگ از یادیز شبخ بود توانسته شیهایحرف پر

 به بیقر که یا دهیسپ از شتریب یحت بفهمد را جانان

 . بود همکار اتاق کی در او با سال سه
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 به پا کرد یم یسع زین خودش نبود، تنها نایم که البته

 و بود گرفته را خودش دست روزها نیا دیایب شیپا

 سال سه که بود زده ادیفر درونش لجوج جانان سر

 باز دیبا. است بس هاآدم از یردو و ینینش گوشه

 یم آنها با شد،یم کینزد هاآدم به. کرد یم شروع

 صرفا نه کردیم تالش کردن یزندگ یبرا و دیخند

 رد یکس انگار دانستینم را لشیدل. یزندگ گذراندن

 اوج در و بود جوان هم فرشته زد،یم زنگ گوشش

 چه او کردن یزندگ فرصت دانستینم. رفت یجوان

  است؟ دازهان

  

 دوست بودن، خوب همکار کنار در توانستیم نایم

 یا فرشته و فرهاد که یصورت در باشد زین یخوب



صورتیتابو   
  
 

 

613 

613 
@romandl 

 شرکت نیا در کردن کار در او هدف و نداشتند وجود

 . بود شدنش شاغل خاطر به تنها

 یتمام در اوشیس و بود همکار تنها که حاال اما

 شرکت در کس چیه با که داشت دیتاک شیهاتماس

 و هلن از یزیچ یحت نتوانست نشود یمیصم ادیز

 . دیبگو او به فربد

 با که آمد خود به خورد شیبازو به که یا ضربه با

 . شد روبرو نایم یناراض و یشاک صورت

 تهش ته کرد، ستشیر شهیم کنه هنگ یگوش -

 تو یریم که تو اما شهیم درست وارید تو شیزنیم

 اجازه وزنت نه کرد، تهوشیب شهیم نه هپروت، عالم

 .. که واقعا. وارید و در یتو کنم پرتت دهیم
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 تند و نداد اجازه نایم که بدهد جواب که کرد باز دهان

 . داد ادامه

 شخر امیم براش عشوه دوتا ادیب جونم نیآبت بزار -

 ادوت حداقل ارهیب تو یجا بزغاله کی گمیم کردم، که

 رو دست من هکنیم بع بع دوتا بخوره دمیم علف

 و کنهیم نگام شیابزغاله یهاچشم با کشمیم سرش

 .یندار یتفاوت ابالهول مجسمه با تو گرنه

 . زد خنده ریز بلند یصدا با و نخندد نتوانست

 . ددیپرس مردد و آورد باال را سرش یسهراب نباریا

 اومده؟ شیپ یمشکل -
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 یور یسطح لبخند و زد انجان بازو به یا سقلمه نایم

 . نشاند لب

 . افتادن خاطراتشون از یکی ادی یشجاع خانم نه، -

 اام است نشده حیتوج که زدیم ادیفر یسهراب نگاه

 . شد کارش مشغول و داد تکان یسر تنها

 جدا جانان از یا غره چشم با را خودش یصندل نایم

 . نشست ستمشیس پشت و کرد

  

 . شد بلند جا از و داد نجاما را شیکارها مانده ته
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 بلند جا از و کرد خاموش را وتریکامپ نایم زمانهم

 . داد بدنش به یقوس و کش. شد

 یرو را آن و گذاشت فشیک داخل را لشیوسا فرز

 . انداخت دوشش

 هم با. دارم کار تو خونه سمت امروز من جانان -

 . میبر

 زا یخداحافظ با بعد قهیدق پنج و گفت یرلبیز باشه

 . مدندآ رونیب اتاق از بود؛ رفتن آماده زین او که یسهراب

 . آمدند رونیب شرکت در از

  

 با رفتن ینا و بود شده تمام اش یانرژ صبح از

 . نداشت را اتوبوس



صورتیتابو   
  
 

 

617 

617 
@romandl 

 . دیچرخ نایم طرف به

 . میریبگ دربست یتاکس -

 . آورد رونیب اشیگوش از را سرش کوتاه نایم

 .  قشنگ امکوفته من اره -

 . بود کرده اضافه کالفه و

 پاساژه نیهم از دهیخر برام مانتو کی رفته مامانم -

 الک معصوم طفل مِن نیبب شماست، ابونیخ یتو که

 تادو قشنگ مانتو نیا یتو یول لوامیک پنج پنجاه

 . شنیم جا ناسوریدا

  

 . زد خنده ریز یپق جانان
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 واقعا که دادیم نشان نایم درهم یهااخم اما

 . استینعصبا

 ستین یکی اخه. گهید شدم خسته جانان، کن باور -

 از سن سال چهار و ستیب خودم من من، مادر بگه

 ودخ اخرشم ؟یبخر مانتو برام یبر تو که گرفتم خدا

 ور اون برم امیخستگ نیا با شمیم مجبور طفلکم

 ساعت هشت و چهل از بعد گفته دختره. کنم عوض

 . کنمینم ضیتعو گهید دیایب

 یبرا را دستش و زد شیغرها به یلبخند جانان

  .کرد بلند شد؛ کینزد آنها به که یرنگ زرد نیماش

  

 . نشستند عقب دو هر و ستادیا نیماش
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 ؛بود شده باز دلش و درد سر تازه انگار که نایم راه در

 . زد غر اش یزندگ از وقفه یب

 . بود کرده گوش شیهاحرف به لبخند با جانان

 شیروبرو دختر به یزیچ دیبا. بودند صدمق کینزد

 . گفتیم

 یتو اما متفاوته هم با تو و من هیروح درسته نایم -

 نکهیا دوم م،یسن هم نکهیا یکی. میمشترک زیچ چندتا

 قطف بابات و مامان یها یریسختگ نیا. میفرزند تک

 نایمه یبرا دلت فردا پس  بودنته، فرزند تک خاطر به

 کردمیم فکر ازدواجم بلق منم. شهیم تنگ هم

 از درسته دارم، رو ایدن مادر و پدر نیرتریسختگ

 به شهیهم آدم هی خب یول هم االن رمیدلگ دستشون
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. ندارم رو اون االن من و داره ازین خانواده کی

  گم؟یم یچ یامتوجه

  

 رپ شیهاچشم. زد یتلخند و آورد باال را نگاهش نایم

 یرو و کرد ازب را خودش راه یاشک قطره. بود

 . دیکش اشگونه

 به تنها ماجرا که دانستیم. شد نگران جانان

 اما شودینم محدود مادرش  پدرو یریگسخت

 . ندانست زیجا را شتریب دنیپرس

 و فشرد محکم گرفت؛ دست در را نایم دست تنها

 . دختر شهیم درست: گفت وارزمزمه
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 ند؛شد ادهیپ پاساژ جلو دو هر. بودند دهیرس مقصد به

 .  کند یرو ادهیپ یکم داشت ازین

  

 طرف به و شد جدا او از یکوتاه یخداحافظ با نایم

 و رفت داشت قرار ابانیخ طرف آن که یبزرگ پاساژ

 . افتاد راه خانه طرف به آرام و عجله یب جانان

 کتشر در که بود سال دو قایدق نبود، یبد دختر نایم

 هوش که بود دهیفهم مدت نیا در. کردیم کار سرمد

 نیب شادش هیروح و هایشوخ. دارد یخوب استعداد و

 .بود مشهور شناختند؛یم را او که بود ییکارمندها
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 به روزگار یهاغم. زد یپوزخند و افتاد اشهیگر ادی 

 آخر یرفتیم در رشیز از چه هر. کردینم رحم یکس

 که قدر ان فشردیم و گرفتیم را گردنت یروز

 .گس دهانت، نیریش طمع و شود یجار اشکت

 

 او و بود شده کیتار هوا. کرد تند پا خانه طرف به

 .داشت کار یلیخ امشب

 حرف هنوز. گرفتیم مشورت و کردیم فکر دیبا

 یریق یها چشم و زدیمزنگ گوشش در یلیوک یها

 .بود چشمانش یجلو وارید یرو ریش رنگ
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۰۱۸ 

 

 روز پنج بود زده حرف هلن اب که بار نیآخر از

 . گذشتیم

 را هلن شماره و گذاشت گاز یرو را قبل شب غذا

 . گرفت

 . کرد رها کاناپه یرو را اشخسته تن

 . زد لبخند ،یگوش در هلن شاد یصدا دنیچیپ با

 . سالم -

  ؟یچطور سالم -

 . بست چشم

  خوبن؟ انیک و فربد خبر؟ چه تو. خوبم -
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 . شد ترواضح هلن یصدا عدب و آمد یخشخش صدا

 گذاشتمش االن خوابوندم، تازه رو انیک ،یسالمت-  

 صراع و شرکته ظهر تا صبح که فربدم. تختش یتو

 .  مطب

 . شد نگران لحنش

 هدار. جانان ارهیب خودش سر ییبال آخرش ترسمیم -

 نیزم فرهاد شرکت فقط که رهیگیم رو خودش جون

 شرکت اعتبار شتریب وزر هر نداره یادهیفا اما نخوره

 یهمکار باهاشون که ییهاشرکت اکثر. کنهیم سقوط

 نبود خاطر به کردن لغو رو قراردادهاشون کردنیم

 هفت نیا هستن یورشکستگ مرز یرو االن. فرهاد
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 حفظ رو نقدرشیهم دندون و چنگ با فربد امماهه

 . برهیم داره االن و کرده

  

 . کرد را خودش الشت اما نداشت دادن یدلدار توان

 شب و روز بودم اونجا خودم من. هلن هیعاد -

 که االن اما دمید شرکت یتو رو فرهاد یهاتالش

 بود راستش دست که هم سهند و زندانه خودش

 بود، دوتا نیا چنگ یتو شرکت کل. شد یاونطور

 تالش هم قدر چه هر فربد نباشن کدوم چیه یوقت

 چون هم فربد. کنه اشرهادا قبل مثل تنها تونهینم کنه

 ادفره شیپ  خوادینم امانت، دستش و فرهاده شرکِت

 یخودزن اما بکنه رو خودش تالش بگو. شه شرمنده
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 یکار و رهیم شرکت که هیریمس نیا بد ای خوب. نه

 . کرد شهینم هم

  

 . دیکش یهوف

 سرمد؟ شرکت از خبر چه الیخیب. توئه با حق اره -

 نقدریا صدات که ردنآو سرت ییبال چه باز

  اس؟خسته

 . کرد یآرام خنده تک

 تک تک با داره نکهیا جز یچیه سرمد؟ -

 قرارداد کردهیم کار باهاشون فرهاد که ییهاشرکت

 شیر به و شهیم پروارتر روز به روز یلیوک و بندهیم

 . خندهیم ما امثال و فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

627 

627 
@romandl 

  

 . دیکش یپوف

 رو امماهه کی کار گزارش و ششیپ رفتم امروز -

 دعوتم هم بعد رهیگیم یانرژ ازم ادیز دنشید. دادم

 . تششرک سییتا یسالگ هفت و ستیب جشن به کرد

 . دیپرس آرام هلن

  ؟یدینفهم یزیچ روز چند نیا یتو -

 . زهر از تر تلخ یحت بود، تلخ دهانش

 چه اگر بودم یلیوک نظر ریز ماه کی نیا. نه -

 ور یبعد قدم دیبا گهید اام نه ای بودم موفق دونمینم

 کی. کنمیم شروع فرداشب پس یمهمون از. بردارم

 . شدم خسته خودمم زنمیم درجا دارم ماه
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 یتسخ به که یکلمات و خسته صدا نیا. دیفهمیم هلن

 و کردیم درک را گرفتیم قرار هم کنار و شدیم ادا

 نیا وارد را جانان نکهیا از قبل، روز از شتریب روز هر

 . شدیم مانیپش بودند، کرده یباز

 ار قصدش زودتر جانان انگار که بزند یحرف خواست

 . کرد عوض را حرف ریمس و دیفهم

  بابات؟ و مامان از خبر چه الیخیب -

  

 آخر یانقطه و کرد انتخاب را جانان راه به هم هلن

 . گذاشت بحثشان
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 موندنشون تهران فربد که ناراحته هنوز بابا یچیه -

 یتو دائم و شدم بازنشسته من گهیم. کرده رد ور

 هر مامانم. بودم دستش کمک اونجا باز کمی  ام،خونه

 هک یاهفته کی اون که کنهیم تکرار زنهیم زنگ بار

 .یبزن سر بهشون یومدین بودن نجایا

 

  

۰۱۹ 

 

  

 همانطور و شد بلند جا از یسوختگ یبو احساس با

 هنوز بابات: گفت رفت؛یم شپزخانهآ طرف به که
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 و غرورش خوادیم یطیشرا هر یتو فربد دهینفهم

 یکس جلو اشخانواده و خودش وجهه و کنه حفظ

 دار نوه نگفت بهشون نیهم سر خوبه نشه؟ خراب

 . هاشدن

  

 یوا اشگرفته ته غذا دنید با و برداشت را قابلمه سر

 . دیکش یا خفه

 هت یاستانبول به که نطورهما و کرد خاموش را شعله

 . داد ادامه کردیم نگاه اشگرفته

 یلیوک خاطر به یسر نیا هم مامانت مورد در -

 سال، سه نیا یتو که یدونیم کل در یول ومدمین

 هلن، ستین رضا دلم. دمشونید اومدم بار کی فقط
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 اون از کدوم هر دنید با و کردم فرار امگذشته از من

. دونمینم رو لشیدل خودمم که شمیم یحال کی آدما

 امساجده یحت دونمینم فرارم بعد مورد در یچیه من

 هک دونمیم اما میدونینم تو و من نگفته، بهم یزیچ

 اون تمام. دهید رو تهران به من اومدن از بعد مامانت

 که گنیم هنوزم دونمیم من ده،یشن رو هاحرف

 حرف پشتم هنوزم شده، یفرار یعل حاج عروس

 اگر یحت بدونم، رو کدوم چیه خوامینم اما هست

 تیاذ بازم نگه بهم رو هانیا از کدوم چیه مامانت

 . شمیم

 . برداشت حیتوض از دست و دیکش یپوف

 . باشم رسونده رو منظورم دوارمیام -
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 . داد جواب راحت هلن

 یبد حیتوض من یبرا ستین الزم زمیعز دونمیم -

 مامان منم. یدار حق. دمید رو روزهات اون همه که

 نایا بابات و یعل حاج مورد در خواسته دوبار یکی

  .بهتره ندونستنش. چوندمیپ رو بحث بزنه حرف

 . داد ادامه تند و 

 . برم من اومده فربد جانان -

 . بکشد غذا خودش یبرا تا برداشت یبشقاب

 . داشت نگه اش شانه و گردن نیب را یگوش

 بود داریب انیک که شب فردا طفق. برو زمیعز باشه -

 . شده تنگ براش دلم نمش،یبب ریبگ یریتصو تماس
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 . خداحافظ. حتما باشه، -

 و گذاشت کانتر یرو را بشقاب. کرد آرام یخداحافظ

 . آورد نییپا را یگوش

 . تنوش و رفت هاامیپ صفحه به آن کردن قفل از قبل

 جا. شب شنبه پنج داره یمهمون کی یلیوک -

 مدارک اگر کجاست، دمیفهم فکرکنم هم ندوقگاوص

 . باشه شرکت داخل

 . شد ارسال اوشیس یبرا امیپ و کرد لمس را ارسال

  

 مشغول و گذاشت نیزم یرو را شیغذابشقاب

 .  شد خوردن
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 دنید با را شب هیبق و داد طول توانست تا را شامش

 و بود گذرانده بود دهینفهم آن از یزیچ که یالیسر

 پرواز طرف آن و طرف نیا به دائم که اشیفرار ذهن

 مدام که یزن گریباز یرو که کرد مجبور را کردیم

 به کردن فکر یجا به و کند تمرکز کرد،یم هیگر

 هیگر لیدل بود، انتظارش در که ییفرداها و یلیوک

 نیا و بکشد رونیب داستان داخل از را زن یها

 و دش شپخ لمیف تراژیت که داد ادامه آنقدر کشمکش

 فشن ونیزیتلو صفحه یرو گرانیباز نام از یستیل

 . بست

  

 و زد انجامش سر یب یها تالش به یپوزخند دل در

 .  شد بلند جا از
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 ندیبب تا نداشت را اشیگوش به کردن نگاه حوصله

 . نه ای کرده افتیدر اووشیس سمت از یجواب

  

 . دیخز خواب رخت ریز و زد مسواک

 .بود آخر ستگاهیا جا نیا

 میسلت دیبا نبود زدن چنگ یبرا یسمانیر گرید  نجایا

 ...یشد یم

 یشود خوردنش مشغول که بود ییغذا نه گرید نجایا

 رس یب یهاتیشخص ریدرگ را ذهنت که یالیسر نه و

 ...یکن اشته و

 ...روبرو تیواقع با و یشدیم میتسل دیبا



صورتیتابو   
  
 

 

636 

636 
@romandl 

 زدن تاراج به جز یزیچ تیواقع. زد یتلخ لبخند

 .نبود شغرور

 در اوشیس جمله. بود کرده یکش وقت ماه کی

 شد تکرار فکرش

 ینعی پس مینکن دایپ شرکت یتو رو مدارک ما اگر -

 اسون شدن هایلیوک عمارت داخل و اشهخونه یتو

 .نیآبت به تو شدن کینزد شهیم راهمون تنها. ستین

 به او شدن کینزد قتیحق در اما بود اسان حرف به

 و اشگذشته یهاحرف تمام ریز نزد یعنی نیابت

 ...او با رابطه یبرا لشیتما دادن نشان

 را حالش هم اسمش... نیابت با کینزد رابطه و یدوست

 . بزند جا توانستینم. دادیم انجامش اما کردیم بد
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 ارتاست را دوم مرحله وارد دیبا او و گشتیبرم نیابت

 .زدیم

 

  

۰۰۱ 

 

 کی یکی دیشا گفتایم زودتر دیبا گمیم من یول -

 همه گفتنیم هفته اول از اگر فردا، داشت یکار

 . کردنیم هماهنگ

 نایم سمت به و گرفت شیجلو توریمان از را نگاهش

 . دیچرخ
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 اسساده یمهمون کی. خدا رو تو بسه نایم یوا -

 . گهید

 را نجانا توجه توانسته باالخره نکهیا از خوشحال نایم

 شیجلو توریمان از دل کند اشیراض و کند جلب

 . زد بهم را شیهادست و کرد یبلند نچ بکند،

 که خودمم من. یدونینم یاساده تو گهید نیهم -

 یلیوک که دمیشن هیبق از یول شمیم دعوت باره نیاول

 شگاهیآرا تا ها بچه اصال. کنهیم برگزار یمراسم چه

 . رفتنیم نامیا و

 .  کرد درشت چشم

  ؟یچ-
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 پلک آرام و گرفت او سمت به را اشاشاره انگشت

 . زد

 باغ کی داخل شهیهم نیبب ؟یکرد فکر یچ بله-

 شده یچ دونمینم حاال گرفتیم تهران اطراف

 هابچه یول رهیگیم اشخونه یتو استثنائا امسال

 یباش داشته حجاب اونجا اصال کردنیم فیتعر

 نداره، معنا یرمندکا سییر. هاامل دسته جز یریم

 فقط که خرن یم زیچ کل سال طول در ایبعض اصال

 . کشنب همکارا هیبق رخ به بتونن که بپوشن شب اون

  

 شیبرا نایم یهاحرف نقدریا. زد خنده ریز یپق

. دریبگ را اشخنده جلو توانستینم که بود مضحک

 ات که نبود و بود یمرخص یسهراب که کرد خداراشکر
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 ایجو را شیهاخنده علت اشیسوال و رهیخ نگاه با

 . شود

  

 اه: گفت حرص پر و زد شیبازو به یا ضربه نایم

 یاومد شب فردا حاال. یلعنت امیجد. کوفت

 که دمیم یآمادگ بهت دارم من. بخند االن ،یفهمیم

 یلیخ مختلط یپارت با اس،روضه مجلس ینکن فکر

 .  نداره یفرق

 .  شد یجد و خورد فرو را اشخنده نایم آخر جمله با

  

 ات که خدا به. بود شده ور شعله گرید بار اشدلشوره

 .  آوردینم تاب شب، فردا
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 من دادنا هم تو به دعوت کارت که خفنه یلیخ یول -

 کنمیم نگاه رو هیبق شدن دعوت دارم دوساله طفلک

 نیا با. خورمیم حسرت هاچارهیب نیا نیع خودم و

 ینشست یلیوک دل تو یحساب تاماهه کی کار گزارش

 . کلک

 .   زد یگشاد لبخند و

  

 بار دل در و رفت او به یاغره چشم ظاهر در جانان

 .  افتاد جانش به آتش گرید

 به بحث کردن منحرف با و دیرس ذهنش به یفکر

 . کرد مشغول را نایم کارش، سمت
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 ارنه میتا بود،اوردهین خانه از نهار روزها اکثر برخالف

 شتپ از را شیپالتو و کرد خاموش را ستمشیس. بود

 . برداشت اشیصندل

  ؟یخوایم هم تو رم،یبگ غذا رستوران رمیم من نایم-

  

  .داد یقوس و کش را بدنش و آورد باال را سرش نایم

 میبخور همونجا ییدوتا میبر. نشستم صبح از -

 . میبرگرد

 . داد تکان یسر اعتراض یب

 . ایب رونیب رمیم من -

 اتاق از و گذاشت گوشش درون را اشیهندزفر

 . آمد رونیب
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 . نداشت آسانسور به یازین و بودند اول طبقه

  

 مدهآ رونیب خانه از که صبح. آمد نییپا تند را ها پله

 هوا و است آمده باران قبل شب بود شده متوجه بود

 . داشت را خودش یزیتم هنوز

  

 یلبخند و گرفت یقیعم دم بست؛ را چشمانش

 . نشست لبش یرو یقیعم

 جا از گوشش داخل از اشیهندزفر شدن دهیکش با 

 . کرد باز را چشمانش و دیپر
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 شیوپالت بیج درون را دستش کی که نیآبت دنید با

 اخم بود؛ شده خم او طرف به یکم و بود کرده فرو

 . دیکش درهم

  

 او از تنفرش تنها بود دهیند را او که ماه کی نیا در

 . بود کرده دایپ شیاافز

 شما؟ احوال سالم، -
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 دیبگو و کند اشحواله یلیس کی توانستیم کاش

 تنفرم بپرد؛ خلوتش در برهنه پا یکس نکهیا از قدر چه

 . است

 . زد یحرص پر لبخند

 . ممنون -

  

 جور و جمع را خودش یکم و ستادیا صاف نیآبت

 شاسم دنیشن با که بزند یفحر که کرد باز دهان کرد

 نیبتآ یمنش به و برگشتند عقب به هر یکس زبان از

 . شدیم کینزد آنها به دو با که کردند نگاه

 ...  نیآبت -
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 . ستادیا نیآبت روروبه جانان، به توجه یب

  ؟یاومد یک -

 . اندنش لبش یرو یپررنگ پوزخند تنها ییعطا رفتار

 در را ییعطا دهش دراز دست ییخوشرو با نیآبت

 . داد را جوابش خنده با و فشرد دست

 لمیوسا خونه رفتم شهیم یساعت چند. یمرس. سالم -

 . شرکت اومدم راست کی و گذاشتم رو

 خداروشکر. بود یخال شرکت یتو جات یلیخ -

 . یبرگشت
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 ینیضمت توانستینم ستادیایم آنجا گرید یا هیثان اگر

 و نخندد ییعطا شوهع و ناز پر کلمات به که دهد

 . وفتدین راه به یزیآبرور

 . ریخبه دنیرس. مهندس یآقا سالم-

 داده را اشیآزاد حکم که انگار نا،یم یصدا دنیشن با

 . دوخت او به را نگاهش یشاد با باشند

  

 نایم به را نگاهش و گذاشت جوابیب را ییعطا نیآبت

 . داد

 . ممنونم. یدیخورش خانم سالم -

 . ما میبر: گفت نایم به رو جانان
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 . زد نیآبت به یمصنوع لبخند

 . توناجازه با -

 دیچرخ هاپله طرف به باشد یجواب منتظر آنکه یب و

 در دستش و شد متوقف نایم یصدا دنیشن با که

 . شد مشت شیپالتو بیج

  ؟یاینم تو سارا -

  

 . نیآبت سوال دنبالش به و

  ن؟یرفتیم کجا -

 . داد ابجو ذوق با ییعطا

 اگر هم شما. نهار یبرا رستوران میبر میخوایم -

 . نیایب نیتونیم نینخورد نهار
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 از یکی قطعا داشت ییجادو چراغ غول هم او اگر

 .  بود ییعطا ینابود لحظه آن در یآرزوها

  

 شیهالب یرو یپهن لبخند ن،یآبت جواب دنیشن با

 جا گوشش درون گرید بار را شیهندزفر نشست؛

 . کرد حرکت هیبق از تر جلو و داد

 . بگذره خوش. داره کار بابا رو من نه، -

  

 یمهمان از ییعطا و نایم فاتیتعر انیم در نهار

 میتصم دو هر آخر در و شد خورده یلیوک فرداشب

 رابرب در جانان و بروند شگاهیآرا کی به هم با گرفتند
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 شم، حاضر تونمیم خودم گفتن با تنها اصرارشان

 . بود کرده تمام را حثب

 فرداشب یبرا ششیآرا از مهمتر یهامیتصم دیبا او

 ود،ب دهید را نیآبت ماه کی از بعد که حاال... گرفتیم

 انیپا هب را یکشوقت دیبا که بود شده مطمئن شتریب

 موجود تحمل او. کردیم دایپ را مدارک و رساندیم

 ،بودن او کنار در دانستیم. نداشت را شیجلو منفور

 . رساندیم مرزجنون تا را او

  

 سرشان که یمدارک فرهاد، خانه از شده سرقت مدارک

 یقیرف بود، داده جان یزن. بود شده گرفته نفس

 در گناه یب یمرد و بود خورده قسم و داده شهادت

 .بود شده ریاس زندان یهالهیم پشت
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۰۰۲ 

 

 ار یلیوک صدم بار یبرا و انداخت خودش به ینگاه

 . کرد لعنت لب ریز

 ونریب یشیآرا لوازم و لباس دیخر یبرا صبح امروز

 لباس ساله چند نیا در بار نیاول یبرا و بود رفته

 . بود دهیخر یروشن رنگ یمجلس

 . انداخت خودش به یکل نگاه نهیآ در گرید بار

 تنه االب که داشت تن به یانقره دهیپوش و بلند لباس

 هک داشت یکلوش دامن نییپا به کمر از و تر تنگ
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 شال یجا به و بود یشمی ریحر پارچه کی آن یرو

 امشب اگر یحت کند سرش توربان بود داده حیترج

 هک یقول نیآخر توانستینم رفت؛یم ها امل دسته جز

 . بگذارد پا ریز داده را پدرش به

  

 یادیز زمان بود؛ کرده شیآرا که یادفعه نیآخر از

 چشمان چشم، خط و ملیر دنیکش با حاال شتگذیم

 تشصور و بودند کرده دایپ یشتریب جلوه اشیمشک

 .  ودب کرده یادیز رییتغ اشیجگر لب رژ و گونه رژ با

 زا و بود کرده شیآرا قبلش سال سه یها دانسته با

 اهم چند یرعلیام با ازدواج از قبل. بود یراض جهینت

 داشت میتصم یحت و بود رفته یشگریآرا دوره
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 حاج سخت و سفت مخالفت با که بزند شگاهیآرا

 .  بود شده مواجه یعل

 هب کردن فکر وقت امشب. داد رونیب محکم را نفسش

 . نداشت را گذشته

 شتن و برداشت را بود دهیخر روزید که یبلند پانچ

 . کرد

  

 .گرفت یلیوک خانه مقصد به ینترنتیا یتاکس

 تتوانسیم آنجا اگر یحت. کرد پا را تختش یهاکفش

 طبقه هارچ رفتن نییپا کند، تحمل را بلند پاشنه کفش

 . بود تحملش از خارج دار پاشنه کفش با
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 به لیتبد داشت هم خودش یبرا آسانسور نداشتن

 . شدیم معضل کی

 آمده نییپا طبقه کی تنها داد، سرعت شیهاقدم به

 شسر اویش  صدا دنیشن با که بود نییپا سرش و بود

 . ستادیا و آورد باال را

 . زمیعز سالم-

 شلوارک تاپ. بود ستادهیا واحدشان در جلو

 نامنظم را شیاقهوه یموها و بود تنش یعروسک

 . بود بسته سرش یباال

  

 . ییدایناپ ؟یخوب. جون جانان سالم -



صورتیتابو   
  
 

 

655 

655 
@romandl 

 دعوت را وایش عصرانه یبرا بار کی ماه، کی نیا در

 . دادندیم امکیپ بهم یگهگاه و بود کرده

  خوبه؟ آرتا آقا خوبم. زمیعز یمرس -

 . زد یگشاد لبخند و داد تکان یسر وایش

 هی ؟یکرد پیخوشت یریم یدار کجا... خوبه اونم -

 که فضولم یهاهیهمسا نیا از من ینکن فکر وقت

 زا برم اومدم زننایم چوب رو هیبق اهیس زاغ ننیشیم

 ... که ارمیب رو هامگلدون نییپا

  

 . دیپر حرفش انیم خنده با

 رمینم یخاص یجا. ریبگ نفس کی دختر، نه -

 . کرده دعوتمون اشخونه سمییر
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 . کرد اضافه تمسخر وبا

 . شرکت سییتا سالروز جشن یبرا -

 خبر و بود شده آنها خانه مهمان که یشب از

 خوردن جا و بود داده را سرمد شرکت در استخدامش

 از یصحبت گرید مروزا به تا بود؛ دهید را دو هر

 یزیچ دانستیم. بود اوردهین انیم به سرمد شرکت

 رنگ کم. بداند دینبا ای و داندینم او که دارد وجود

 یزیچ وایش چشمان برق رفتن نیب از و لبخند شدن

 . بماند پنهان چشمش از که نبود

  

: گفت عیسر راننده، دنیرس و اشیگوش اعالن با

 . فعال. برم من. دیرس بودم گرفته که یتاکس
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 . زد یکمرنگ لبخند وایش

 . زمیعز بگذره خوش برو-

  

 . آمد نییپا تند را هاپله و کرد یخداحافظ

 . گرفت را نایم شماره و نشست نیماش درون

 . داد جواب زود یلیخ

  ؟یافتاد راه جانان سالم -

  ن؟ییکجا شما اره. سالم -

  

 . آمد یزیچ خش خش صدا

 . مییاونجا گهید ساعت مین میشد سوار االن اره -
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 . کرد ساعتش به ینگاه

 . فعال. میرسیم باهم پس-

. دش بلند اشیگش زنگ یصدا بالفاصله و کرد قطع

 . داد جواب. بود اوشیس

  ن؟ییکجا. سالم -

 . بود شده خشک شیگلو. داد نییپا را دهانش براق

 .رسمیم گهید ساعت مین راهم یتو -
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 . شرکتم راه یتو من -
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 ... که گهید وقت کی نیبزار شدینم: گفت مردد

 . دیپر حرفش انیم محکم و یجد اوشیس

 تههف کی. میندار کردن تلف یبرا یوقت چیه ما. نه -

 نیربهت امشب. شهیم برگزار دادگاه یبعد جلسه گهید

 وتدع هم رو شرکت یهانگهبان یحت یلیوک فرصته،

 اگر. ستین اونجا یکس نفر هس دو جز. کرده

 گاوصندوق اون داخل مدارک و میباش شانسخوش

 شهیم تموم یچ همه امشب باشه، اتاقش داخل یمخف

 داخل مدارک اون یعنی مینکن دایپ رو مدارک اگر اما

 ... دومه مورد یرو حدسم شتریب من که اشهخونه
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 در روز چند که یفکر و کرد رها سخت را نفسش

 . آورد زبان به را خوردیم چرخ ذهنش

   نکرده؟ نابود رو مدارک نیمطمئن -

 نیا وقت چیه یلیوک: داد جواب نانیاطم با اوشیس

 هم اونا اگر یحت. کنهینم نابود رو اشیکار فیکث

 ام... ازش میریگیم گهید گاف کی باز ادین دستمون

 . میکن باطل رو آدم نیا یبازرگان کارت دیبا

  

 دهینرس یلیوک باغ به هنوز بود؛ هشد جانیب شیصدا

 .  بود رفته لیتحل اشیانرژ و بود

 . نیوفتین ریگ باشه حواستون لطفا فقط. باشه -
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 مطمئنش شهیهم اوش،یس محکم و مطمئن یصدا

 . ستندین یلیوک از ترعقب کردیم فکر که انقدر کردیم

 رو ها بچه از نفر دو اصال نباش اونجا نگران -

 هم و بلدن هم رو کارشون هم که داخل فرستمیم

 . زهیتم کارشون

 محکم و کرد مشت را اششده سر و کرده خی دست

 . فشرد

 . خداخداحافظ.باشه-

 هاتماس یتمام نانیاطم یبرا و آورد نییپا را یگوش

 . کرد پاک را اوشیس با اشوقته چند یهاامیپ و

  

  .دش ادهیپ و کرد پرداخت را نهیهز مقصد به دنیرس با
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 رفط به هم با و دندیرس سارا و نایم بعد، قهیدق پنج

 داشت؛ قرار کوچه انتها در که یرنگ دیسف بزرگ در

 . رفتند

 . نداشت یادیز ییروشنا کوچه

 کت مرد و شد باز در. ستادیا عقب و زد زنگ جانان

 . آمد رونیب یکلیه درشت پوش شلوار

 . نیبد رو هاتوندعوت کارت -

 ار دعوت کارت دندیلرزیم سوسنامح که یدستان با

 مرد جلو نایم و سارا از بعد به و کرد خارج فشیک از

 . گرفت

 یمهمان: گفت اولش جلمه از نرمتر و رفت عقب مرد

 . داخل دییبفرما. شهیم برگزار عمارت داخل
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 . شدند وارد باهم و زدند یکمرنگ لبخند سه هر

 انیم و کردند درشت چشم شیروبرو خانه دنید با

 . آمد خودش به همه اززودتر

 رضا قصر ای خودمونه یلیوک خونه نجایا یحاج -

  شاه؟

 . دیخند و کرد نایم به ینگاه مین جانان

 . دخترم کن جمع رو فکت -

 . زد سارا بازو به یا ضربه و کرد یاخنده تک نایم

 از ور تکلمت قدرت افتاده فکت من از شتریب تو -

 . یداد دست

 . داد جواب یجد و مکث با سارا
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 ...  قصره نجایا. کردمیم فکر اتجمله به داشتم -

 . کرد زمزمه ترآرام و

 ... شدن قصر نیا ملکه هیخوشبخت چه -

 جانان به نگاه دید را کالمش در سارا تیجد که نایم

 شیهاشانه انداختن باال با تنها جانان و انداخت

 . داد را جوابش

 طرافشا به یشتریب دقت با بار نیا و شد زیت نگاهش

 . کرد نگاه

  

 با که یکوچک یهادرختچه با بود چمن اطرفشان

 بود؛ شده هیتعب آنها نییپا در که یرنگ یها چراغ
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 به تا که یریمس. شدندیم دهید رنگ کی به هرکدام

 . بود فرش سنگ د،یرسیم ساختمان

 زین آنها یباال که انداخت باغ بلند یوارهاید به ینگاه

 . داشت قرار یفلز یهادهنر

  

 . بود ساخته دژ خودش یبرا یلیوک

 در که یلوکس یهانیماش یرو هیثان چند نگاهش

 .   ماند رهیخ بودند،شده پارک هم کنار نگیپارک

 با آن یرو و بود آب از پر که یبزرگ استخر از 

 . شدند رد بود شده دهیپوش سرخ یهاگلبرگ

  



صورتیتابو   
  
 

 

666 

666 
@romandl 

 و ستادیا شیروبرو لوکس طبقه دو ساختمان یجلو

 . کرد برانداز را آن نگاه کی در

 را یمرمر یها پله ه،یبق از ترجلو. داشت یسنگ ینما

 . ستادندیا بزرگ رنگ یاقهوه در جلو و رفت باال

 و شد باز که داد هل را در و گفت یااهلل بسم دل در

 .شدند وارد سرهم پشت سه هر
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 و آمدینم یبلند آهنگ یصدا تصورش، خالف بر

 . دیرسیم گوش به یتیال آهنگ آرام یصدا



صورتیتابو   
  
 

 

667 

667 
@romandl 

 سمت در یبزرگ سالن کردند؛ عبور یکوتاه راهرو از

 . بود چپشان

 که یاشهیش نما. چرخاند سالن دور تا دور را نگاهش

 بود؛ رز گل یهابرگ گل با دهیپوش استخر به رو

 شیروبرو بایز منظره از دل یسخت به و لرزاند را دلش

 . گرفت

 داده قرار راست سمت در یبزرگ سیسرو سلف زیم

 ینیریش ها،وهیمآب ،یدنینوش انواع آن یرو که بودند

 . بود شده گذاشته یرنگانگ یها وهیم و

 سالن در فاصله با نور رقص چند و بود روشن فضا

 .  بود



صورتیتابو   
  
 

 

668 

668 
@romandl 

 را نیآبت و یلیوک که نبود ادیز آنقدر تیجمع

 . ندهد صیتشخ

 وشلوار کت مرد دو کنار دست به یدنیوشن وانیل

. بودند صحبت حال در و بودند ستادهیا گرید پوش

 زدن باال و داشتند تن به یمشک وشلوار کت دو هر

 قابل هم دور فاصله از که بود یزیچ نیآبت یموها

 . بود کرده رییتغ. بود صیتشخ

 به را سرش و گرفت آنها از را نگاهش نایم یصدا با

 . خاندچر آنها طرف

 هک جوان زن و کرد اشاره اشیکنار زن به ابرو با نایم

: گفت خشک و یرسم داشت؛ تن به خدمتکار لباس

 . ببرم من نیبد رو فتونیک و مانتو
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 وا و بودند داده زدن دست به را شانیهالبا سارا و نایم

 . بود نشده او آمدن متوجه اصال

 ارباالجب اما بود متنفر گفتیم دیبا که یالوگید از

 یردس لبخند و دیکش باال به رو را صورتش عضالت

 . زد

 بزارم، اتاق داخل رو لمیوسا خودم دمیم  حیترج -

 . کنم دیتمد رو شمیآرا دیبا

 . نکرد یاعتراض اما خورد جا زن 

 . نیایب سرم پشت پس -

 هب کرد نگاه بدون و داد رونیب نامحسوس را نفسش

 . شد زن قدمهم سارا، و نایم



صورتیتابو   
  
 

 

670 

670 
@romandl 

 دو جلو از و دادند ادامه را بودند آمده که ییراهرو

 آن داخل که داشت یادیز لیتما گذشتند؛ در سه

 . نداشت زدن حرف جرات اما ندیبب هم را هااتاق

 زین خدمتکار انتخاب در که بود باهوش آنقدر یلیوک

 حرکتش نیهم دانستیم دیبع و کند عمل هوشمندانه

 دشید از نداده خدمتکار به میمستق را یهالباس که

 . بماند پنهان

 یهاپله و داشت وجود یبزرگ رینورگ راهرو انتها در

 هب داشت انتظار و  رفتیم باال طبقه به که یگرد

 را در و ستادیا در نیآخر جلو زن که بروند باال طبقه

 . کرد باز

 . دییبفرما-
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 . شد اتاق وارد و داد تکان تشکر یمعنا به یسر

 و دات قرار اتاق راست سمت در یبزرگ سلبا زیآو

 اب کفش و داشت وجود یسرتاسر نهیا چپ سمت در

 . بود دهیپوش یکوچک یکرم میگل

 و ساخته یلیوک یهایمهمان مختص قطعا اتاق نیا

 .  بود شده دهیچ

 اتاق به راست کی االن کردیم فکر که بود احمقانه

 . رودیم یلیوک

 از اتاق کی الاقل هک داد یدواریام خود به دل در

 یکم کارش و دهید را ساختمان نیا اتاق نیچند

 . است شده تر راحت
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 از را اشیگوش. کرد زانیآو و آورد در را پانچش

 . گرفت دستش و کرد خارج فشیک درون

  

 فشیک درون از را رژش زن، نشدن مشکوک یبرا

 شتوربان و دیکش شیهالب یرو گرید بار و برداشت

  .کرد مرتب را

 برگشت زن طرف به و گذاشت فشیک درون را رژ 

 وا منتظر و بود کرده زانیآو را سارا و نایم لیوسا که

 . بود
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 فکر که زد پوزخند یااحمقانه افکار به دل در هم باز

 رها را او شود یطوالن انتظارش یوقت زن که کردیم

 . گرددیبرم تنها و کرده

 . آمدند رونیب اتاق از

 یمشک کوچک نیدورب دنید با و گرفت باال را سرش

 چیه یب بود، شده وصل هااتاق در از یکی باال که

 . انداخت نییپا را سرش یخاص العملعکس

 مانشسیر تنها به. بکند توانستینم یکار چیه امشب

 به و کرد کم را شیهاقدم سرعت عمد از. زد چنگ

 . دیچرخ زن طرف

  

 . ختیر جانیه شیصدا در



صورتیتابو   
  
 

 

674 

674 
@romandl 

 یآقا خانواده فقط... بزرگه قدر چه نجایا ...گمایم -

   کنن؟یم یزندگ نجایا یلیوک

 و باال کوتاه را سرش و انداخت او به یکوتاه نگاه زن

 . کرد نییپا

 و حرفا نیا با واال شناختینم را او زن که بود خوب

 . دکن سکته که داشت حق تعجب از قطعا هایکنجکاو

 قهطب من حاال... سخته یلیخ نجایا یریگردگ گمایم -

 یه که هست اتاق یکل اونجام حتما دمیند رو باال

 . نیکن مرتب دیبا

 رت حوصله با و شد جلب شتریب زن توجه باز نیا

 . داد جواب
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 شتریب و باره کی یاهفته یریگردگ خب اما. آره -

 زا تا سه فقط باال طبقه رهیگیم وقت طبقه نیهم

 . شهیم استفاده هااتاق

  

 نسال به اما اوردیب حرف به را زن بود وانستهت تازه

 و زد زن به یکوتاه لبخند تنها ناچار به دندیرس

 . چرخاند تیجمع انیم در را نگاهش

  

 . کرد دایپ نیآبت کنار در را دو هر اش،یناباور اوج در

 از قبل و بود دهیفا یب که ردیبگ پناه یاگوشه خواست

 لندب شیبرا را دستش و برگشت سمتش به سارا آن

 . داد تکان و کرد
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 کرد؛ یخال دستش درون یگوش سر را حرصش تمام

 .رفت آنها طرف به و  فشرد مشت در محکم را ان

 

  

۰۰۵ 

 

 رهیخ. برگشت سمتش به نیآبت که شد کشانینزد

 به یزیچ اما دید را توربانش یرو را نگاهش شدن

 . اوردین خودش یرو

  

  احوالتون؟. یاعشج خانم سالم -
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 متفاوت لباس در دنشید یپا را چشمانش برق

 که بدهد جواب یرسم و  خشک خواست گذاشت؛

 . نشاند لب بر یلبخند هدفش، یادآوری با

  ممنون. یلیوک یآقا سالم -

 . چرخاند سالن در را نگاهش

 . نیبود ریدرگ یحساب روز دو نیا ن،ینباش خسته -

 رت صاف. نشست نیتآب دل به یحساب جمله دو نیهم

 . ستادیا

 یهایدورهم نیا از باشه تا نکردم یکار بابا، نه -

 . نیآمد خوش... دوستانه

 . کرد حفظ را لبخندش

 . ممنون-
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 هیتوج را بتشیغ رش،یتاخ یادآوری با بالفاصله و

 .  کرد

 همراه بود خورده بهم صورتم شیآرا کمی من -

. دمید هم رو ساختمان  پرو، اتاق رفتم خدمتکارتون

 . نداره حرف شیمعمار ن،یدار یقشنگ خونه

 ات نداشت؛ را یگرید جمله کردن اضافه توان گرید 

 . بود شده دور اشیاصل خود از هافرسنگ هم نجایهم

  

 . زد یبشکن زده ذوق نیآبت
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 خونه .بود ییایتالیا یآقا کی با نجایا یمعمار. قایدق -

 اما ادهیز یلیخ منطقه نیا داخل ییالیو یها

 . رسهینم هم نجایا یپا گرد به شونیمعمار

 با خواستینم. کرد ینینش عقب ،یلبخند زدن با

 . کند حساس را او خودش از ادیز اقیاشت دادن نشان

  

 ادامه و داد سر شلوارش بیج درون را دستش کی

 . داد

 باال طبقه از روزها ویو نیدید رو نییپا فقط شما -

 نیایب نیتونیم روز کی نیاشب مشتاق اگر.  محشره

 . بدم نشونتون
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 دییتا اّما خوردیم کیت داشت محالش افکار از کی

 . نبود یدرست کار هم عشیسر کردن

 راگ ندهیآ در شه،ینم که فعال خب اما هستم مشتاق -

 . حتما اومد شیپ یفرصت

 اشیگوش یصدا شدن بلند با و داد تکان یسر نیآبت

 . شد دور نهاآ از و کرد یخواه معذرت

 ساعت چهار. بنداز ما به نگاهم کی یداشت دوست -

 کی که ماست نیآبت نیا م،یکرد دزک بزک میرفت

 طفلک سارا نیا ام یچ هر کرد یخال خشک سالم

 دوتا تو یرو به باز نداد محلش اومد یخرک عشوه

 . زد لبخند
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 . داد تاب آنها یرو ر ینگاه و دیخند

 را اشیدبلن که بوددهیپوش یادکلته یگلبه لباس سارا

 ادیز شهیهم مثل ششیآرا و دیرسیم اشزانو یباال

 .  بود

 ابق را صورتش دهیاتوکش را اش یشراب کوتاه یموها

 .  بودند گرفته

 . دیچرخ نایم طرف به و کرد زیر چشم

 یرو زا که داشت تن به یبلند یکاربن یآب شب لباس

 چندان دو شیبایز رفتن راه هنگام و  داشت چاک ران

 . شدیم
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. بود میمال و ساده شهیهم مثل صورتش شیآرا

  .بود ختهیر دورش آزادانه و کرده فر را بلندش یموها

 کج سر چسباند بهم را اشاشاره و شست انگشت

 . کرد

 . نیشد یعال پرفکت، -

  

 . زدند یگشاد لبخند دو هر

 . یمرس -

 داص شدن پخش با که دیبگو یزیچ بازکرد دهان سارا

 سالن ابتدا در که دیچرخ او طرف به همه سر یلیوک

 . داشت دست به را کرونیم و بود ستادهیا
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 که زمیعز همکاران همه به گمیم آمد خوش و سالم -

. سرمد شرکت کارمندان و رفتنیپذ رو من دعوت

 خوامینم. نمیبیم نجایا رو همتون که خوشحالم

 طفق و شمبک شیپ نجایا رو یکار بحث چیه امشب

 پاس به و شماست مال امشب که بگم اومدم

 . بگذره خوش. سرمد شرکت در زحماتتون

  

 . شد بلند هادست کف یصدا و دندیکش هو همه

 یلیوک گر نظاره یخشک لبخند با مدت تمام جانان

 . بود

 نایم یهاحرف تمام. انداخت مهمانان هیبق به ینگاه

 بود فتهنگ او گرا بود، وستهیپ قتیحق به امشب درباره



صورتیتابو   
  
 

 

684 

684 
@romandl 

 اقطع ندارد، شبانهیهایپارت با یفرق یمهمان نیا که

 و دیپوشیم را اشیرسم یها شلوار مانتو از یکی

 .  امدیم

 ارب کی یحت فرهاد و بود سییتا تازه نواب شرکت

 نآ یجا به بود؛ نگرفته شیهاکارمند یبرا یجشن هم

 که یبزرگ قدم ای و یندگینما گرفتن صورت در

 عنوان به یمبلغ همه حقوق به داشتیمبر شرکت

 . کردیم اضافه پاداش

  

 و شد روشن نورها رقص و شد کم سالن نور

 تند آهنگ کی به را شانیجا آرام و تیال یهااهنگ

 . دادند ییکایامر
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 . رفتند وسط و گرفتند را شانیهازوج دست همه

 رس از خوشحال و داد هیتک وارید به حوصله یب جانان

 به سالن در. داد فحش را یلیوک لب ریز ادیز اصد و

 . نداشت وجود مبل ای و یصندل کی یبزرگ آن

 ننگذاشت با که کردیم فکر یلیوک اگر بود احمقانه

 کالس رفتن باال باعث سالن، در هیچهارپا کی یحت

 . شودیم اشیمهمان

 رد که یتیجمع به هم با و گرفت سارا دست هم نایم

 .وستندیپ دند؛یرقصیم سالن وسط
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 الوآلب آب وانیل کی و رفت زیم طرف به حوصله یب

 . برداشت رنگ ییطال ینیس درون از

 .  دیکش بو و کرد کینزد اشینیب به را آن

 . باش راحت نداره الکل -

 هیتک زیم به نیآبت. گرفت باال را سرش و دیکش ینیه

 .  کردیم نگاه را او و داده

 رگید بار نیآبت زدنش حرف از قبل و ستادیا صاف

 . داد قرارش مخاطب

 . یترسیم دونستمینم دیببخش -

 . زد لبخند

 . نداره رادیا نه -
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 . برداشت یپرتغالآب وانیل و کرد دراز دست نیآبت

 . دینوش یا جرعه

  درسته؟ ،یباش رقص اهل نکنم فکر -

 . داد تکان طرف دو به را سرش

 . ستمین راحت جمع یتو. نه -

  

 . زد یبشکن نیآبت

 نیهم زدم حدس درست تو مورد در که یزیچ تنها -

 . اومد در آب از اشتباه هامهیفرض هیبق بود،

 . شد کنجکاو

  ؟ییهاهیفرض چه -

 . داد نییپا را وهیم آب از یگرید قلپ
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 خانواده کی دختر تک کردمیم فکر دانشگاه یتو -

 رتپد پول به پشتت و یهست یتهران لیاص یلیخ

 . یدینم یکس به محل که گرمه

  

 . شد خشک لبش یرو لبخند

 ار اشوهیآبم از یگرید جرعه او به توجه یب نیآبت

 . داد نییپا

 و یهست یمشهد دمیفهم و شرکت یاومد یوقت اما -

 اشتباه هامهیفرض همه دمیفهم ،یکرد ازدواج یحت

 . بوده

 اششناسنامه فحاتص تمام نیآبت که نبود ادشی چرا

 . نشست کمرش یرو یسرد عرق است؟ دهید را
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 ار اشیزندگ قتیحق ها آدم که بود دهیجنگ سال سه

 . نکرد هیتوج را یزیچ رند،یبپذ

  ن؟یدار باهاش یمشکل. آره -

  

 در را شیهادست و گذاشت زیم یرو را یخال وانیل

 . کرد قفل هم

 . داشتم سوال کی فقط. نه -

 خودش یبرا را جمله نیا بود، دوم مقد شروع امشب

 یبرا ریاخ سال سه در که یامن رهیدا از و کرد تکرار

 . زد خارج یقدم بود؛ کرده جادیا خودش

 . بپرس -

 . دیکش گردنش پشت را دستش
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 سه ترم از دمیشن دانشگاه یها بچه از یکی از -

 عدب یعنی درسته؟ یبود مشهد قبلش و تهران یاومد

  همسرت؟ فوت

 یابر را یگرید کس نیآبت قطعا گفتینم هم او اگر

 . کردیم انتخاب اطالعات گرفتن

 . داد تکان سر حوصله یب

 . اره -

  ؟یکنیم یزندگ تنها االن -

 لمهک یرو نیآبت دیتاک. گذاشت کنار را بودن عیمط

 . کردیم تشیاذ تنها

 . شد تند لحنش اریاخت یب

  مهمه؟ من کردن یزندگ تنها االن -
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 . انداخت باال شانه کرده، ینینش عقب نیآبت

 . دمیپرس ینطوریهم نه -

 . بود رفته باال آهنگ صدا

 که همانطور و گرداند تیجمع انیم را نگاهش نیآبت

 من :گفت تر بلند بود؛ شده رهیخ رقص ستیپ به

 اگر هم تو. دونمیم رو تو یزندگ یچ همه بایتقر

 . بپرس رو یبدون یخوایم یزیچ

 از که سوال داشت، ادیز سوال ؟یلیوک خانواده و او

 . دیپرس را بود کرده مشغول را ذهنش ورودش ابتدا

  ؟امشب ستنین یلیوک یآقا همسر یعنی مامانتون، -
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 ادنافت با اما دیدینم واضح را نیآبت چهره یکیتار در

 عضالت شدن منقبض صورتش، یرو نور رقص نور

 دار خش هک ییصدا دنبالش به و دید را صورتش

 . بود شده

  

 . کنهینم یزندگ ما با مامانم -

 یحت ای و فربد و اوشیس از نه حال به تا. خورد جا

 ای و یلیوک همسر به راجع یزیچ شرکت یهابچه

 . بود دهینشن یزیچ طالقش یحت

 . تبس لب و  ندانست زیجا را دنیپرس شتریب سوال

 تاسخو و گذاشت زیم یرو را اشنصفه وهیآبم وانیل

 با و شد رشتیب سالن ییروشنا که بگذرد نیّآبت کنار از
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 لبخند آمدندیم آنها طرف به که سارا و نایم دنید

 .ستادیا و زد یخشک

 

  

۰۰۷ 

 

 . رفت نیآبت طرف به و گذشت جانان کنار از سارا

 به سارا عشوه پر یصدا بود؛ شده کم آهنگ یصدا

 . خورد گوشش

 . یاهگرفت یلیخ امشب ؟یبرقص یایمن تو نیآبت -

 نارک شیرفتارها و سارا با بود گرفته میتصم گرید

 . دیشک کنار را نایم و نشد نیآبت جواب منتظر. دیایب
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 . زد غر

. شدیم تموم و آوردن یم رو شام زودتر کاش -

 . شدم خسته

 . زد یگشاد لبخند نایم

 غارت به تو جون؟ احمق یشد خسته یچ از -

 و داف همه بنداز برت و دور به نگاه هی یردک عادت

 یچ. یسادیوا کاخ کی یتو پسر، و دختر از خوشگل

  گه؟ید یایدن از یخوایم

  

 که دیبگو. دیبگو را قتیحق نایم به توانستیم کاش

 نگاهش بوده، اشیگوش به حواسش امشب که آنقدر

 درون یگوش لرزش منتظر که آنقدر. نبوده هاآدم به
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 ردنک فکر وقت یحت که بوده اوشیس برخ و دستش

 نداشته ددانیم را اشگذشته تمام یلیوک نیآبت نکهیا به

 قناعت سرش دادن تکان به تنها تیواقع در  اما است

 .  کرد

 و دندیچ را شام زیم هاکار خدمت بعد قهیدق چند

 .  خوند فرا شام یبرا را همه یلیوک

 رد را راسا نهادشیپ که دیفهم بود دهیند را نیآبت گرید

 . بود رفته و کرده

 خت؛یر ظرف درون پاستا یکم تنها خودش یبرا

 رفظ درون پاستا با یباز مشغول و ستادیا یا گوشه

 دلش در اوشیس ندادن خبر و نداشت اشتها. شد

 . بود کرده برپا ییغوغا
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 . رفت نفسش دستش درون یگوش دنیلرز با

 . داشت دیجد امیپ کی

 . کد زمزمه رلبیز را امیپ. دیلرزیم شیها دس

 مدارک یول بود تابلو همون پشت گاوصندوق -

 راه. یلیوک خود اتاق و خونه مونهیم. ستین داخلش

 .  میندار یاگهید

 .  بود شده سیخ و کرده عرق شیهادست

  جانان؟ یخوب -

 نییپا را دستش و کرد قفل را یگوش و شد هول

 . انداخت

 . داد تکان تند را سرش
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 . خوبم... آره... آره-

  

 . دیپر هم شیاشتها مانده ته

 نییپا یسخت به را لقمه دو. شد شیغذا مشغول نایم

 یاگوشه و گذاشت زیم یرو را بشقابش و  داد

 . ستادیا

 جهینت کی به آخر در و خواند را امیپ بارها و بارها

 . دیرس

 . داشت کم را نفر کی یباز نیا

 تدس به را کروفونیم گرید بار یلیوک شام، از بعد

 . گرفت



صورتیتابو   
  
 

 

698 

698 
@romandl 

 و کنمیم عرض مقدم ریخ بهتون گهید بار خب -

 که طور نیهم. نمتونیبیم که خوشحالم یلیخ

 نیهفتم و ستیب مناسبت به یمهمون نیا نیدونیم

. دهش گرفته سرمد یبازگان شرکت سیتاس سالروز

 دو میتونست ما امسال تا پارسال از خداروشکر

 خط و میریبگ ایدن مطرح یها شرکت از یندگینما

 کی نیا یتو. شهیم آغاز بعد ماه از تاپم لپ واردات

 داخ لطف به که بزنن نیزم رو ما خواستن ایلیخ سال

 ازین و گمیم رو ایک من نیانیجر در ایلیخ که نتونستم

 .. ببرم اسم ستین
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 باال شیرو را مرد نیا از تنفرش تمام خواستیم

 خودش خانه در هم آن هفرشت قتل صحنه. اوردیب

 . شدینم پاک چشمانش جلو از یالحظه

 دستش در یگوش فشردن مشت با را خشمش تمام

 . دیکش یپوف و کرد یخال

 رونیب منظره به را نگاهش و گرفت یلیوک از چشم

 .  داد

 از ریغ که ییجا هر به. داد پرواز را الشیخ پرنده

 . یلیوک یهاحرف به کردن گوش

 و بود گذشته دوازده از ساعت کرد، فکر فرهاد به

 گفتیم شهیهم هلن که بود ادشی. بود خواب حتما

 هب فرهاد که شود تمام دوازده از قبل تا دیبا هایمهمان
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 هخفت خاک سر فرشته بود، خواب او. برسد خوابش

 شیهاتیموفق از و انداخته غبغب به یباد قاتلش  بود

 . گفتیم

  

 زا عدالت یهاتزارو که انگار. دبو ناعادالنه یادیز ایدن

 یتعدالیب رهیدا در نیزم یاهال یتمام باشد، افتاده کار

 ناهپ تونستندینم جاچیه به آن شر از که بودند افتاده

 . ببرند

 رفتن قصد کم کم مهمانان ،یلیوک یسخنران از بعد

 . کردند

 . گرفتند متفاوت یتاکس سه سه، هر بار نیا
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 انمهمان با و بودند ستادهیا هم کنار یلیوک و نیآبت

 . کردندیم یخداحافظ

 . ستادیا یلیوک روبرو و رفت جلو

  

 روز به روز شرکت دوارمیام. امشب بابت ممنون -

 . بدرخشه شتریب

 " بشه نابود و"  داد ادامه را اشجمله دل در و

 . دیخند بلند پروا یب یلیوک

 با و باهوش یهاکارمند یهمراه با. دوارمیام منم -

 . شما مثل یاستعداد

 . ممنونم دعوتتونم بابت یراست. نیدار لطف -

 . زد یچشمک یلیوک
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 . باهم میشیم حساب یب بعدا نداره قابل -

 زلر و نگرفت یخوب احساس کلماتش و صدا لحن از

 . نشست تنش بر یفیخف

 هک برگشت نیآبت طرف به و زد یخشک لبخند تنها

. بود اشیکنار بجوا مرد با زدن حرف مشغول

 که یآرام یخداحافظ. بود نشده او حضور متوجه

 . دیشن یسخت به هم خودش گفت

  

 . بود آورده خدمتکار را فشیک و لباس

 دند؛بو شانیهالباس دنیپوش مشغول که سارا و نایم از

 . رفت رونیب خانه از و کرد یخداحافظ
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 . نشست یتاکس درون

  

 ساعت چند از بعد انگار. داد رونیب محکم را نفسش

 توانستیم و بود شده باز اشیتنفس یها راه تازه

 . بکشد نفس راحت

 .گرفت را اوشیس شماره و برداشت را یگوش

 

  

۰۰۸ 

 

 .  سالم-

   رون؟یب نیاومد شرکت از ن؟یخوب. سالم -
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 . اوشیس جواب دنبالش به و آمد در یصدا

 دوتا. نبود ختس یلیخ. خونه دمیرس تازه. اره -

 نفرستادنشو یساعت دو یکی ها بچه که بود نگهبان

 ارک کردنشون رفعالیغ هم هانیدورب و اهیس نخود یپ

 کمی گاوصندوق کردن باز فقط بود؛ ساعت مین

. میاومد و میرفت نشد متوجه کس چیه. کرد تمونیاذ

 یلیوک شدم مطمئن نکهیا جز میاوردین دست به یچیه

 یتو. ذارهینم شرکت یتو رو شمهم اسناد و مدارک

 . دالر البته بود پول فقط هم گاوصندوق

 

 . داد ادامه اوشیس. داد رونیب را نفسش کالفه

 . دارم هم خوب نسبتا خبر کی البته -
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 . گرفت یانرژ

  ؟یچ -

 یبرا داره قاچاق بار کی ده،یرس خبر بهم یکی از -

 لیوتح  و میبزن رو ردش میبتون اگر. رسهیم یلیوک

 دهپرون میتونیم رنشیبگ هم اونا و میبد سشیپل

 ام پرونده نیا به رو پاش و میکن مطرح هم رو فرهاد

 . میکن باز

 

 رد توانستیم که بود یخبر تنها نیا. شد خوشحال

 . اوردیب لبش به لبخند یکم اوضاع، نیا

 ست؟ین بهتر میبگ سیپل به االن نیهم خب -

 ... ماجرا دنبال وفتنیب خودشون
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 . داد حیتوض اوشیس

 که اولش میبگ االن نمیتوینم ما علت دو به. نه -

 اطالعات االنم نیهم نباشه، یبار نیهمچ ممکنه

 یلیوک نکهیا هم و ندارم ازش یموثق و قیدق یلیخ

 اشاره، کی با که هست گرم باالباالها به پشتش نقدریا

 کنسلش داره، هم یامحموله اگر و برسه خبر بهش

 . میش مطمئن دیبا اول. کنه

 

 . داشت قبول را اوشیس یهاحرف. گفت یآهان

  خبر؟ چه یمهمون از -

 به هک افتاده ادشی تازه و داد هیتک یصندل به را سرش

 . زده زنگ اوشیس به لیدل چه
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 وارد نیبتون شماها نکهیا فکر. بایتقر دمید رو خونه -

 یرو. رونیب میبنداز سرمون از دیبا کال که نیش

 یحت. داره نیدورب قدمش به قدم و اسنرده اراشوید

 هب نشه که داره خددمتکار نقدریا نباشن هم خودشون

 .شد خونه وارد یراحت

 

 خونه رو مهمش مدارک که نهیهم یبرا احتماال اونم 

 ... گهید و شرکت یتو نه گذارهیم

  گه؟ید: گفت اوشیس که کرد مکث

 . گرفت ینفس

 ن؟یدونیم یلیوک زن از یزیچ شما -



صورتیتابو   
  
 

 

708 

708 
@romandl 

 

  

۰۰۹ 

 

 به از نشان که یطوالن نسبتا سکوت از بعد اوشیس

 . آمد حرف به داشت؛ رفتنش فرو فکر

 یتو امشب... کردم فکر بهش یگفت که االن... نه -

 مدینشن ازش یاسم و یحرف حاال تا من نبود؟ یمهمون

 یزیچ. نبودم کنجکاو بهش راجع میلیخ البته و

  ؟یدیشن
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 دانستینم. کرد یخال و پر هوا از را شیهالپ

 اشششم حس به آخر در نه؟ ای است درست گفتنش

 . دیچ هم کنار را کلمات و کرد اعتماد

 مدیپرس نیآبت از که هامحرف نیب یحت نبود نه -

 نمکیم فکر چرا دونمینم. کنهینم یزندگ ما با گفت

 یگدزن یلیوک با یوقت. کنه کمکمون تونهیم زن نیا

 .  باهاش داره مشکل حتما پس کنهینم

 

 کنم عقط دیبا من: گفت تند بود؛ اشیخط پشت فربد

 به اگر و نیکن فکر نیا یرو. دارم یخط پشت

 . نیبگ من به نیدیرس هم یاجهینت
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 لفنت یکوتاه یخداحافظ با و گفت یا باشه اوشیس

 . کرد قطع را

 

 . کرد وصل را فربد

 . شد تموم یمهمون. جانان سالم -

 بود؛ هگفت اوشیس به که ییحرفها دوباره دادن حیتوض

 . بود تحملش از خارج

 

 . دیکش یهوف

 مونهب رشیتفس و حیتوض اما برگشتم راه یتو اره -

 . اوشیس زدم زنگ اول. بعد یبرا
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 : گفت الیخیب

 رداف تو نیبب. نزدم زنگ اون یبرا نداره رادیا باشه -

  ان؟مارستیب یایب یتونیم صبح

 

 یب را سوالش. نداشت یا برنامه و بود جمعه فردا

 . دیپرس کنجکاو عوض، در و گذاشت جواب

  ؟یچ یبرا -

 

 فربد یالحظه چند. دیشنیم را انیک هیگر یصدا

 یصدا گرید در یصدا آمدن از بعد و کرد سکوت

 . بود شده اتاقش وارد. دینشن را یزیچ
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 مارستانیب من فردا. کردیم هیگر انیک دیببخش -

 یباش اونجا ازدهی یهاساعت بر و دور. دارم فتیش

 . خوبه

 

 . شد کالفه

  ؟یچ یبرا خب -

 ات نزد یحرف اما کرد نگرانش فربد یطوالن سکوت

 . شکست را سکوتش ،خود، فربد

 

 . بزنه حرف باهات خوادیم زنه،یم زنگ فرهاد -
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 نوبت حاال. فشرد مشت در را شیانقره کوچک فیک

 نیسنگ سبک را طیشرا یکم بود، او کردن سکوت

 . راند زبان بر و کرد جمع را اشیانرژ تمام و کرد

 

 . اونجام ازدهی ساعت. باشه -

 طعق را تلفن و کرد یخداحافظ فربد با چطور دینفهم

 . زد یم زنگ گوشش در فرهاد با زدن حرف تنها. کرد

 

 در قبل ماه هفت درست که یمرد با بود سخت

 ود؛ب نشسته قاتل گاهیجا در حاال و بود سییر گاهیجا

 .  بزند حرف
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. کند ینیب شیپ ماه هفت از بعد را او توانستینم

 نیا از بعد او د؟یبگو چه او به دیبا دانستینم یحت

  داشت؟ نواب فرهاد با یحرف چه ماه هفت

 را هیکرا و شد ادهیپ نیماش از مشغول یفکر با

 . کرد پرداخت

 

 . انداخت اتاق گوشه و آورد در نت از را لباسش

 توان گرید که بود شده هیتخل اش یانرژ آنقدر

 .  نداشت هم را زدن مسواک
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 یایدن در یساعت چند و خواستیم خواب تنها

 و نیآبت ،یلیوک از خبر یب. گذراندن هایخبریب

 از کمتر که یفرهاد از خبریب یحت اش،مادرگمشده

 . زدیم حرف او با دیبا گرید ساعت دوازده

 یلیخ که بود خسته آنقدر و رفت خواب رخت به

 هب امشب که یناشناس زن و نیآبت ،یلیوک فرهاد، زود

 و کرد پرواز افکارش انیم از بود، کرده دایپ راه ذهنش

 .رفت خواب به

 

  

۰۲۱ 
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 تو...اریب طاقت بابک... نیبد نجاتش خدا رو تو آقا -

 هیسا تو... یبش خوب دیبا ینعی ،یشیم یخوب

 ... بابک شمیم کس یب یبر تو... یسرم

 رفط به سرعت به یتخت به تا دیکش عقب را خودش

 . نکند برخورد آمد، یم او

 همراه و گرفته را تخت یرو مجروح ماریب دست زن

 . دادیم سر ونیش و دیدویم مارستانیب پرسنل

  ...هم زین شیها چشم و سوختیم جانان گلو

  

 یب برود است، سرش هیسا بود، گفته. بود شوهرش

 کی و ستیب در هم او. زد یتلخند شود؟یم کس

 .  سر هیسا یب بود، شده کس یب یسالگ
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 دورتر و دور زن یصدا. کرد بیتعق را آنها نگاهش با

 . شدند بیغ چشمانش جلو از سرانجام و شد

 ودب نتوانسته هنوز. کردیم بد را حالش مارستانیب

 یصدا دائم. آمدیم خون بو جا همه انگار. کند عادت

 . آمد یم یزن ونیش یصدا د،یشنیم هیگر

  

 او یبرا وقت چیه مارستانیب نبود، خودش دست

 بود؛ دهیرس او به کس هر. نبود یخوب خبر حامل

 یرعلیام یبرا چه. متاسفم بود گفته و داده تکان یسر

 . اشماهه دو نیجن یحت و
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 آدرس رشیپذ از. دیکش نمناکش انچشم ریز یدست

 ،ینشم به اشیلیفام گفتن با و گرفت را فربد اتاق

 . رفت داخل

  

 شد ارغف که نوشتن از بود، یزیچ نوشتن مشغول فربد

 . آورد باال را سرش

 . یاومد خوش. سالم -

 . نشست یصندل یرو

 . یمرس سالم -

  

 . انداخت اشمچش ساعت به ینگاه مین فربد
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 تانمارسیب تا که دیببخش مونده، گهید قهیدق پنج -

 فعال یایب یتونینم که شرکت و خونه کشوندمت،

 . بود مکان نیتر امن نجایا

 . زد یاسترس پر لبخند

 ... فقط...نداره رادیا نه -

 . کرد تنگ چشم

  شده؟ یچ -

 . آورد زبان به را خوردیم وول ذهنش در یسوال

  زنه؟ب حرف من با خوادیم چرا فرهاد -

  

 .شد شتریب اضطرابش و دید را فربد دنیگز لب
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۰۲۰ 

 

 جانان از را نگاهش و کرد حلقه درهم را شیهادست

 . دوخت آنها به  و گرفت

 نیا وارد رو تو اوشیس و من که دونستینم فرهاد -

 شبه قبل، هفته مالقات یتو اوشیس اما میکرد ماجرا

 دچن نیا. بود کرده مخالفت کامال فرهادم. بود گفته

 صحبت تو با حتما که داشت اصرار زد زنگ که بار

 هب فقط اونجا چون بزنه زنگ بهت تونستینم کنه،

 اب. بزنن زنگ توننیم دنیم لیتحو که ییهاشماره

 بزنه زنگ خوادیم خودش االن و کرد دعوا یکل منم
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 نیا و سرمد شرکت از کال که بزنه حرف باهات و

 ... یایب رونیب یباز

  

 مورد در وقت چیه مدت نیا در فربد. ماند مات

 فکرش. بود نزده یحرف او مورد در موضعش و فرهاد

 . باشد مخالف که کردینم هم را

 . دیکش  خشکش یهالب یرو را زبانش

 ... من ؟یچ یعنی -

 مامت نا حرفش فربد، یگوش زنگ یصدا شدن بلند با

 .  ماند

 . انداخت او به یملتمس نگاه فربد

 . لطفا این کوتاه گفت یچ هر -
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 و لغزاند یگوش صفحه یرو را دستش مکث یب و

 . داد جواب

   ؟یخوب. داداش سالم -

 . دیشنینم خط طرف آن از ییصدا

 . جاست نیهم جانان اره. خوبم منم -

 . کرد احساس را فربد یها جواب شدن جان یب

 .  داداش باشه -

  

 . آمد جانان طرف به و شد دبلن زشیم پشت از

 . بود شده سیخ و کرده عرق شیهادست
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 یاسترس و دلشوره نطوریا چرا دانستینم هم خودش

 . است افتاده جانش به

 از را یگوش و کرد خشک شیمانتو با را شیهادست

 . گرفت فربد

 . نره ادتی هامحرف رون،یب برم اتاق از من گفت -

 انجان گوش به یسخت به که بود آرام آنقدر شیصدا

 . دیرس

 . گرفت فربد دست از را یگوش و داد تکان سر تنها

  

 اتاق از و داد تکان طرف دو به یسر کالفه فربد

 . رفت رونیب
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 قوت خودش به دل در و داد رونیب محکم را نفسش

 . داد قلب

 . گذاشت گوشش یرو را یگوش

  

 فرد دار صدا بازدم و دم جز آمدینم ییصدا چیه

 . خط پشت

 . دیبگو کلمه کی تا داد جان

 . سالم...س -

 . سالم -

 و سرما شدت از. شدند سر شیهادست و زد خی

 . زد خی فرهاد صدا بودن خشک
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 ... هم را اش یانرژ و نداشت گفتن یبرا یحرف

 یرو بر و نشود رها تا فشرد دستش درون را یگوش

 . وفتدین نیزم

 در گرید بار فرهاد یصدا و نشد یطوالن انتظارش

 . دیچیپ گوشش

 . نینباش خسته -

  

 امهاد و کند لیتحل و هیتجر نداد فرصت بود؟ هیکنا

 . داد

 که کنمیم اصرار دارم روزه چند من یشجاع خانم -

 پس. دارم یکم وقت هم االن رمیبگ ارتباط باهاتون
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 شرکت اون از دیبا شما. مطلب اصل سراغ رمیم عیسر

 . ونریب نیایب تر عیسر چه هر

 فرهاد یها حرف آنقدر. گرفت دندان به را لبش

 گفتن نه جرات که شدیم زده انعطاف بدون و محکم

 .نداشت را

 

  

۰۲۲ 

 

 . ستین امن اصال اونجا -

  .نلرزد شیصدا که کرد تالشش تمام و گرفت یدم

 .بدم استعفا خوامینم من-
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 . دیکش یاکالفه پوف

 کردن کلکل و هاآدم حوصله اصال من نینیبب -

 نیایب دیبا گمیم بهتون دارم نکهیا. ندارم رو باهاشون

 نیا مطمئنم من که شیاول داره لیدل دو فقط رونیب

 قطف یوقت رسه،ینم جا چیه به فربد و اوشیس نقشه

 یول پره دستشون که ارنیم در رو ییکسا یادا دارن

 ...دوننینم رو یکوفت مدارک اون مکان یحت

  

 . داد رونیب محکم را نفسش

 نیا یقربان رو یاگهید کس خوامینم من نکهیا و -

 .کنم ماجرا
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 هآنک با اوشیس و فربد. کردیم یانصاف یب داشت

 شدن آزاد فکر با روزشان تمام اّما نبود شانفهیوظ

 . بود او ذکرشان و فکر. گذشتیم فرهاد

 .کند سکوت نتوانست

  

. هیلیوک خونه یتو مدارک که میدیفهم... میتونیم ما -

 .ارمیم رونیب خونه اون از رو مدارک خودم من

  

 .شد وسخت رگه دو فرهاد یصدا

  



صورتیتابو   
  
 

 

729 

729 
@romandl 

 ؟یچ یبکن رو کار نیا تو نخوام اگر من وقت اون -

 . شم اعدام دم یم حیترج من

 یکم. بود ختهیر فرهاد سخت یصدا از ترسش

 .ختیر شیصدا در جرات

  

 به االن که کنمینم شما طرخا به رو کار نیا من -

 یب یلیخ. بکشم دست ازش بخوام شما خواست

 تونیآزاد یبرا رو آدم همه نیا تالش که هیانصاف

 ننک دایپ رو مدارک که نهیا دشونیام همه نایا. نینینب

 ونهمش یزندگ. کنن ثابت رو تونیگناهیب بتونن و

 ....که شده زهر
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 . ندپرا جا از را او فرهاد ادیفر یصدا

. شده زهر همشون یزندگ که درک به... درک به -

 فربد به هم اوشیس به هم بار صد... وننید همشون

 و جلوش ندازنیم رو زنش جنازه که یآدم گفتم

 شما خانوم، مرده گهید گردنش ندازنیم رو قتلش

 دست گفتم ؟یکن آزاد و زنده رو مرده یخوایم

 از. ننکینم. نیبکن رو تونیزندگ من از نیبکش

 ؟یفهمیم. نداره یربط چیه من به خودشونه حماقت

  

 را گوشش پرده ارتعاش. برد تر باال را شیصدا

 .کردیم احساس
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 که تو... خانوم نداره یهراس کشتن از ریپ کفتار اون -

 ون،بم ؟یدینم استعفا بود خوب استعفات به دست

 . ینیبب چشم به رو مرگت تا بمون

 .  شد قطع و

. بود شده خشک دهانش و دیلرزیم شیهادست

 .آورد نییپا را یگوش

  

 مهندس با یلیوک بود؟ کرده چه آدم نیا با زندان

 شهر در اشیزرنگ و یباهوش آوازه که نواب فرهاد

  بود؟ کرده چه بود، مشهور

 .آمد داخل فربد و شد باز در
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 تکرار گوشش در فرهاد آخر جمله و بود شده خشک

 . شدیم

 ."ینیبب چشم به رو مرگت تا بمون بمون،" 

  

 .  آمد جلو. ستین خوب حالش که دیفهم فربد

 ده؟یپر رنگت چرا بهت؟ گفت یچ -

  

 است ممنون او از فرهاد کردیم فکر مدت تمام چرا

 ودب نتوانسته هنوز کند؟یم تالش اشیآزاد یبرا که

 را فرهاد یهاوحرف درک را تیعصبان حجم آن

 .بود شده سر شیهادست. کند هضم
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 . کردیم فکر دیبا

 . شد بلند و داد فربد دست به را یگوش

 . کرد زمزمه جیگ

 .برم دیبا من -

  

 . گرفت را راهش جلو

  مگه؟ بهت گفت یچ... یندار رو به رنگ -

: گفت رفتیم طرف به که همانطور و زد دور را او

 . خداحافظ. نگفت یخاص زیچ. فربد کنم فکر دیبا

 و گذاشت در رهیدستگ یرو را جانش یب یهادست

 . رفت رونیب اتاق از کنان لخ لخ

  



صورتیتابو   
  
 

 

734 

734 
@romandl 

*** 

 

  یتابوصورت#

۰۲۳ 

 

 *** 

 .  اومد هم مهندس آق -

 انشنفره شش اتاق دور تا دور را اشحوصله یب نگاه

 . چرخاند

 و رنگ یطوس موکت و رفته در زوار یفلز تخت سه

 انشییدارا نهات بود، شده پهن اتاق وسط که یا رفته

 . بود
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 یحت و نداشت ییمعنا یخصوص میحر گرید نجایا

 یبرا ساعت چند تنها بود، تو مال اسمًا که یتخت

 نییپا طبقه تخت اگر و دادندیم قرض تو به خواب

 . شدیم ترسخت کارت بود

  

 اما کردیم ابا موکت یرو بر نشستن از اول یروزها

 .بود کرده عادت .نداشت هم آن با یمشکل گرید حاال

 . بود گرفته خو دیجد یزهایچ یلیخ به

 رو تخت نیا ور ی ایب طال دستت مهندس آق -

 نیا از م،یکن جابجاش هوشنگ تخت با خوامیر،میبگ

 قد نردبون نیع فقط کهیمرت شهینم گرم یآب هوشنگ

 باال تنبون کی حد در شییکارا وگرنه کرده، دراز

 . ستین دنمیکش
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 یدرشت کلیه. دوخت منصور به را اشرهیخ نگاه

 اششکسته ابرو و اهیس و پرپشت یهایسب و داشت

 یرو یکس. ببرند حساب او از همه که شدیم باعث

 ییدعوا جرم به که بود سال ده زد،ینم یحرف حرفش

 ود؛ب شده قتل به منجر و بود گرفته تهران بازار در که

 .  بود زندان در

 ارث ؟یکنیم نگاه من هب ینطوریا چرا. این باشه -

  بم؟یج گذاشتم رو پدرت

 . رفت تختش طرف به و گرفت او از را نگاهش

 . کرد رها آن یرو را خودش

 . گذاشت شیهاچشم یرو و کرد خم را دستش



صورتیتابو   
  
 

 

737 

737 
@romandl 

 .  نبودند نفرشان سه و بود یخور هوا وقت

  

 . دیشنیم را هوشنگ و منصور یصدا

 ستین یکی. هریمیم تا دوئهیم قدر نیا آخرش نیا -

 رتس فدا یکشت که یکشت آدم یحساب مرد آخه بگه

 اگه ارد باال یرینم که یباش گناهیب اگر م،یکشت هم ما

 طناب سکو، اون یرو برنتیم که یباش گناهکار هم

 و کننیم یخال رو پات ریز و گردنت اندازنیم رو

 کار؟یچ یبمون زنده یخوایم.یتموم بعد قهیدق دو

 الس یس ستیب ما رنیمیم یسالگ هفتاد شصت همه

 . بابا بگذرون خوش یازنده تا. جلوتر
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 و یدماغ تو صدا با و زد خنده ریز یپق هوشنگ

 خوش کثافت از پر یواریچهارد نیا: گفت کشدارش

 ای بشوره حموم و ییهاوا سواحل بره داره؟ گذروندن

  مستراح؟ یتو الشیو بره

  

 در انگار. کند فکر یکم که شدندیم ساکت کاش

 با و کردیم درد باشند، گذاشته کار یبمب سرش

 و دیکوبیم تر محکم اشقهیشق لحظه هر گذشت

 .شدیم کینزد انفجار مرز به شتریب

 

  یتابوصورت#

۰۲۴ 
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 یصدا دنبالش به و شد بلند تخت ژیق ژیق یصدا

 . منصور یعصبان و معترض

 هگید رو هاکثافت اون نکش. هوشنگ ذاتت به تف -

 تخت کی. بدبخت زنهیم کرم داره هم مغزت

 ور ماتحت دستت کی با دیبا ،یکن جابجا یخوایم

 بعدا. یستین کار نیا آدم تو کن ولش. نفس یب یریبگ

 . میکنیم جابجاش محمود با

  

 سکوت هوشنگ. بود گرشانید یسلولهم محمود

 مواقع در. دانستیم را منصور یهااخالق گرید. کرد

 . دادیم جواب و گفنتیم یزیچ دینبا تشیعصبان
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 بدبختم نیا رونیب میبر کن جمع رو لشت تن -

 که هم نزده صبح هنوز خوابه،ینم که هاشب. بخوابه

 که هم االن محوطه، یتو رهیم ورتمهی خر نیع داره

 . رونیب میبر گمشو. داغونه اعصابش

 اماحتر شیبرا یکم منصور که بود یکس تنها فرهاد

 ود؛ب گفته نکهیا و مدرکش واسطه به هم ان. ودب قائل

 .  است بوده تاجر و شرکت سییر

 یصدا دنیشن با و شد برقرار سلول در یسکوت

 رفتن راه هنگام داشت عادت که هوشنگ ییدمپا

 باز را چشمش یال بدهد؛ کش نیزم یرو را شیپا

 . دید هالهیم انیم از را او و کرد
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 در هالباس شهیهم. بود یماندا الغر و بلند قد جوان 

 و الغرش و خورده آفتاب صورت. زدندیم زار تنش

 ادیاعت از نشان انشیم در یکی و اهیس یهادندان

 دبو نتوانسته هم زندان که یادیاعت داشت، دشیشد

 . شود آن یبرا یمانع

 سرش ریز و کرد دوال را دستش و دیچرخ پهلو به

 . گذاشت

 . بود بسته شیهاچشم

 دل در. افتاد فربد و اوشیس حماقت و اسشتم ادی

 هک بودند احمق دو آنها نظرش به. کرد نثارشان یلعنت

 کرده قمار شانیزندگ سر و کردندیم تالش هودهیب

 ازب شانمهین و نصفه نقشه به را جانان یپا و بودند

 . بودند کرده
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 نه اما بود یخوب مورد جانان. بودند وانهید شک یب

 .بودند دهیچ آنان که یاته سر و یب هنقش نیا یبرا

 و فربد که داشت درد یکاف اندازه به دختر اون

 و خطرناک نقشه وارد را آن تمام یشرم یب با اوشیس

 . بودند کرده مضحکشان

 . کرد وارید طرف به رو و شد پهلو به پهلو

 تشر با که باشد عاقل آنقدر جانان بود دواریام

 . بکشد عقب را شیپا و دیایب خودش به امروزش

  

 یجان یب لبخند لرزانش، حال نیع در محکم یصدا

 رشتهف جمله کی بود نتوانسته که یکس. آورد لبش بر
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 زیه نگاه ریز ماه کی چطور حاال اورد،یب تاب را

 تدس لیدل کدام با دختر نیا بود؟ آورده تاب یلیوک

  بود؟ کرده قبول و زده کار نیا به

 . افتاد حرفش ادی

 به االن که کنمینم شما خاطر به رو کار نیا من" 

 ." بکشم دست ازش بخوام شما خواست

  

 نیا بار ریز چرا جانان بداند، را لشیدل خواستیم

 بود؟ رفته نیسنگ نقش

 

  یتابوصورت#
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 آنها که بود یزیچ آن از تر ترسناک یلیوک

 او با و کردینم باور شیپ ماه هفت تا. کردندیفکرم

 روزش و شب ماه هفت که حاال اما بود، انداخته کل

 یمتر چهار در سه یسلول در گرید نفر پنج با را

 مک دست را یلیوک که دیفهمیم بود؛ کرده میتقس

 هب ادیفر و داد یجا کاش شد، مانیپش. است گرفته

 گفتیم یلیوک یوانیح یخو از و دادیم تذکر جانان

 ندارد گرسنه رکفتا کی با یفرق یگرسنگ وقت در که

 .  دردیم را همه و

  

 . کرد رها را نفسش
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 یفرار چشمانش از خواب. سوختیم شیهاچشم

 ادی به را بود دهیخواب راحت که یشب نیآخر. بود

 از اشدوازده ساعت قبل یهادنیخواب آنقدر. نداشت

 به یزیچ آنها از یمحو خاطرات جز که بود دور او

 . نداشت ادی

 .. .فرشته با داشتند ینینش شب هازدی تا ده ساعت

 را ذهنش یها ممنوعه. دیگز لب و زد را کات دکمه

 ذهنش طهنق نیتر پستو به و دیچیپ بقچه در گرید بار

 . کرد پرت

  

 ردنک فکر فرشته به. کردیم فکر فرشته به دینبا

 اب بود یمساو ، جانشیب تن یادآوری با بود یمساو
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 شهادت با دبو یمساو دستش، آلودخون چاقو

 فرهاد مهندس مرگ. مرگش با بود یمساو برادرش،

 مورچه کی به آزارش که یمودب و آرام نواب

 ندانز به شیپا یلیوک با کلکل کی یپا و دیرسینم

 اتلق قتل، به. بودند کرده محکومش و بود شده دهیکش

 دبو گذشته ماه هفت... . خودش همسر قاتل بود، شده

 . کند هضم را نیا بود نتوانسته هنوز او و

  

  .زدیم زنگ گوشش در دادگاه در فرشته مادر یاحرفه

 یاشتند دوستش که تو... یکشت رو دخترم کثافت، -"

 یدادیم جر قهی که تو ش؟یکشت چرا یدادیم طالقش

 یآورد در رو ما خونه در پاشنه باهاش، ازدواج یبرا

 دلم یرو رو جوونم داغ... یعوض میبد دختر بهت که
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 نمینب دار یباال رو سرت تا... ازت گذرمینم. یذاشتگ

 ." شمینم آروم

  

  .است افتاده فشارش گفتند. بود کرده غش بعد و

 .  بود دهیچسب تنش به راهنشیپ. بود کرده عرق

 اگر گفتیم راست یول بود نکشته را فرشته او 

 کارنیهم داشتند نداد؟ طالقش چرا نداشت دوستش

 را کلکش صدا و سر یب واستندخیم کردندیم را

  شد؟ چه اّما بشوند جدا یتوافق و بکنند

  

 . زد یدار صدا پوزخند
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 ار شانخونه پاشنه. بود راست مادرفرشته یها حرف

 ات بود آمده و بود رفته بود، کرده اصرار. بود کنده

 تمام ارزش به یقمار. بود کرده قمار. دادند تیرضا

 بتواند تا داد را اشیجوان و یزندگ. اشیزندگ

 بود ماه هفت حاال که شرکت. کند سرپا را شرکت

 خجل چشمان از و بود دهیند را استشیر یصندل

 یراب که یشرکت بفهمد توانستیم دارید هر در فربد

 حاال بود؛ ختهیر عرق و کرده تالش اجرش به اجر

 آمده فرود آن سر بر چنان اشیزندگ ینابود یسونام

 . بود نمانده یباق خرابه جز یزیچ گرید که بود

  

 . افتاد پدرش یشگیهمحرف ادی
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 ننک فکر. بابا بزار خدا ادی با رو کارات اول خشت -

 ایثر تا/ کج معمار نهد چون اول خشت گفتن ایمیقد

 غرور ،یکرد طمع جا هر نه، ه،یالک کج وارید رودیم

 ادزیادم هیالک گنیم که خدا نیا یکرد فکر گرفتت

 اشتباه یدار که بدون جا اون اختهس خودش واسه

 . یریم

  

 کرد،ینم طمع او دیشا بود اگر آقاجانش. دیکش یآه

 اشیکودک مثل و گرفتیم را گوشش دیشا

 رودن نسب یهاشم دختر یخواستگار به تا چاندیپیم

 . نرود اشیقرارداد ازدواج رباریز و

 مرور و یخودآزار ش،یهایسلول هم یصدا دنیشن با

 . بود عرق سیخ تنش تمام. کرد تمام را گذشته
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 را هاآدم حوصله امروز. نکرد باز چشم همچنان

 . نداشت

 . یاستانبول برات گرفتم نهار ایب پاشو مهندس آق -

 . دیکش بو و برداشت را قابلمه سر

. دهکر چه نیبب بوده اکبر سرآشپز امروز... به به - 

 هکیمرت ناو با صنار هفت یتومن غذاهاش... گرم دمش

 . قران به داره فرق جلآسمون

  

 . برد باال را شیصدا
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 بلند هم تو مهندس آق. اریب رو سفره اون هوشنگ -

 خورمیم تنه هی خودم یبرس رید قهیدق دو ایب شو

 .رو اشهمه

 

  

۰۲۶ 

 

 *** 

 . زد یگشاد لبخند نایم

 ینوتینم رو من... فرداها اریب بخر ینیریش گمشو -

 به دیاب بعد. برمیم شرکت یتو رو آبروت ،یچونیبپ

 ...یریم فنا به یبد ینیریش هابچه همه
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 . زد یچشمک

 رو سهیک سر کمی ،یلعنت خفنا یقاط یریم یدار بابا -

 .کن شل

  

 . گرفت اشخنده جانان

  ؟یگیم یچ نایم کردم اقدام امروز تازه من -

 باز شین با و دیکش جانان طرف به را اشیصندل

 ، یگرفت لتسیا هفت نمره تو یلعنت بابا: گفت

 ام یا حد در من زبان. جانان کنهیم نابودم اتتواضع

 .ایب خودت به بورده، بلک ِا
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 هک اشخنده یصدا و نکرد دنیخند برابر در یمقاومت

 : داد جواب یجد آمد؛ نییپا

 .نایم دمیکش زحمت آزمون نیا یبرا دائم ساله سه -

 . شدمیم ناراحت شدینم باال امنمره اگر

 .فشرد و گذاشت او دست یرو را دستش نایم

  

 . شد یجد و گذاشت کنار را شوخش لحن

 نیا یها آدم تموم یجا به من. جانان گردم دمت -

 هی تیزندگ ساختن یبرا یدار که ممنونم ازت ایدن

 . یتسین یبشر یبن چیه منتظر و یکنیم تالش تنه

  

 . دیچیپ شیهامچش در اشک
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 بازم یول ،یبر رانیا از که شمیم ناراحت یلیخ من -

 . برات خوشحالم

  

 . زد یتلخند

 یگفت برام رو تیزندگ که اولش توئم همسن من -

 یخوب پدر و مادر من که خداروشکر گفتم دلم یتو

 کرخداروش کی. هستن بانمیپشت شهیهم الاقل که دارم

 گرا کنمیم فکر دارم... االن یول جانان گفتم یدل ته از

 شوهرم دادن دست از  و داشتم رو تو سرگذشت

 که بودم حاضر شم، یقو نقدریا شدیم باعث

 ...و کنم امتحانش
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 .  دیپر حرفش انیم جانان

 . زد یمهربان لبخند

 از تو. نایم نگو وقت چیه رو نیا. دختر سیه-

. یدونینم یچیه من یزندگ یهایسخت و هاییتنها

 کی یتو افتادم من. یباش من یجا نخواه وقت چیه

 هر به دارم ازش اومدن رونیب یبرا و باتالق

 به تهران اومدم یوقت من. زنمیم چنگ یسمونیر

 رو یچلفت پا و دست جانان اون که دادم قول خودم

 سطو اگر و رفتمیم حرم تنها فقط که یمن. کنار بزارم

 اهبنگاه تک تک حاال شدم،یم گم کردنیم ولم مشهد

 عوض خونه نیچند سال سه نیا یتو و رفتمیم رو

 چرا؟ یدونیم. کردم
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 . داد ادامه او و داد تکان سر کنجکاو نایم

 بصاح بهت، بگم رو یاول فقط مثال عنوان به بزار -

 که بودم مطمئن ازش نقدریا. بود دکتر اولم خونه

 داره وادس گفتم نداره، یفرق غمبریپ کی با نیا گفتم

 ردکت اونم داشت زن. که ستین یدونیم چاله االخرهب

 از ییبو مرد نیا بود گل خانمش یچ هر. بود

 باال هطبق نایا. داشتم ماجرا شب هر. بود نبرده تیانسان

 بردن وقت. زدیم زنگ داد،یم امیپ. همکف من بودن

 رفتمیم که صبح هر. بود در پشت شهیهم اشغاال

 .بود همونجا باز گشتمیبرم بود، در پشت سرکار

 .دمشیدیم رفتمیم هرجا. نایم کردیم امونهید داشت
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 رب و افتاد تنش بر یفیخف لرز روزها آن یادآوری ای

 . نشست شیصدا یرو

 دهیفهم و بود دهید رو امشناسامه قرارداد بستن روز -

 روز من و دادیم شنهادیپ بهم. شده فوت شوهرم بود

 سراغ ادین و نفهمه یزیچ خانمش کردمیم دعا شب و

 اومدم که شب کی. نشد اما رونیب بندازه رو من و من

. هسادیوا در پشت دمید باز رون،یب ببرم رو هاآشغال

 ماا خوادینم گفتم ببرم من رو هااشغال بده گفت اول

 دست وار،ید به چسبوند رو من و جلو اومد هوی اون

 ور لباش و بود گرفته محکم هاشدست با رو هام

 غیج وجودم تمام با که بود موقع اون لبام، گذاشت

 . دمیکش
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 یب. آمد نییپا و گرفت راه چشمش از یاشک قطره

 . داد ادامه توجه

 برده بو ییزایچ قبل از انگار خودش. اومد خانومش -

 رو،ب گفت بهم یول شوهرشه مقصر دونستیم و بود

 با که بودم خونه اون یتو ماه سه فقط. کرد جوابم

 هااهبنگ در به در باز. بودم کرده داشیپ یدوندگ یکل

 همراهم هم شوهرش و دوستم هاوقت یبعض. شدم

 .شدم تیاذ یلیخ بازم اما بودن
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 . کرد یتبسم

 تمام با و رانیا از برم که گرفتم میتصم اونجا از -

 شروع هم رو زبان شرکت، و دانشگاه یهایخستگ

 ماه چند نمره. لتسیا نمره نیا شد اشجهینت و کردم

 گرنه و باشه مهم برات کردمینم فکر اومد، شیپ

 .بهت گفتمیم

  

 هک مطمئنم: گفت متفکر و آورد باال را نگاهش نایم

 تهدرس. جانان یریبگ رو یلیتحص بورسه یتونیم

 نیهم و اترزومه اما ینخوند درس یتاپ دانشگاه

 .کنهیم کمک بهت یلیخ لتسیا نمره
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 . کرد رها را نفسش

 . دوارمیام -

 .دییبفرما -

  

 که ددنیرس یسهراب به و آوردند باال را شانیسوال نگاه

 .بود ستادهیا جانان زیم کنار دست به ینیس

  

 هنسکاف وانیل دو. گذاشت زیم یرو را ینیس یسهراب

 . بود

  

 . انداخت نییپا سر خجل
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 رفتم نم باهم، نیزنیم حرف نیدار دمید -

 مه شما یبرا ارم،یب نسکافه خودم یبرا و آبدارخونه

 .ختمیر

  

 .  نبود او به حواسشان اصال

 . بود عرق سیخ اشیشانیپ جمله دو نیهم با

 دخو به نایم از ترزود کنند، تشکر کردیم حکم ادب

 .آمد

  

 شما کردن کار مزاحم دیببخش مهندس، یآقا یمرس -

 .میشد
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 وقت یرو شدت به یسهراب بود دهیفهم مدت نیا در

 حساس حقوقش بودن حرام و حالل و کارکردنش

 کارمند او که بود خورده افسوس دل در و است

 .است یلیوک

  

 .داد جواب بود نییپا سرش که همانطور یسهراب

  

 . کنمیم خواهش -

  

 . برگشت زشیم سر به و

 . انداخت باال ابرو و زد شیپهلو به یاضربه نایم
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 ینیس یتو از را هاوانیل و زد یلبخند تنها جانان

 .برداشت

  

 لبش به را خود از و گذاشت زشیم یرو را نایم وانیل

 .زد کینزد

  

 بود، داده خودش به سال سه که یا وعده به امروز 

 مد دانشگاه یبرا را مدارکش و رزومه. بودکرده عمل

 شقبول که داشت دیام و بود فرستاده کانادا در نظرش

 .ندکن
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 فرهاد با صحبتش و یلیوک یمهمان از هفته کی

 آخر جمله بار هزاران هفته کی نیا در و بود گذشته

 .بود داده جان و بود دهیچیپ گوشش در فرهاد

  

 راه اهلومتریک مارستانیب از زدن رونیب از بعد روز آن

 انجام از دست که کند متقاعد را خودش تا بود رفته

 . بود توانستهن اما بردارد کار نیا

  

. ودب پوشانده عمل جامه بود زده فرهاد به که یحرف به

 و دفرب با یهمکار به حاضر او خاطر به که بود گفته

 . بود گفته دروغ لحظه آن در. نشده اوشیس
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 نواب شرکت در که یتیامن و او به فرهاد دادن کار

 کردینم اعتماد او به کس چیه که یسال آن در داشت،

 .داشت ارزش ییایدن شیبرا نبود، بلد زین یکار و

  

 دهدا رییتغ را هدفش حاال اما کند جبران بود خواسته

 میتصم و بود گفته چه نواب فرهاد که نبود مهم بود؛

 مرگ و اعدام آغوش به یمقاومت چیه یب بود گرفته

 او خاطر به نه االن،. کردیم را خودش تالش او برود؛

 یب اثبات به دشیام که فربد خاطر به ش،یگناهیب و

 خورده که یقسم و هلن خاطر به بود، برادرش یگناه

 .انیک خاطر به یحت و بود

 د،بو که چه هر جهینت کردیم را خودش تالش دیبا او 

 .نبود ماندن یجا گرید نجایا. رفتیم آن از بعد
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 خار و شد تکرار سرش در گرید بار فرهاد آخر جمله

 . دیرخچ چشمانش درون اشک و شد

 ."ینیبب چشم به رو مرگت تا بمون بمون،" 
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 داخل را لشیوسا. بود شده تمام شانیکار ساعت

 که نیآبت دنید با. آمد رونیب اتاق از و ختیر فشیک

 . دیبخش سرعت شیهاقدم به بود، ستادهیا پلهراه کنار
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 هدید راهرو در را نیآبت کباری تنها هفته کی نیا در

 کوتاه یپرس احوال کی به برخوردشان تمام و بود

 . بود شده تمام

. دیدیم شتریب را او دیبا. نبود یراض تیوضع نیا از

 . خواستیم مادرش به راجع یشتریب اطالعات

 مانده عاجز آنها کردن دایپ از هم اوشیس که یاطالعات

 کر تماسش در شبید تالش، هفته کی از بعد و بود

 یلیوک زن از کس چیه که بود کرده اقرار پرده یب و

 . بود رفته فرو فکر به جانان و ندارد خبر

 توانستیم که یکسان همه از میرمستقیغ اوشیس

 یلیوک انیآشنا از یکی آخر در بود؛ کرده جو و پرس

 را یلیکو زن یکس گرید شیپ سال پنج از که بود گفته
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 رفته و هگرفت طالق که است گفته همه به تنها و دهیند

 . دانستینم یکس را بود رفته کجا به. است

  

. بود درهم شیهااخم و زد یم حرف اشیگوش با

 . ندیبب یجد را او بتواند که آمدیم شیپ کمتر

 فردا پس. نداره یربط من به ارشیک نیبب -

 اشهب کسر و کم زیچ اگر. رشت امیم من و اسهیافتتاح

 ماهه کی کهیمرت. کنم یم سیسرو رو همتون دهن

 ما گهم نشد؟ نیآبت ِاه یگیم تازه و یالمصب نیا ریدرگ

  م؟یهست تو مسخره

 . دیکش و برد فرو شیموها انیم را دستش
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 تخواسیم اگر. افتاد اسپرتش پیت به نگاهش تازه

 پیشتخو نیآبت کند نگاه نهیک از دور به و انهیگرا واقع

 اراس. ودب دهیشن نایم زبان از را عاشقانش آوازه و بود

 . بود آنها از یکی تنها

  

 کنارش از که یکارمند. بود رفته باالتر شیصدا

 . انداخت او به یارهیخ نگاه گذشت

 ارش،یک تره مهم برام هامونشعبه همه از شعبه اون -

 ایس خاک به نباشم یراض هیافتتاح مراسم از و امیب

 کی برو من با زدن فک یجا حاال و نشونمتیم

 یبرا نکنم رد رو گزارشت که کن رتس به یخاک

 . گمشو. یلیوک خود
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 .  کرد قطع را یگوش و

  

 دانستینم. باشد یکالنتر مخاطبش که زدیم حدس

 مراسم که بود دهیشن اما است؛ ارشیک اسمش که

 سئولم یکالنتر و است کینزد رشت شعبه هیافتتاح

 . است شده هیافتتاح مراسم

 و کند جلب را نیآبت توجه که کرد صاف را شیصدا

 .  بود هم موفق

 ندلبخ جانان دنید با و دیچرخ او طرف به نیآبت سر

 . نشاند لب به

 . بودم یگوش مشغول دیببخش. مهندس خانم سالم -

 . انداخت باال ابرو
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 هیافتتاح ریدرگ یحساب دمید کنم،یم خواهش. سالم -

 . فقط بگم دینباش خسته کی اومدم. نیهست

 . دکر یا خنده تک و گذاشت ردنشگ پشت را دستش

 یتو کردم عادت. گهید هست شهیهم کار. ممنون -

 . ماهه چند نیا

 : داد ادامه کنجکاو و

  نه؟ خونه نیریم نیدار -

  

 . داد تکان سر و انداخت دوشش یرو را فشیک

 . آره -

 . میبر هم با پس خب اریبس -
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 . ادد ادامه نیآبت که کند اعتراض تا کرد باز دهان

 ورم اون و بلدم رو ریمس. نیندار اعتراض فرصت -

. رسمیم کارم به هم رسونمیم شمارو هم. دارم کار

 من نیسیوا رونیب شما فقط. ستین یعیطب ریغ زیچ

 .رونیب ارمیب نگیپارک از رو نیماش

 به. بست لب و کرد نگاه آن به فرصت چشم به

 اپ یواقع جانان یرو. داشت ازین او با کردن صحبت

 متما زودتر یباز نیا تا کردیم اشخفه و گذاشتیم

 . شود

 . باشه -

 .رفت یخروج در طرف به و شد جدا نیآبت از 
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  یتابوصورت#

۰۲۹  

 

 دهیرس خانه کینزد. بود برقرار سکوت نیماش در

 .  بودند

 در رنطویهم فرصت نیا دینبا. افتاد تکاپو به جانان

 . شدیم فیح و رفتیم دست از سکوت

 یندگینما نیازدهمی رشت یندگینما... گمایم -

  شرکته؟

 نگاهش که همانطور و انداخت او به ینگاه مین نیآبت

 . داد جواب بود؛ جلو به
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 نیبزرگتر که مشهد یندگینما از بعد ،یدوازدهم -

 یرو یلیخ هست، هااستان مرکز یتو مونیندگینما

 .  میکرد باز حساب رشت

  

 . داد امهاد وارزمزمه و

 . بهش نزنه گند ارشیک اگر البته -

 . دیکش چشمانش یرو را دستش

. خونه رسمیم شب دارم کار ییجا برم دیبا من -

 شرکت یتو رو نهارت دونمیم که تو. نخوردم نهارم

 عدب میبخور عصرونه کی یباش موافق اگر اما یخورد

  هوم؟ خونه، برسونمت
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 قشایاشت دیبان. دیسنج را طیشرا و کرد دست دست

 .  ختیریم شیصدا در را

 دیبا گهید ساعت کی تا من فقط باشه،: گفت مردد

 . باشم خونه

  

 و فشرد گاز پدال یرو تر محکم را شیپا نیآبت

 . گرفت سرعت نیماش

 انهخ با کوچه سه تنها که یاکافه یجلو بعد قهیدق ده

 . شدند ادهیپ و زد ترمز یرو داشت؛ فاصله جانان

 . بود یدنج و وتخل کافه
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 و داشت یخوب ییروشنا ها، کافه اکثر برخالف

 یبزرگ یها گلدان و یطوس و دیسف مدرن دمانیچ

 مشآرا یفضا بود؛ گرفته قرار کافه گوشه گوشه که

 .                                                      بود ساخته را یبخش

 رد ادیز و داشت قرار وارید کنار که یدیسف گرد زیم

 . کردند انتخاب را نبود دید

  

 خودش برا یاقهوه و کیک نیآبت و نسکافه جانان

 . داد سفارش

 به نیآبت و بود امدهین شانیهاسفارش هنوز

 . بود فکر در و رهیخ شیهادست
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 نطوریا و بود نشناخته نطوریا را نیآبت او. بود بیعج

 شبودن رآنقد. ترساندیم را او رفتنش فکر در و یجد

 شدن یجد از یحت  که بود سکیر شرکت آن در

 . دباش رفته لو که بدهد احتمال و بترسد هم نیآبت

  

 . ودب سکوتش جواب نیبهتر طیشرا نیا در. بست لب

 نیتآب نگاه باالخره و گذشت سکوت به یا قهیدق چند

 سرش و شد کنده اششده قفل هم در یهادست از

 . آمد باال

. ترساند را جانان چشمانش حد از شیب یسرخ

 ورغوطه خون از ییایدر در سبزش یهامردمک

 .  بودند
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 یا جمله نیتر کینزد و کند سکوت نتوانست گرید

 . آورد زبان به را دیرس ذهنش به که

  

 شرکت یکارها ریدرگ یلیخ هفته کی نیا یتو -

  نه؟ ن،یبود

  .داد تکان طرف دو به را سرش و زد یتلخند نیآبت

  .نه -

 .  بود رفته خطا به رشیت. کرد وسکوت شد دمغ

 رهیخ  چشمانش. آمد حرف به یطوالن مکث با نیآبت

 در فکرش و کردیم نگاه را جانان صورت رهیخ

 . بود پرواز در دورتر هالومتریک
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  نفره؟ چند جهان تیجمع یدونیم -

 نیآبت کرد گمان. کرد درشت چشم و خورد جا جانان

 . انداخته دستش

 جواب خودش نیآبت که شد یطوالن آنقدر سکوتش

 . داد

 . اردیلیم هشت -

 به را اشنقشه. کرد نگران را جانان چشمانش، یسرخ

  بود؟ خوب حالش. کرد پرتاب ذهنش از یاگوشه

  

 . آمد رونیب فکر از نیآبت یصدا با

  ؟یدار اعتقاد ایدن نیا عدالت به - 
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 نیتر اهکوت جمله دو نیا. بد حالش و بود یجد

 . داشت سوالش یبرا که بود یجواب

 . داد نیآبت یباز به تن

 . بود دایپ کلماتش در تعجب از ییهارگه همچنان

 .اره - 

 

  یتابوصورت#
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 خنده یصدا که آنقدر. حال یب و جان کم. دیخند

 . دینرس شانیکنار زیم گوش به اش
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 بکتا حساب ایدن نیا اگر. ندارم اعتقاد من یول -

 ودب نفر کی االن آدم، اردیلیم هشت نیا نیب از داشت،

 دل نیا تو که بگم کنده پوست و رک نمیبش من که

 . گذرهیم یچ امیلعنت

. کردند زدن ادیفر به شروع سرش در خطر یهشدارها

 که ودب دهیکش ییآنجا به را بحث یپوست ریز نیآبت

 . بکشد دست آن از بود داده قول قبل ماه کی

 . دیخند گرید بار نیآبت. ردک سکوت

 خانم نکن ترش رو. ستین یعاشق و عشق نه -

 کنسله، فعال من یعاشق و عشق ماجرا اون. مهندس

 چاکت، نهیس یهاعاشق همه که یوقت تا حداقل

 . کم رو هاشوندیتهد و کنن غالف رو رشونیشمش
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 . رفتگ لکنت بود؟ چه نیآبت منظور. دیتپ تند قلبش

  ه؟یچ منظورت ؟یگیم یچ...چ -

 نیآبت گارسون رفتن از بعد. آوردند را هاسفارش

 . انداخت باال سر الیخیب

. گمیم ونیهذ ستین خوب حالم امروز من. یچیه -

 . کن فکر بهش

 دست به را چنگالش انداخت؛ اشیگوش به ینگاه

 . داد برش را کشیک از یاتکه و گرفت

 . نشه رتید. میبر بخور -
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 ودهنب دار منظور نیآبت حرف که کند قبول نتوانست

 . نشد الیخیب. است

 که ستین شما از بهتر حالم من شده؟ یچ گمیم -

 لیدل یب یونیهذ چیه. کنم تکرار بار چند رو حرفام

 . ستین

 . آورد باال را سرش و کرد رها ظرف در را چنگال

 یلو یدینشن کن فکر هان؟ م،ینکن فکر بهش ایب -

 ایب هم حاال. مهندس خانم باشه خودت به حواست

 حالم خونه، برم منم. میبر و بخور رو اتنسکافه

 . ستین خوب

 .  شد کشیک خورد مشغول و
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 ماگ دور  را دستش جانان. بود نییپا سرش

 گرم به وانیل وارهید یگرما. کرد حلقه اشنسکافه

 اما کرد یم کمک اش کرده خی یهادست شدن

 آنچه از شیب نیآبت یها حرف. بود سرد... قلبش

 دهکر زده خی را قلبش یپا و دست کرد، یم را فکرش

 حواسش بود گفته دارد، یمنظور که بود مطمئن. بود

   باشد؟ خودش به

  

 . دیلرز منجمدش قلب

 ودممخ متاسفانه. بپره روت و رنگ نطوریا که نگفتم -

 .بدم یدلگرم و یدواریام تو به که ندارم یخوب حال

 فکر تو که قدرها اون. نباز گرن هم ینطوریا اما

 . ستین یوحشتناک مسئله یکنیم
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 . کرد شیجلو ماگ به یا اشاره

 . بخور رو اتنسکافه - 

 ذاشتگ یوقت یبرا را شتریب ساختن هیفرض و فکرها

 . خودش و بود خودش تنها و رفتیم خانه به که

  

 خون .بود یلیپسروک هم باز بدش حال تمام با نیآبت

 دینبا. کردیم یدور دیبا او و بود شیهارگ در یلیوک

 وجود ینیتضم چیه. باختیم را خودش نطوریا

 حرف نیا با. نباشد گرید یباز کی نیا که نداشت

 . داد یدلگرم خودش به یکم
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 و داد نییپا یسخت به را ماگ درون نسکافه از یمین

 . نتوانست گرید

 وهقه فنجان نصف. نداشت او ار یکم دست زین نیآت

 به و شد بلند که بود مانده کشیک از یشتریب مین و

 . ستادیا جانان دنبالش

  

 نیتآب با زین کافه نهیهز یبرا که نداشت بدن در یجان

 . کند بحث

 طرف به نیآبت و رفت رونیب حرف و تعارف یب

 . رفت صندوق

 . کرد ابانیخ به ینگاه و ستادیا کافه جلو
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 ار شیپالتو یها دکمه. تر سرد و بود شده کیتار هوا

 رد سرعت با که ییهایماشن از را گناهش و بست

 . گرفت شدندیم

 . آمد رونیب نیآبت

  

 . ستادیا صاف

 . باشد آرام شیصدا کرد یسع

 . خدانگهدار. رمیم خودم رو کوچه چند نیا. ممنون -

 و حالش یخراب از. داد تکان سر اعتراض یب نیآبت

 . بود نشده کم چشمانش یقرمز

 . ختیر بهم را ها آن و دیکش شیموها انیم را دستش

 .خداحافظ. باشه -
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 . زد شیصدا که گذاشت جلو یقدم جانان

 . جانان -

 فتگر فاکتور را اسمش شدن مفرد. برگشت عقب به

 . داد جواب و

 . بله -

  

 در که انگار. داد فشار هم یرو محکم را شیهالب

 . باشد دمرد یزیچ گفتن



صورتیتابو   
  
 

 

789 

789 
@romandl 

 که حاال... گفتم خب اما گفتمیم دینبا رو اون -

 یریبگ یجد هم رو حرفام دوم قسمت بهتره یدونیم

 . خداحافظ. یباش خودت مواظب شتریب و

 .  رفت نشیماش طرف به و دیچرخ مکث یب

  

 وارید و در به را خود که یسوال هزاران و ماند جانان

 .  دندیکوبیم مغزش

 . بود شده جیگ و کالفه... سوختیم نه که درد سرش

 هب خانه طرف به مات و جیگ و گفت لب ریز یلعنت

 . افتاد راه

 . دیکش طول ساعت مین اش،یشگیهم ربع کی ریمس
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 تادسیایم یا گوشه. اوردیم کم نفس بار کی قدم چند

 . کردیم تازه ینفس و

 لیدل دنبال به کرد،یم پرواز آباد ناکجا تا فکرش

 بر انهیآش به دانهیام نا آخر در و نیآبت یها حرف

 .  گشتیم

  

 و دبو بد حالش واقعا ای بود دهید امروز او که ینیآبت

 نیا و بود یخوب گریباز یادیز ای درست شیهاحرف

 . او یبرا بود یلیوک نقشه

 . بود داده دست از را مسائل لیتحل و هیتجز قدرت

 . رفت حمام داخل و برداشت را اشحوله
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. دیکش طول ربع سه اش، ساعته ربع هرشبه دوش

 .  آمدیم کش زیچ همه امشب

  

 باز راه اشیشانیپ یرو از که یگرم آب یقطرات

 خوب را حالش افتادند؛یم اشگونه یرو و کردندیم

 .  کردیم

 درهم یکالف همچون که سرش درون افکار انگار

 کند رکف توانستیم بهتر و شدندیم بازتر بود؛ دهیچیپ

 . ردیبگ نفس و

  

 . آمد رونیب حمام از
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 را سویگ خاله با زدن حرف یکم شیروح حال

 که بود گرفته ادی ماه کی نیا در اما خواستیم

 . باشد شیهاکار تیاولو ،نجاتش تیمامور شهیهم

 به را یگوش و لغزاند اوشیس شماره یرو را دستش

 . برد گوش

 . داد جواب زود شهیهم مثل

 . سالم -

  

 . نشست کاناپه یرو

 جوره چیه یعنی نشد؟ یخبر یلیوک زن از. سالم -

  کرد؟ داشیپ شهینم
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 که یبست دیام و یشد دیام نا نیآبت از کال که نگو -

  کنم؟ دایپ رو یلیوک زن من

 . دیکش یپوف

  

 جمیگ شتریب حرفاش با اما کافه باهاش رفتم عصر -

 بآ انگار که بگه یمادر از من به ادیب نکنم فکر. کرد

 . نیزم یتو رفته و شده

 . شد کنجکاو اوشیس یصدا

  بهت؟ گفته یچ - 

 کت به تک را نیآبت یها حرف و بست را شیهاچشم

 . کرد تکرار اشیس یبرا
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 رد اشتجربه و داشت ییجنا مسائل در که یشم با او

 . کند کمکش توانستیم بهتر دیشا وکالت

  

 سکوت از بعد اوشیس جانان، یهاحرف اتمام از بعد

 . آمد طرف به یطوالن

 خب یول. کنم فکر دیبا. شدم جیگ منم دونمینم-

 یکی احتماال که نهیا کردم برداشت االن تا که یزیچ

 خوشش تو از یلیوک یمهمون یتو ای شرکت یتو

 رخاط به و برهیم حساب ازش نمیآبت که یکس اومده،

 . کرده ینینش عقب اون
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 چند ات خودش نیآبت: گفت عیسر و دیپر حرفش انیم

 حساب یکس از شه،یم شرکت اون سییر گهید ماه

 هم یمهمون یتو. دستشن ریز اونجا همه که، برهینم

 از دوتا یکی و شرکت یهاکارمند جز یکس

 کله اونقدر دوتام اون نبود، یکس یلیوک یهمکارها

. برهب حساب ازشون بخواد یلیوک پسر که نبودن گنده

 ،نداره یخاص بیرق گهید ،یلیوک رمدس شرکت االن

 ریز همه هم خاطر نیهم به. قدرت ابر شده خودش

 ... یلیوک خود جزء ننیآبت دست

  

 . دیبر را نفسش اوشیس زمزمه

 ... یلیوک... پدرش -
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 ادامه نتوانست اما کرد جمع را اش یانرژ مانده ته

 . دهد

 ... یلیوک یعنی -

 . زد رو آخر ضربه اوشیس

  

 نیآبت به و داره نظر تو به یلیوک احتماال یعنی -

 دیبا تو صورتم اون در. نشه کتینزد که داده اخطار

 ادیپ رو مدارک اگر یحت رونیب یایب شرکت اون از

 .... که خوردم قسم فرهاد شیپ من... ینکن

 به هل کی حکم یبرا اوشیس حرف و بود دره لب

 اوشیس یصدا. دیشنینم یزیچ گرید.  داشت را جلو

 . شدیم دورتر و دور
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 . آورد نییپا را یگوش

 را جمله دو تنها و نشود یزیچ ابد تا توانستیم

 . کند تکرار وار وانهید

 " داره نظر تو به یلیوک احتماال یعنی"

 ." ینیبب چشم به رو مرگت تا بمون بمون،" 

  بود؟ وستهیپ وقوع به فرهاد ینیبشیپ مرد؟یم داشت

  

 خود داشت، نظر او به پدربزرگش نس با یلیوک نکهیا

   نه؟ بود، مردن

 .دیچک اشگونه یرو یاشک قطره

 



صورتیتابو   
  
 

 

798 

798 
@romandl 

  یتابوصورت#

۰۳۲ 

 

 زا  را اش رهیخ چشمان که گذشت قهیدق چند دینفهم

 اششده کرخت و سر یدستا با.  گرفت روبرو وارید

 .برداشت را یگوش

 .گرفت را سویگ شماره و رفت نیمخاطب ستیل به

 کارش و کس و مادر پدر، ماهه چند نیا در سویگ

 .بود شده

 .آوردیم پناه او به و زدیم دور دیرس یم که خط اخر

 .دیچیپ یگوش در شادش یصدا و داد جواب زود

 .جان جانان سالم -
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 آرام همانقدر. آمد یم در چاه ته از انگار جانان صدا

 .فیضع و

 .خاله سالم -

 را شیجا و کرد فروکش سویگ یصدا یشاد

 .داد ینگرانبه

 ...فهیضع نقدریا چرا صدات زم؟یعز یچطور -

 گونه یرو شده خشک اشک قطره یجا. زد یتلخند

 .شد تر گرید بار اش،

 .شدینمتمام بغضش

 ...تهران یایب کاش خاله -

 .کرد یم چکه سویگ صدا از یدلواپس و اضطراب
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 بگم بزنم زنگ امشب خواستمیم... جونم امیم دارم -

 تیبل برام گفتم شالما رفت امروز رخانمتصو. بهت

 .دارم پرواز ظهر فردا. رمیبگ

 

 .دیکشیم پر سویگ کردن بغل یبرا دلش

 .دیخند هیگر انیم

. لنه خونه ای نجایا نیایب دیبا ای فقط... خداروشکر -

 .بفهمن ممکنهنیبر دوجا هر شهینم

 .داد جواب تعلل یب

 ادیز.  دهید رو پدرش و مادر تازه هلن. اونجا امیم -

 .ستیندلتنگ

 .کرد تشکر و بست را شیها چشم
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 نیتونستیم که بود یخبر نیبهتر نیا. خاله یمرس -

 .نیبد بهم

 :گفت یجد. بود نشده کاسته سویگ ینگران از

 فردا؟ یبرا یذاریم ای شده یچ یگیمبهم امشب -

 .بود کرده ریگ شیگلو در یخار همچون بغض

 

 .داد تکان طرف دو به را سرش

 به. دیبرس کاراتون به دیبر. بهتون گمیم فردا نه، -

 .نیبرسون سالم هم منصورخان و چهرهگل

 

 .شد میتسل باالجبار سویگ

 .باش خودت مواظب برو. باشه -
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 از را بود شیصدا یب هیگر حاصل که ییها اشک

 .کرد پاک گونه یرو

 .ریخ به شب. باشه -

 .آورد نییپا را یگوش

 

 را یا دونده حس. بود شده گم یزندگ از یا نقطه در

 یط از بعد و ریگ نفس ماراتون کی در که داشت

 .مدهآ اشتباه را ریمس که است دهیفهم تازه لومترها،یک

  هم اوشیس و نبود بودنش آنجا موافق فرهاد که حاال

 یوچپ احساس د؛یایب رونیب شرکت از دیبا بود گفته

 ...شدن چهیباز احساس. کردیم

 .بود کرده انشیاطراف دست عروسک را خودش
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 به یلیوک اگر... یحت...یحت. بکشد عقب توانستینم

 .داشت نظر او

. کند رفک توانستیم بهتر فردا دیشا. دیخوابیم دیبا

 شیها میتصم به و نداشت یا فاصله جنون تا االن

 .نبود یاعتبار

 به جهتو یب و کرد بلند کاناپه یرو از را نشیسنگ تن

 .رفت اتاقش طرف به شکمش، رقو و قار

 یرو را پتو و کرد پرت تخت یرو را خودش

 .دیکش خودش

 . بست چشم
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 و شیهاپلک پشت یلیوک چهره گرفتن شکل با

 چشمانش و افتاد بدنش بر یلرز زشیه سبز چشمان

 .داد فشار هم یرو تر محکم را

 .بود یمحکم روز فردا

 ابد ات و بدهد استعفا گرفتیم میتصم دیبا که یروز

 هب توجه یب ای و بکشد رونیب ماجرانیا از را خودش

 درون پا نیآبت باش خودت مراقب و اوشیس و فرهاد

 ار زیچ همه یپ و برود جاده نیا ته تا و بگذارد دانیم

 ...بمالد تنش به

 و شدند گرمهم یرو کم کم چشمانش افکار نیهم با

 .رفت خواب به
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 یتابوصورت#

۰۳۳ 

 

 . شمیم ادهیپ نیدار نگه ابونیخ نیهم اول اقا -

 قرمز، چراغ شدن سبز با همزمان و داد تکان سر مرد

 دز کنار پارک، یجا نیاول کردن دایپ با و کرد حرکت

 . ستادیا و

 . شد ادهیپ و کرد حساب را نهیهز

 و داشت زمان فعال اما ،داشت شرکت با یادیز فاصله

 . نداشت دنیرس یبرا یا عجله
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 دمقص به زودتر که کردندیم تند پا مردم و بود سرد

 قدم شمرده و آرام یا عجله چیه یب او اما برسند

 . داشتیبرم

 

 یریگجهینت کی به بود نتوانسته هنوز. بود فکر در

 .  برسد کامل

 

 .  گرفت یقیعم دم و گرفت اسمان به رو را سرش

 راست سمت به را سرش  ،ییآشنا نیماش دنید با

 . بود مانده شرکت تا چهکو دو. چرخاند
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 و دیکش عقب را خودش و شد درشت شیها چشم

 ..شد پنهان وارید پشت

 ودب پارک کوچه در او از یکم فاصله با یلیوک نیماش

 و بود هداد تکیه نشیماش به و ستادهیا رونیب یلیوک و

 . یناصر سهند جز نبود یکس شیجلو نفر

 

 گذاشته هم دست در دست.  دیلرزیم شیها دست

  هستند یخداحافظ مشغول که بود معلوم و بودند

 به و آورد رونیب پالتواش بیج از را اش یگوش

 . کرد باز را نشیدورب یسخت
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 کوچه انتها سمت به و دیچرخ سهند لحظه همان

 . رفت

 درون را یگوش و گرفتسرهم پشت عکس چند

 .  انداخت بشیج

 . دیتپیم تند قلبش

 . رفتگ ینفس و داد هیتک وارید به

 اب کردن صحبت مشغول که یلیوک یصدا دنیشن با

 شد،یم تر کینزد شیصدا لحظه به لحظه و بود یگوش

 .  دیتپ تندتر قبلش گرید بار

 رفتیم که طرف هر به حاال اما بود نشده او متوجه

 . دیدیم را او یلیوک و بود رید گرید



صورتیتابو   
  
 

 

809 

809 
@romandl 

 تا برد فرو بشیج درون را دستانش و گرفت یدم

 . کرد حرکت و بماند دور یلیوک چشم از لرزششان

 . دیشنیم سرش پشت از را یلیوک یصدا

 جانان که همانطور و کرد قطع را تماسش بعد، یاهیدق

 . زد شیصدا د؛یکشیم انتظار

 . یشجاع خانم -

 . برگشت عقب به و ستادیا

 صحنه. هم شیصدا و دیلرزیم همچنان شیها دست

 . بود نکردهضمه را بود دهید قبل یقیدقا که یا

 بر را ودب پوزخند به شتریب که یا مهین و نصفه لبخند

 . نشاند لب

 . ریخ به صبح. سالم -
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 رماس از دماغش نوک. داشت تن به یمشک بلند پالتو

 یم شمچ به شتریب پوستش یدیسف و بود شده سرخ

 از تیحکا صورتش یرو یها چروک و نیچ. آمد

 . تداش را یزندگ سال پنج و شصت الاقل

 کم یگندم جو یموهابه نگاهش و برد باال را نگاهش

 . افتاد پشتش

 دیفس شیموها هنوز شیپ سال سه تا افتاد، پدرش ادی

 هک دارد نظر او به گفتندیم را یکس حاال و بود نشده

 . بود شتریب سنش هم پدرش از

 . شرکت یایم ادهیپدونستمینم -

 نیا با زدن حرف گرید... نبود دهد؟ حیتوض بود الزم

 . حرام بود، حرام هم مرد
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 . چرخاند دهان در زبان باالجبار

 . کنم یرو ادهیپ کمی خواستم امروز -

 به زدن حرف اجازه نبود، صالح ماندش آنجا گرید

 اشیمچ ساعت به یعیسر نگاه. نداد را یلیوک

 : گفت و انداخت

 . تون بااجازه. دارم افتاده عقب یکارا کمی منم -

 هب شباهت یب که یتند یها قدم با بار نیا و دیچرخ

 شک گرید. رساند شرکت به را خود نبود دنیدو

 ترشیب یا لحظه اگر او. نبود مهمهم او به یلیوک کردن

 . دادیمجان شک یب ماند،یم انجا

 . بودند دهینرس یسهراب و نایم هنوز
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 یرو را خودش و انداخت زیم یرو را فشیک

 .کرد رها اشیصندل

 

  یابوصورتت#

۰۳۴ 

 

 عکس نیاخر یرو و کرد باز را شیها عکس یگالر

 . زد

 

 ودب نیدورب به پشتش و بود شدن دور حال در سهند

 . بود نییپا یلیوک سر

 .  ودب گرفتهکه عکسنیاول. برگشت عقب به عکس دو
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 . بود دایپ سهند رخ مین. داد رونیب را نفسش

 . یلیوک دست در دست

 

 دست دیسف پاکت به نگاهش. ردک زوم را عکس

  انداخت باال ییابرو و افتاد سهند

 . تنداش پاکت آن اتیمحتو به راجع ینیب شیپ چیه

 

 ... . ای و چک پول،. باشد یزیچ هر توانستیم

 مدرکعنوان به شدیم ها عکسنیا از دانستینم

 . تگذاشیم انیدرم اوشیس با دیبا. نه ای کرد استفاده
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 و شدیم برگذار فرهاد دادگاه یبعد لسهج بعد روز دو

 . بود برگشته سهند

 . برگشت او سمت به نایم یانرژ پر یصدا دنیشن با

 

 . باهوش یشجاع مهندس ما، خفن همکار بر سالم -

 

 . نخندد نتوانستاما بود بد حالش

 صبح، هشت ساعت اوال. نیریش خود سالم -

  .یشد یانرژ پر یلیخ ایتازگ نمشدا، باز هاتچشم

 . زد یچشمک و نشست زشیم پشت نایم
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 فکر. مهندس شماست با ینیهمنش یها تیمز از -

 یریم یدار که کاراته نیهم واسه دیشا که کردم

 . شدم آدم منم فرنگ،

 

 . زد یگشاد لبخند

 ثلم یخفن قیرف ،یگرفت رو رشیپذ یونیمد جانان -

 جامیتدس فیک هی تو من یلعنت. یبر و یبزار تنها منو

 . نباش تنگ دست نقدریا... شمیم

 . دیخند صدا با

 لکسیر باش، آروم نایم ستین معلوم یچیه هنوز -

 . کن
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 سالم و یسهراب آمد با و رفت او به یا غره چشم نایم

 . افتی خاتمه بحث و بست لب بلندش،

 

 دانستینم آمد ینم او اگر کرد، خداراشکر دل در

 . بماند کارشان از و دهد ادامه خواستیم کجا تا نایم

 

 شاگرد دو آنها و داشت را ناظم حکم اتاق در یسهراب

 به و شدندیم یجد دو هر آمد، یم یوقت. گوشیباز

 .پرداختند یمکارشان
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 یاداوری با بار هر و بودن کردن کار مشغول ظهر تا

. کردیم پرت را خودش حواس ،یلیوک و سهند دارید

 .آمد ینم بر دستش از یکار فعال

 

  از را سرش اش یگوش زنگ یصدا شدن بلند اب

 کرد بلند روبروش توریمان

 

 .بود سویگ

 .داد جواب شوق با

 ن؟یاومد. خاله سالم -

 ردنک مسافرت که بود گفته. بود کالفه سویگ یصدا

 .دارد مایهواپ با اگر یحت ندارد دوست را
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 امامزاده و شالما به بودند زده گره را سویگ جان

 .اسحاق

 

 .رمیبگ رو آدرست زدمزنگ اره. زمیعز سالم-

 ادرس خاله: گفت معذب و گرفت دندان به را لبش

 م،برس رید کمی ممکنه خودم اما براتون فرستمیم رو

 ...که رمیبگ یمرخص دیبا

 

 .دیپر حرفش انیم

 نیب خوامینم جانان خوادینم شه،یم سختت اگر نه، -

 .اضافه بار و بشم زحمت منم اتیریدرگ
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 کالمش در را محبتش و زد یبخش ارامش لبخند

 .ختیر

 

 رو خودم و کنم.یم امکیپ رو ادرس.  یرحمت شما -

 .خداحافظ. رسونمیم زود

 سویگ یبرا را خانه آدرس فرز و کرد یخداحافظ

 .فرستاد

 

 یلیوک خود شخص از دیبا. نبودند یکالنتر و نیابت

 .دیکش یپوف. گرفتیم یمرخص

 که یهندزفر با و بود  کارش مشغول همچنان نایم

 .دیشنینم یزیچ بود؛ گذاشته گوشش داخل
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 اتاق طرف به و داد سر بشیج داخل را اش یگوش

 .افتاد راه به یلیوک

 

  

۰۳۵ 

 

 . ستادیا یلیوک یمنش زیم جلو

 هک داشت دیام. بود مانده نهار میتا تا ربع کی فقط 

 . باشد نداشته یاجلسه

  هستن؟ یلیوک یآقا. سالم ،ینیحس خانم -

 یرنگ پر لبخند جانان دنید با و گرفت باال را سرش

 .زد
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 شونجلسه قبل قهیدق چند نیهم آره،. زمیعز سالم -

 ؟یبود هماهنگ باهاشون قبل از. شد تموم

  

 . انداخت باال سر

 .اومده شیپ یفور کار. نه -

  

 . برداشت را تلفن

 . کنم هماهنگ باهاشون سایوا پس -

 اشیلیفام گفتن و یلیوک اتاق به شدن وصل از بعد

 . شد صادر ورودش مجوز زود یلیخ

 .داخل برو -
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 رد طرف به و گفت یااهللبسم دل در و کرد یتبسم

 . رفت اتاق

 به دل در و گذاشت در چرم رهیدستگ یرو را دستش

 . زد بینه خود

 . جانان یدیند یزیچ صبح امروز کن وانمود -

  

 . شد اتاق وارد و فشرد را هریگ دست

 رودو آمده و بود باال یلیوک سر قبل دفعات برخالف

 .او
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 تنها دل در جانان و شد قدم شیپ کردن سالم در

 . زد پوزخند

 . یشجاع مهندس خانم سالم-

 .رفت جلو

  

 نهاره، میتا کینزد دونمیم. دینباش خسته. سالم -

 یعتسا یمرخص اومدم فقط مطلب، اصل سراغ رمیم

 . خونه برم دیبا. رو امروز رمیبگ

 .دیکش درهم اخم یلیوک

  

  امروز؟ فقط -

 .دیکش اشمقنعه به یدست
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 امین بتونم هم فردا اگر. دارم شهرستان از مهمون -

 . برم دیبا حتما روز امروز اما خوبه

 زشیم کشو درون از یکاغذ تکه و داد تکان سر

 .برداشت

  

 . نیبش ایب باشه، -

 پا یرو را شیپا و نشست یصندل یرو فحر یب

 .انداخت

  

  و کرد ادداشتی یزیچ دستش ریز کاغذ یرو یلیوک

 . آورد باال را سرش و کرد رها آن یرو را خودکار



صورتیتابو   
  
 

 

825 

825 
@romandl 

 اون اگر. کردم میتنظ هم رو دتیجد قرارداد من -

  ارم؟یب برات یکن امضائش که یدار وقت قدر

 تا دریگب قرض وقت یکم بود مجبور اما نداشت وقت

 و دیایب را کشنده ریمس نیا شود مجبور گرید بار نکهیا

 .ندیبش شیروبرو مرد رهیخ نگاه ریز

  

  ممنون نش،یاریب آره -

 در بعد هیثان چند شد؛ خم و برد عقب را اشیصندل

 یرو گرید بار داشت دست به یکاغذ که یحال

 . گرفت جانان طرف به را کاغذ و نشست یصندل

 . باشه نداشته کم یزیچ نیبب بخون -
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 . گرفت را برگه و شد زیخ مین

 .باشه- 

 

  

۰۳۶ 

 

 ریگ تا بندازد آن به یقیدق نگاه که بود حواسش

 ماس به که قرارداد نیهم وفتادین یلیوک یهایزرنگ

 سند توانستیم بود شده داده او به شتریب حقوق

 . باشد شیبردگ

 خط به خط و داد تاب و چیپ هم در را شیابروها

 .خواند را داد قرار
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 ود،ب کرده امضا نیآبت با که یقرارداد با شیهابند همه

 یلیخ بود، شتریب که یحقوق مبلغ همان جز بود یکی

 .شود بلند اعتراضش یصدا که آنقدر. شتریب

  

 رمیبپذ تونمینم رو حقوق رقم نیا من یلیوک یآقا -

 قانع لیدل چیه. شترهیب منم االن حقوق برابر دو از نیا

 یقبل قرارداد همون با. کنمینم دایپ براش یاکننده

 .ترم راحت

  

 تراح که دیکشیم را تشیشکا انتظار انگار یلیوک

 . داد جواب
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 حقوق بدونم الزم وقت هر و شرکتم سییر من -

 دیبا تو حقوق هم االن. کنم ی اضافه رو هامکارمند

 از کن، فراموش رو یقبل قرارداد اون. بودیم نقدریهم

 .رونیب انداختمش اسناد یتو

  

 ... چیه اما -

 انیم و کرد قفل اش نهیس یرو هم در را شیها دست

 .دیپر حرفش

  

 تیریمد استیس ییزایچ کی. داره هم لیدل چرا -

 یبود من بیرق یقبل یها کارمند از یکی تو. کردنه

 یتونیم میدیفهم ماه کی نیهم یتو ما اتفاقا که
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 و یبازده. یباش برامون هم یدیکل و خوب کارمند

 شیافزا یریچشمگ طور به ما تیسا از دیخر زانیم

 نیا و میکنیم کار عمده طور به ما که درسته داشته،

 کی اما نداره سودمون یتو یریتاث ادیز ایفروش خرده

 شرکت افتادن زبون سر میدنبالش همه که یهدف

 داره یمجاز یفضا که یتیاهم به توجه با و سرمده

 هیراه نیا شه،یم اضافه هم تیاهم نیا به روز به روز

 رکتش اسم و میوفتیب جلو بامونیرق از میتونیم ما که

 ملع موفق نهیزم نیا یتو تو. میبنداز ها زبون سر رو

 خوب کارمندم از دارم فهیوظ منم پس و یکرد

 .ارنیب درش چنگم از نخوان که کنم محافظت
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 تا داد جانان به یاهیثان چند فرصت و گرفت ینفس

 . کند هضم را شیهاحرف

  گم؟یم یچ یامتوجه -

 دو کی و کلکل از که دیبگو بود بهتر ای شد میتسل 

 .فتریپذ لیدل نیهم به و بود متنفر مرد نیا با کردن

  

 انگشت اثر و کرد امضا را کاغذ ته و داد تکان یسر

 . زد

 . ستادیا او برورو و گذاشت زیم یرو را برگه

 .ممنون یلیخ - 

  

  .نشست یلیوک یها لب یرو یاروزمندانهیپ لبخند
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 . کنمیم خواهش -

 . داد جانان به را زشیم یرو کوچک یکاغذ ورقه

 .کردم رد یمرخص برات رو فردا و امروز

  

 روز کی. شود چشمانش زدن برق از مانع نتوانست

 سویگ با بودن و  سرمد شرکت از یدور و دغدغه یب

 . بود شیروزها نیا یآرزوها انتها

 .یمرس -

  

 و کرد قفل درهم گردنش پشت را شیهادست یلیوک

 . داد گردنش به یقوس و کش

 .دار خدانگه. برم من -
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 او که یلیوک یصدا دنیشن با که دیچرخ در طرف به

 . برگشت عقب به  قرارداد؛ مخاطب را

 .بود بسته چشمانش

  

 . کرد باز را شچشمان و نشست صاف

 قفل درهم را شیهادست و دیکش جلو را خودش

 .کرد
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 . کرد معذبش جانان صورت یرو اش رهیخ نگاه

 صحبت یکالنتر مهندس با داشتم شیپ روز چند -

 دهیا کی یاومد که یاول یروزها انگار گفت کردمیم

 اقمشت. یداشت تیسا محتوا دیتول یبرا یخوب یها

 . بشنوم بهش راجع شدم

 .بود ستادهیا مست و جیگ

  

 دهستایا اتاق وسط برده مات که او توجه یب یلیوک

 . داد حیتوض بود،

 و یباش داشته مهمون تو کنم فکر که روزه چند نیا -

 استراحت هفته سه دو خوامیم هم بعد هفته شنبه از

 . نیآبت دست بدم رو شرکت و کنم
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 یچوب یزیم یرو میتقو. رفتگ جانان از را نگاهش

 . انداخت آن به ینگاه و برداشت را کوچکش

 ... شب شنبه پنج ندهیآ هفته... خب - 

 .کرد یا خنده تک

  

 یلیوک عمارت یایب یتونیم. میخال جمعه... نه نه -

 . میبزن حرف بهش راجع

 یرو یسرد عرق. بود داده دستور تنها و نکرده سوال

 اول روز که ییهاحرف دانست ینم.  نشست کمرش

 بود، هگفت یکالنتر به شرکت در کردن باز جا خاطر به
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 به که شودیم جانش یبال نطوریا ماه کی از بعد

 .شود اشخانه در یلیوک با دارید به مجبور خاطرش

  

 بروز را استرسش و کند حفظ را آرامشش کرد یسع

 .ندهد

  

 اشهب روزه چند نیا یادار میتا نیهم یتو تونهیم -

 . بهتره باشه صبح و عصر طرف اگر کال و

 شیجلو برگه یرو نوشتن مشغول و انداخت باال سر

 با دارید و باشد داشته یمهم کار که انگار. شد

 .برسد نظر به یعاد زیچ شب در هم آن کارمندش
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 یوت خونه یتو که باشه ندهیآ هفته یتو خوامیم نه -

 کی و کنم فکر بهش خلوته، سرم که یروز چند

 عصرهام و صبح. درموردش بکنم یکامل یزیر برنامه

 همون. ستمین خونه من امجمعه روز و یینجایا تو که

 .منتظرتم ،یدار که رو آدرس. خوبه شب جمعه

  

 شیرو به را هاراه همه یلیوک داشت؟ اعتراض یجا

 .  بود بسته

 سکیر کی کردنش قبول و بود مانده مطلب اصل اما

 تنش بر لرز هم کردنش تصور که یسکیر. بود

 هم آن تنها، ها،یلیوک عمارت به رفتن. انداختیم

 شیروبرو مرد بود دهیفهم قبل شب که یحال در شب
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 مچش او به بود زیناچ پدرش با اشیسن تفاوت که

 . دارد

  

 لب ریز بود که هرچه ،یزرنگ ای بود ینادان سر از

 کی یها حماقت تمام نییپا یمهر و گفت یا باشه

 .گذاشت رشیاخ ماهه

  

 اشدب خودش کار انیپا مهر توانستیم لبش ریز باشه

 .  سرمد شرکت پرچم دنیکش نییپا ای و

 جز یکس شب جمعه گذاشتینم. کردیم انتخاب او

 . کردیم ماتش و شیک. باشد یباز شاه خودش
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 در از و گرفت یلیوک مرموز و سبز چشمان از نگاه

 .آمد رونیب

  

 هخست ؛یعاد یلیخ. بود نییپا سرش ینیحس خانم

 . کرد تشکر و گفت او به یدینباش

 دز لبخند همه به کارش، اتاق به دنشیرس ریمس تمام

 .دیچ هم کنار را اش مهین نصفه یها پازل دل در و

  

 .  بود رفته نهار یبرا و نبود اتاق درون نایم

 برداشتن با و گذاشت او یبرا یکوچک ادداشتی

 . شد ارجخ شرکت از فشیک

 .گرفت خانه مقصد به یتاکس
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 شاویس یبرا را بود گرفته صبح که یعکس سه هر

 در فردا و امروز که کرد اضافه اخر در و کرد ارسال

 . بود نخواهد دسترس

  

 درون یها یباز و افکار تمام شد، تمام که کارش

 .  کرد پرت ذهنش نقطه نیپستوتر به را سرش

 هک ییرو صد آدم نه بودیم خودش دیبا سویگ رکنا

 و ماندن زنده یبرا و بودند ساخته او از هاآدم هیبق
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 اشیساختگ یهانقاب از دیبا آنها نیب کردن یزندگ

 .کرد یم استفاده

  

 .  دبرو شیپ خواهدیم کجا تا دیفهمیم دینبا سویگ 

 او هب را خود فرز و شد ادهیپ یتاکس از سویگ دنید با

 .رساند

  

 . خاله سالم -

 . دیکش بو را تنش عطر و دیکش آغوش در محکم را او

 دود زاده امام اطراف غروب هر که ییهااسفند بو 

 . کرد پر را مشامش شدیم

 .یاومد خوش -
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 یعفمضا روین دیچیپ گوشش در که سویگ شاد یصدا

 . شد قیتزر جانش به

 یشد غرال قدر چه. خاله یمرس. جانم جانان سالم -

 .دختر

  

 . اومد رونیب او آغوش از

 یبرا یحال ییتنها. خاله فوده فست غذام کل نجایا -

 . که مونهینم خوردن و کردن درست غذا

 .کرد عوض را بحث

  

  ن؟یدیرس یک. نیشد معطل که دیببخش -
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  من؟ خاطر به یزد کارت از. ربعه هی -

 .کرد باز را در و انداخت دیکل

  

 .  خلدا دییبفرما -

 .رفت جلو سویگ

  

 . گرفت دستش از را سویگ یدست فیک

 .  رمینم هم فردا. گرفتم یساعت یمرخص -

 هر با یول کردینم یاعتراض. داشت درد زانو سویگ

 صورتش یرو بر درد شدت از که یاخم بار

 اجاره هنگام که کرد لعنت را خود جانان نشست؛یم

 . است بوده خودش فکر به فقط خانه نیا
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 به رفتن از قبل صبح. کرد باز را خودش واحد در

 .بود داده سامان و سر را جا همه شرکت

  

 جانان، یاهایگ و گل دنید با و شد داخل سویگ

 . نشاند لب بر یرنگ پر لبخند

 بزرگ یها برگ یرو را دستش. رفت آنها طرف به

 دیکش یریانج برگ

  

 . یدار بهشت نیهمچ یبود نگفته -

 . رفت آشپزخانه طرف به و کرد یجان کم خنده
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 عوضش یچ همه تهران به اومدنم بعد بودم گفته -

 شیپ سال سه مثل وجودم یتو که یخصلت تنها شد؟

 . اهاستیگ و گل نیهم پررنگه،

 نیا در و کرد دم یچا کرد؛ عوض را شیها لباس

 .کردیم نگاه دقت با را اهیگ هر سویگ مدت

  

 گلدان از دل سویگ. شد حال وارد که دست به ینیس

 یرو کاناپه نییپا و کند جانان بزرگ و کوچک یها

 نشست نیزم یرو او کنار زین جانان و نشست نیزم

 .داد هیتک کاناپه به و

  

 ...شالما از خبر چه -
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 او طرف به را سرش و کرد دراز را شیپاها سویگ

 . چرخاند

 هرهچگل پسر دیام .بهت گفتم رو ها خبر. یسالمت -

 یتهران دختر کی انگار. بود اونجا ام هفته کی اومد

 دعوا روز هر هم خان منصور و چهره گل. کرده پسند

 ینگفت آخر خبر؟ چه تو... باهم رنیدرگ. باهاش دارن

 یترف هیشرکت چه نیا ن؟یکنیم کار یچ قایدق نیدار

 اشالم یتو من به ینبود تو نیهم ؟یکنیم کار یدار
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 همش مرکتا شرکت نیا یتو رمینم گهید یتگف

 شد یچ حاال ؟یکن کار یسریفر یخواستیم ه؟یریاس

 ؟یریاس یرفت

  

 . زد یا قهقهه

. یکن کار یدورکار صورت به یعنی خاله لنسریفر -

 . هلنه شوهر برادر نجات یبرا که بهتون گفتم

 .نگران و بود یجد همچنان سویگ

  

 اومدم نجایا النا من که هیباز کارگاه چطور -

 شرکت اون یتو ها؟ گه؟ید هلن خونه برم تونمینم

  جانان؟ یکنیم کاریچ



صورتیتابو   
  
 

 

847 

847 
@romandl 

 زا ییهاینگران. بود هاینگران نیا تنگ دلش قدر چه

 . مادرانه جنس

  

. کن نگا خودت به ا،یدن بابا گور گفتیم که آنها از

 اما... ینینب بیاس باش مواظب. یتر مهم خودت

 را خودش که بود وقت یلیخ او. بود رید که فیح

 به امتم یرحمیب با و بود انداخته یزندگ نگیر گوشه

 توانستیم ندهیآ هفته جمعه و بود افتاده خودش جان

 ریاکس ای شود اوت نات و بزند را یزندگ آخر ضربه

 برنده یجا لحظه در و زدیبر خودش حلق در را شفا

 .شود عوض بازنده و
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 .زد یگشاد بخندل و انداخت باال یا شانه

  

 یلیخ. گهید کنم ثابت ور فرهاد یگناهیب خوامیم -

 .نینکن فکر بهش ستین مهم

  

 کار هب شیهاحرف گفتن نیح در که یالیخیب تمام با

 که بود افتاده شیصدا در یزیر لرز باز بود؛ برده

 . نشود متوجه را آن سویگ بود دواریام

 ؟یشعاشق نکنه بشه؟ یچ که یبد نجات اونو -

  

 در اشک. داد سر یبلند قهقهه باشد؟ فرهاد عاشق او

 . بود زده حلقه شیهاچشم
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 هک ییصدا با و بست لب سویگ غره چشم دنید با

 جواب داشت خود در خنده از یمشهود یها رگه

 . داد

 یوقت داد کار من به مین و سال دو آدم اون. خاله نه -

 .کردینم اعتماد من به یکس شهر نیا یتو

  

 . داد ادامه و شد یجد

 راست داره زنش قاتل و زندانه یتو گناه یب االنم -

 .   چرخهیم جامعه یتو راست

 .داد تکان سر متفکر و گفت یآهان سویگ
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 یحت مرد نیا نگفت و نداد ادامه را اشجمله گرید

 جنون تمام با او و ستین ممنون او از هم درصد کی

 پرت یآتش داخل را خودش اهد،خویم یوانگید و

 .نه ای دیآیم رونیب زنده آن از داندینم که کند

  

  ن؟یهست هفته آخر تا -

 . داد تکان سر

 . شنبه پنج تا. آره- 

 .داد گوش پشت را شیموها و خاراند را شقهیشق
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 رو لنه نیبتون که زمیبر برنامه کی کنم فکر. خوبه -

. میدیم خرج به تیحساس میدار یادیز ما. نینیبب هم

 .  نیبخور رو تونییچا فعال

 مشغول خودش و داد دستش به را سویگ فنجان

 .شد یچا دنینوش

  

 تمام و بودند هم با وقت تمام بعد روز و روز آن 

 و یلیوک سرمد، شرکت از یخبر یب در را ساعت

 در که اوشیس دیجد یهاامیپ یحت و گذراند فرهاد

 کرده الارس یلیوک و سهند یهاعکس ارسال جواب

 . بود نکرده باز را بود
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 و بود رسانده هلن گوش به را سویگ آمدن خبر تنها

 ار سویگ که بود شده مصر هلن، یقراریب دنید باد

 .  کند هلن خانه یراه

 دیشا. بپاد را او یکس بود دهیند مدت نیا در

 .بود مورد یب شانینگران

  

 هب و دیچ ذهنش در یا نقشه رفتن، خواب به از قبل

 .رفت خواب رخت

 

 یتابوصورت#

۰۴۱ 
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 . داد جواب عیسر اش،یگوش یصدا شدن بلند با

  شد؟ یچ. سالم-

 یصدا و سر. داد رونیب محکم را نفسش اوشیس

 . آمدیم خط طرف آن از یادیز

 

 هاعکس. رونیب اومدم دادگاه از تازه. یچیه. سالم -

 به. بده یاجهینت ادیز دونمیم دیبع اما بردم هم رو

 شهادتش از بعد و بوده فرهاد کارمند سهند هرحال

 زیچ  شهیم محسوب دشمنش االن اون، هیبرعل

 شرکت یتو یحت و نهیبب رو یلیوک اگر ستین یبیعج

 . بشه استخدام سرمد

 . رفت آبدارخانه طرف به و شد بلند جا از
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 . کرد اعتراض و آورد نییپا را شیصدا

 هر از ما چرا... گهید هینونقا چه نیا آخه؟ یچ یعنی -

 پس ینطوریا وار؟ید به میخوریم میریم یراه

 ققاچا شیپ ماه نه هشت آقا نیا گنیم میاریب مدارکم

 . نداره االنش به یربط کرده

 

 اوشیس یصدا. بود ادیز خط ور آن یصدا و سر

 . رفت باالتر

 و،ا. بود شده شانیصدا نفکیال جز یدیناام روزها نیا

 . بودند شهیهم از تر درمانده... اوشیس و فربد
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 هب گهید من اما هیحتم یلیوک تیمحکوم اونا با نه -

 یزیچ تنها و هیعصب فرهاد. ندارم یدیام شدنشون دایپ

 نهیبیم رو من بار هر. هیآزاد کنهینم فکر بهش که

 سرمد شرکت از دیبا جانان که اسکلمه کی حرفش

 . رونیب ادیب

 

 از بعد و دیکش خشکش یهالب یرو را زبانش

 دهش قطع تماس کرد فکر اوشیس که یطوالن سکوت

 . آمد حرف به

 

  الو؟ -
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 نیا از بعد. خوامیم وقت هفته نیا آخر تا. هستم -

 رهیم یلیوک و امیم مدارک با من ای روز پنج کی

 ... من ای و زندان

 

 . دیپر حرفش انیم خت،یر اوشیس یصدا در ترس

  ؟یکن کاریچ یخوایم -

 . کرد اضافه تر شمرده و

 یحرکت نیتر کوچک. دادم قول فرهاد به من جانان -

 تدس رو یلیوک. بذار انیجر در رو من یبکن یخواست

 ایتراح نیا به. هیاحرفه یقاچاقچ کی آدم نیا رینگ کم

 . خورهینم دست رو
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 یچا بسته کی و کرد پر آبجوش از را یچا وانیل 

 . انداخت آن درون نپتون

 

 . داشت نگه اششانه و گوش نیب را یشگو

 شیصدا و بود شده دل کی خودش با گرید

 . دیلرزینم

 

 تو به فقط یول دارم ازین کمکت به. بهت گمیم -

 . بشن خبردار دینبا فرهاد و فربد گمیم

 . دیکش یپوف
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 و فرهاد به من نشه ازین که باشه یزیچ دوارمیام -

 . بگم فربد

 از یکی به یلبخند زدن اب و برداشت را وانیل

 . آمد رونیب آبدارخانه از همکارانش

 هنوز. نیبگ بهشون دینبا بازم باشه یزیچ هر -

 . گمیم شد تموم ست،ین کامل امنقشه

 

 یرو و نباشه یلیوک اتهمهر دوارمیام فقط. باشه -

 . یکن فکر نیآبت

 . کرد منحرف را زدن حرف ریمس و نداد جواب

  دن؟یم رو یینها حکم یک -
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 براشون و شه تموم قاتیتحق وقت هر. دونمینم -

 و شهیم لیتشک دادگاه جلسه هر که فعال. شه محرز

. شده کالفه فرهادم خود. یچیه به یچیه اخرش

 تهخس هوی ترسمیم که ادهیز روش یروان فشار نقدریا

 .رو قتل رهیبپذ و بره اتهام بار ریز و شه

 

  یتابوصورت#

۰۴۰ 

 

 نییاپ را سرش و داد هیتک وارید به. بود دهیرس اقات به

 . انداخت
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 نیهم یرو روز چند نیا تو یچ همه دوارمیام -

 . برم دیبا االن. تماسم در باهاتون من. سهیوا حالت

 . خداحافظ باشه -

 مانتو بیج درون را آن و آورد نییپا را یگوش

 . داد سر اشیشمی

 

 ود؛ب برگشته الماش به روز سویگ و بود هفته اول روز

 . ندیبب را هلن آنکه بدون

 آنها خانه به را سویگ خواهدیم بود دهیفهم یوقت فربد

 و وسیگ دارید و  بود کرده مخالفت دایشد بفرستد

 شده محدود یمجاز دارید و یریتصو تماس به هلن

 .  بود
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 یلیوک نگاه ریز جانان داشت اعتقاد همچنان فربد

 طرخ به را جانش تواندیم اشتباه نیترکوچک و است

 ره بودند، داده فرهاد به اوشیس و او که یقول. ندازدیب

 . بود کرده محتاط و دهیترس را دو

 جمعه و بودن هم کنار روز چند از بعد سویگ رفتن

 اعثب شد،یم ترکینزد او به لحظه به لحظه که یشب

 . زندب حرف کمتر و کند سکوت شتریب که بود شده

 

 را آن هم نایم که بود محسوس آنقدر تفاوتش نیا

 است ناراحت او از جانان کردیم فکر و بود دهیفهم
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 هکوتا لبخند کی به تنها شیهایشوخ برابر در که

 . کندیم بسنده

. داشت یادیز وقت جمعه تا و بود هفته روز نیاول

 ارب امروز از بود، گفته قبل هفته یلیوک که همانطور

 و ودب انداخته نیآبت دوش به را تشیمسئول تمام گرید

 دهیچیپ کارمندان نیب یلیوک یاهفته چند بتیغ زمزمه

 . بود

 

 در و بود شده تمام کارش. بود شانیکار ساعت آخر

 کاغذ یرو یدرهم و نامنظم خطوط دنیکش حال

 سرش اششانه یرو یا ضربه زدن با که بود شیجلو

 . دید را نایم و گرفت باال را
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 یکار ساعت. اشنامه ای ادیم خودش ای ،یلیل پاشو -

 . شد تموم

 

 . شد بلند جا از و داد تکان یسر حرف یب

 . برداشت را فشیک و کرد تن را شیپالتو

. رفت رونیب اتاق ز ا کرد یآرام یخداحافظ نایم

 . بود کار مشغول همچنان یسهراب

 . یسهراب یآقا دینباش خسته -

 

 اش خسته چشمان یرو دستش و آورد باال را سرش

 . دیکش

 . شما نیهمچن -
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 گروه که کرد کارمندان به ینگاه و آمد رونیب اتاق از

 . رفتندیم یخروج در طرف به گروه

 

 نبهش دانست ینم و بود مانده گرید هفته کی از کمتر

 یزیچ تنها است؟ شرکت نیا انتظار در چه بعد، هفته

 ات نبود گرید او که بود نیا داشت، نانیاطم آن از که

 .  ندیبب

 

 . آمد رونیب شرکت از و کرد تند پا

 داشت؛ را انتظارش که یزیچ آن از تند قبل، هفته

 .  رفت شیپ
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 افتتاح زمزمه جا همه. بود رفته رشت به نیآبت

 او کار به یکار یکس. بود شرکت دیجد یندگینما

 . بود دهیند را یلیوک گرید و نداشت

 االب را سرش شیپا جلو برف گلوله نیاول افتادن با 

 .گرفت جان لبش یرو یرنگ کم لبخند و آورد

 

  یتابوصورت#

۰۴۲ 

 

 نگاه و داشت فاصله او با یقدم تنها که نیآبت دنید با

 . ستادیا بود، دوخته او به را اشرهیخ

 . کرد سالم ناچارا
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 . سالم -

 . گرفت وارید از هیتک نیآبت

 . دینباش خسته. مهندس خانم سالم-

 

 مهندس خانم کلمه کردن ادا هنگام شیصدا هیکنا

 یزیچ تنها. بماند دور جانان چشم از که نبود یزیچ

 نه بود آرامش خواستیم هفته کی نیا در که

 . هایلیوک خانواده اعضا از کی چیه با برخورد

 و گرفت یم یمرخص را هفته کل توانستیم اگر

 نقشه بودن، یلیوک مهمان و شب جمعه یبرا

 . دیکشیم
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 و تادسیا شیجلو نیآبت. نگفت یزیچ و کرد سکوت

  .برد فرو شیاقهوه چرم پالتو بیج درون را دستش

 

 . شد سخت شیصدا

 شرمنده. رو گهیدهم میدیند اسهفته کی حدودا -

 . نبود خوب حالم اصال روز اون

 . کرد اضافه چشمک با و

 رو دیجد یندگینما هیافتتاح همه اومدم که امروز -

 . گفتن کیرتب بهم
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 هفاتح داشت او که بود یایندگینما کیتبر منتظر

 ههفت کی یندگینما اصال خواند؟یم را شدنش بسته

  دارد؟ گفتن کیتبر یا

 . زد لبخند. بود شده یاحرفه گریباز روزها نیا اما

 .  بهتون گمیم کیتبر -

 

 . کند ادا تا دینچرخ دهانش در یشتریب کلمات

 . نشست نیآبت هالب یرو یغرور پر لبخند

 و بود نداده یسوت ادیز ارشیک خداروشکر. ممنون -

 من خونه؟ یریم ادهیپ یراست. بود یخوب مراسم

 یتونیم یخوایم اگر اوردمین نیماش ارشمیک منتظر

 . یایب همراهمون
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 . انداخت یاشانه یرو را فشیک

 

 . تمراح فعال رمیگیم یتاکس برم تر جلو نه. یمرس -

 حرف جلو اشیبعد جمله عیسر کردن اضافه با و

 . ردیگیم را شتریب

 . خداحافظ -

 یکالنتر نیماش لحظه همان و گذشت نیآبت کنار از

 . کرد تند پا جانان و ستادیا کنارشان

 تهنتوانس اما بود نیآبت از او بردن دل شانیاصل هدف

 ار یکس دل که بود نشده شهیهنرپ انقدر هنوز. بود

 هنوز که مخصوصا کند رها را او بعد و ببرد

 ای داندیم پدرش یها کار از یزیچ نیآبت دانستینم
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 و بود زمانبر اما بود یخطرتر کم مهره نیآبت. نه

 . ینامرد ته کردنش عاشقش

 

 هخست رفتن راه از که بود رفته ادهیپ را راه چهار کی

 . گرفت یتاکس و ستادیا شد،

 . ردخو زنگ شتلفن ،یتاکس درون نشستن با همزمان

 

 و شد نگران. دیپر باال شیابروها ساجده اسم دنید با

 . داد جواب

 یمهم خبر بار هر و گرفتیم تماس ندرت به ساجده

 . کردیم قطع و گفتیم عیسر که داشت را

 . ساجده سالم -
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 راحت یکم الشیخ ساجده خنده یصدا دنیشن با

 . داد رونیب را نفسش و شد

 ؟یچطور نگران، شهیهم هخال دختر بر سالم -

 

  یتابوصورت#

۰۴۳ 

 

 یم زنگ بار هر کنم یم سکته مگه؟ یدار مرض -

 رو صدات ستین خونه یکس مگه ؟ییکجا. یزن

  سرت؟ یرو یانداخت
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 واستنخ منم. حرم رفتن تو یبابا ننه با بابام ننه. نه -

 رو یگوش و دارم درس گفتم بعدم کردم مقاومت ببرن

 شرک خر هیشب نمه هی هم رو ام افهیق. دارم اجیاحت هم

 دادن رو یگوش بار نیاول یبرا و خوردن گول کردم،

 . رونیب رفتن خونه از و بهم

 

 . کرد یا خنده تک

 هب بزنم زنگ گفتم شمردم متیغن رو فرصت منم -

   ؟ییکجا. تو

 . دیخند

 رس برو اتیباز نیا یجا یول گمیم کیتبر بهت -

 ایهست یکنکور یسالمت نا. درست
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 . کرد ناراحت را شیصدا

 

 تدل بهت بزنم زنگ گفتم یزندگ نیا به تف یه -

 واتس من جانان ببن. نشناس نمک غربت یتو شه وا

 بزنم زنگ بهت من یدار واتس اگر. رایاخ ختمیر اپ

 . یریتصو

 

  .داشتند فاصله خانه تا هنوز.انداخت جلو به ینگاه

 امیاکست یتو خوبه؟ بزنم زنگت گهید قهیدق ستیب -

 . خونه دمینرس هنوز

 . داد جواب مکث با
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 یزود نیا به نکنم فکر رفتن تازه هم نایا باشه -

 . بزن زنگ حتما دارما، کارت. برگردن

 . دیکش اشقهیشق به یدست

 

 . فعال. باشه -

 ساجده اخر جمله ریدرگ فکرش خانه به دنیرس تا

 رشتیب بود، زده حرف آن از که یا ناشناخته کار. بود

 . انداختیم جانش به ترس جان،یه از

 را اشمقنعه و کرد روشن را هاالمپ. شد خانه وارد

 . آورد در سر از
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 ماه کی از کمتر بود، دهیند را ساجده سال سه نیا در

 و دبو دهیخر یگوش کنکورش و درس بهانه به که بود

  .کردیم استفاده پدرش یادکمه یگوش از آن از قبل

 . زد زنگ او به و کرد روشن را نترنتیا

 و برداشت یآب وانیل و گذاشت کانتر یرو را یگوش

 . گرفت رآبیش ریز

 را وانیل درون آب مانده ته ارتباط شدن برقرار با

 . برداشت را یگوش و داد نییپا

 

 یخواهر حقش در که یا خاله دختر. بود شده بزرگ

 دنبل و صورتش شدن پر و بود شده بزرگ بود کرده

  .بود صیتشخ قابل هیاول نگاه همان ددر قدش شدن
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 .بود ترخوشگل لشانیفام یدخترها تمام از ساجده

 پوست با سرخش یاقلوه یهالب و یعسل چشمان

 رقابلیغ اشچهره ییبایز و بود تضاد در دشیسف

 . بود انکار

 

 . انداخت کاناپه یرو را خودش

 . دختره یشد بزرگ -

 .  کرد کج را شسر و غنچه را شیهالب

 . دیخند جانان

 من هاسال بعد که بابام یبرا شدم یشکل نیهم قایدق -

 یمجاز یفضا نیا با رو من. رفتن و کردن ول تنها رو

 .گذاشت تنها ترسناک
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 یتابوصورت#

۰۴۴ 

 .داد را جوابش خنده انیم جانان

 روئه دست من یبرا شو شرک خر همونا واسه برو -

 . تدرس سر نیبش برو بگو رو ارتک عیسر حاال. بچه

 . بود نشسته تختش یرو

 . گرفت تر عقب را یگوش و شد بلند جا از

 کرده دایپ رییتغ یاسی به یصورت از اتاقش وارید رنگ

 . بود

 

 . یجد و شد ییرایپذ وارد
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 یچیه سال سه نیا بعد یخواینم تو جانان -

  ؟یبدون

 چیپ درهم را شیهاابرو و خورد را اشخنده مانده ته

 . داد تاب و

  رو؟ یچ -

 

 . نشست مبل یرو ساجده

 ن؟کرد کاریچ ایک یبودن یخواینم. رفتنت بعد از -

  بهش؟ راجع یستین کنجکاو اصال یعنی

 خوامینم من یگفت اوال اون که ینبود خودت تو -

  ؟یبد قسمم اگر یحت بگم بهت نجایا به راجع یچیه
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  وقتش به بود بلد خوب سنش بودن کم با ساجده

 . باشد یمنطق و یجد

 نکرده جور و جمع رو خودت هنوز روز اون -

 ریز یبزن ای یزیبر بهم بگم بهت دمیترسیم. یبود

 روز اون. راهت یتو یبزن جا دمیترسیم. یچ همه

 و کار یرو یگذاشتیم رو تمرکزت تمام دیبا

 مبگ بهت یوقت خواستمیم من. نه االن اما دانشگاهت

 هک االن. یبزن بهشون محکم یدهن تو کی یبتون که

 یخواینم شده تموم دانشگاهت و یشد مستقل کامل

  ؟یبدون

 

 نگران زین را ساجده که یطوالن سکوت کرد، سکوت

 . بشنود بود قرار که یجواب دلواپس. کرد دلواپس و
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 شیآت نطوریا که ساجده شده یچ سال سه بعد -

 عدب گفتن؟ یچ کردن؟ کار یچ باز تنت؟ یتو افتاده

 بهشون یبر کاش دارن؟ من کاریچ باز مین و سال سه

 . مرد جانان یبگ

 

 . کرد یم چکه کلماتش از یخستگ و یکالفگ

 را شیهالب و گفت لب ریز نکنه ییخدا ساجده

 . ودب دیترد در نگفتن و گفتن انیم. داد فشار هم یرو

 

 چیه بابات و مامان اما شد یچ رفتنت بعد گمینم -

 بار کی دمیشن یحت مامانت. نکردن عاقت وقت

. میآورد فشار بهش ما داشته حق جانان گفتیم
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 زیچ یکس و شده یچ ریاخ هفته نیا یتو دمینفهم

 بابات و مامان که عصر. نه ای گفته بابات به دیجد

 گهید. کردم عاق رو جانان گفت بابات نجا،یا اومدن

 مامانت به گفت یحت ندارم، جانان اسم به یدختر من

 زیچ. ارهین تو از یحرف و یاسم جلوش گهید که گفته

 یزیچ که کردم احساس من اما نگفت یا گهید

 من مامان که نیهم. کردیم هیگر هم مامانت. دهیشن

 . محر رفتن شدن پا شون همه بده حالشون نقدریا دید

 

 . آمد حرف به یسخت به. بود شده خشک شیگلو

  ؟یعنی شده یچ -
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 وت از یحرف اصال تهران از اومدنشون بعد .دونمینم -

 هک بگم خواستم. گفتن ینطوریا هوی امشب زدنینم

 ... یراست. باشه حواست

 . کرد کیتحر را جانان یکنجکاو اشیطوالن مکث

  ؟یچ - 

 

 . کرد عوض را بحث و زد خنده ریز یپق ساجده

 مزدوج شیپ ماه چند هم یانیک محمد آقا حاج -

 . قم رفتن و شدن

 . زد یا خسته لبخند

 نیا تمام نیا یتو کرد؟یم کار یچ سال سه نیا -

 .  دارم رو اون وجدان عذاب فقط هاسال
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 . دیتوپ و کرد اعتراض ساجده

 رو خودت وجدان عذاب برو جانان، نباش احمق -

 گرفت دختر کی. نشد بد یحاج یبرا. باش داشته

 روضه، یتو دمشید بار هی من. آفتاب پنجه

 . بود خوشگل یلیخ ،یخواهر چشم به دمشیپسند

 

 . گرفت ینفس

 رفرا بعد گفتیم مامانت کال ،یچیه سالم سه نیا -

 هما سه هوی یول رونیب اومده گرفتن زن فاز از جانان،

 . قم رفت و کرد ازدواج دختره نیا با شیپ
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 . انداخت باال ییابرو

 ... ساجده یراست... اها -

 . کرد اضافه و کرد مکث یکم

 همه یدار که تو خبر؟ چه فرهوده و یعل حاج از -

 . بگو هم رو اونا یگیم رو

 به یا ناشناخته وهم و اضطراب ساجده، تلخ خنده

 . انداخت دلش

 

 و گفتن. خدا به یکن واگذار یتونیم فقط اونارو -

 هم بابات و مامان. ستین مهم هاشونحرف نگفتن

 . یبدون که حقته کردم فکر اما گفتمینم بهت
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 حرف سرم پشت هنوز: گفت وقفه با و دودل 

  هست؟

 

 . زد یتلخند ساجده

 بنده که تو زننیم حرف هم خدا سر پشت ها آدم -

 هیبق .برس کارات به برو یدیرس تازه الیخیب... ییخدا

. رسوندمیم بهت دیبا رو بابات حرف اما ستنین مهم

 فعال. یبد نشون بهم رو اتخونه زنمیم زنگ بار کی

 .  برم

 . خداحافظ. باشه -
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 شیهاقهیشق یرو را شیهادست.  کرد قطع را یگوش

 بودند کرده مجبور را او بودند؟ کرده عاقش. گذاشت

 و زدیبگر ارشید و شهر از و بردارد را جانش یپنهان

 یترمضحک ویسنار ایدن بودند؟ کرده عاقش حاال

  داشت؟ او یبرا

 .  انداخت یاگوشه و کرد خاموش را اشیگوش

 ات روز پنج. بود شنبه کی فردا. کرد منحرف را ذهنش

 را خودش دیبا. داشت وقت یلیوک خانه به رفتن

 .  کردیم جور و جمع
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 کند فکر شدنش نیوالد عاق به توانستیم ندهیآ هفته

 شیک شدیم غافل یلیوک از یالحظه هفته نیا اگر اما

 .تمام و بود مات و

 

  

۰۴۵ 

 

 *** 

 ریز را سرش و کرد باز را آب ریش. زدیم نفس نفس

 . برد آب

 . دیشنک عقب اما نشاند تنش به یفیخف لرز آب یسرد
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. کردند باز را خود راه آب قطرات. بست را چشمانش

 اش ینیب نوک تا و خوردندیم سر شیموها یرو از

 یفلز ییروشو نکیس درون بعد و آمدند یم شیپ

   .افتادندیم

 ساعت کی. گرفتند جان چشمانش جلو ریتصاو باز

 برود ادشی که بود دهیدو محوطه در وقفه یب و مداوم

 درهم ریتصاو بستیم چشم یوقت باز. شدینم اما

 را نفسش و گرفتندیم جان شیهاپلک پشت خوابش

 . دندیبریم

 

 انیپا جنون نیا به دیبا. زدیم زنگ اوشیس به دیبا

 . بودشده ربوده آرامشش. داد یم
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 وقت چیه و ندیبب خواب آمدیم شیپ کم

 درنقیا یخواب یزمان چیه و نبود لیدل یب شیهاخواب

 . بود دهیند تیواقع به کینزد

 

 رهنهب دختر ریتصو یا لحظه و بود گذشته ساعت کی

 . بود نشده دور چشمانش جلو از اتاق گوشه

 . نشست کمرش یرو یسرد عرق

 . آورد عقب را سرش

 

 شیپ در را سلول راه. دیچک یم گردنش و سر از آب

 .رفت
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 بودند خواب اکثرا. شدیم اکو راهرو در شیپا یصدا

 .  داد یم جوالن زندان در سکوت و

 در مرگ ناقوس همچون دختر غیج یهایصدا

 . کرد یم بد را حالش و دیچیپیم گوشش

 . شد اتاق وارد

 

 و رگه دو هنوز شیصدا. بود شده داریب تازه منصور

 .  بود گرفته

. شو الیخیب رو هاجمعه گهید انصافا مهندس آق -

 هیقب مت،یشناسیم میاتیسلول هم ما َمرد؟ یاسب مگه

 خروس صبح یهست یزیچ یا ونهید کننیم فکر

 .گهید بخواب بشه؟ یچ که ییدویم یریم خون
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 . نشست تختش یرو و داد تکان یسر تنها

 . تگرف شیهادست انیم را سرش

 رها را او یا لحظه شیادهایفر یصدا و جانان ریتصو

 . کردینم

 

 شد مشت شیهادست خوابش بودن یواقع تصور از

 . زد رونیب گردنش رگ و

 قمار اشیزندگ یرو و بود کرده حماقت دختر نیا

 .  او نجات یبرا بود کرده

 



صورتیتابو   
  
 

 

892 

892 
@romandl 

 ار قولشان اگر یوا و بودند داده قول فربد و اوشیس

 . باشد داشته قتیحق او خواب و باشند شکسته

 جنون تا یافاصله و بود افتاده دوران به سرش

 . نداشت

 

 .  بود نرفته نییپا شیگلو یاصبحانه لقمه

 هم به توجه یب زدن، زنگ زمان دنیرس با

 ردندکیم نگاه را او تعجب با صبح از که شیهایسلول

 طرف به و آمد رونیب سلول از کردند،یم پچ پچ و

 . رفت هاتلفن
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 رونیب را نفسش یگوش در اوشیس یصدا دنیچیپ با

 . داد

  ؟ییکجا. سالم -

 

 یکم اوش،یس سرحال یصدا. آمد یم نیماش یصدا

 که شد قرص دلش و کرد خاموش را درونش آتش

 . است خوب همه حال

 

 ل؟یتعط روز صبح باشم کجا یخواستیم. سالم -

 . الیع یبرا دنیخر نون دنبال

 .یراننگ شده؟ یچ

 



صورتیتابو   
  
 

 

894 

894 
@romandl 

  

۰۴۶ 

 

 . دیکش را هاآن و برد شیموها انیم را دستش

 ازش یخبر چیه هفته کی نیا کجاست؟ جانان -

 رونیب دایب سرمد شرکت از گفتم. فربد نه تو نه. ینداد

  هنوز؟ نه ای اومده

 

 بعد و شد برقرار خط طرف آن در ینیسنگ سکوت

 . دیچیپ گوشش در اوشیس مردد یصدا
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 اصرار و گفتم یلیخ بهش من  یعنی ومده،ین نه -

 به تونمینم کنم؟ کارشیچ گه،ید ادینم اما کردم

 . که سمیبنو ام نامه استعفا برم جاش

 

 . رفت باال شیصدا

 درد دختر اون ن؟یکن یم یغلط چه نیدار اوشیس -

 نیاومد کامل یعقل یب با فربد و تو نداره کم

 اون ؟یفهم یم. قتل ماجرا کی وسط نشیانداخت

 شهیم چشم تو چشم باهاش جانان روز هر که یعوض

 کاش. نداره ارزش یا ذره براش آدما جون گرفتن

 بدبخت رو دختر نیا و کردیم کار عقلتون کمی

 که النا. رونیب ادیب و بده استعفا دیبا اون. نیکردینم

 هب اوش،یس خدا به ه،یلیوک خونه تو مدارک نیدیفهم
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 خونه به مدارک گرفتن یبرا انانج یپا بفهمم خدا

. کنم یم اهیس رو شبتون و روز شده، باز یلیوک

 سه نیا جانان. داره یحد هم یخودخواه کهیمرت

 حاال هک دهیکش یبدبخت فرشته و من خاطر به کم سال

  بکشه؟ رو من شدن یزندان جور ادیب

 

 عجبت با که ییهاآدم به توجه یب و داد هیتک وارید به

 . داد ادامه بودند؛ زده زل بلندش یداص و او به

 

 اصال حالم اوش،یس ندارم یخوب احساس اصال من -

 یب من. جانان یزنیم زنگ االن نیهم. ستین خوب

 وادخیم مطمئنم افتم ینم وال و هول به ینطوریا لیدل
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 یم ای و  یدون ینم واقعا تو ای حاال که کنه یکار

 هس که یچ هر. تیخر به یزد رو خودت و یدون

 اصال من کردن فرهاد بابا گور یگیم یزنیم زنگ

 اون از رونیب بکش رو اون فقط شم، اعدام خوامیم

 رو گهید آدم کی ندارم طاقت من. المصب شرکت

  ؟یفهمیم ببازم یباز نیا یتو هم

 

  .نداشت را هیاول یانرژ و جانیه گرید اوشیس یصدا

 شیصدا آنقدر گفت فرهاد جواب در که یکوتاه باشه

 . دیشن یسخت به را آن فرهاد که بود آرام

 . گرفت ینفس و آورد نییپا را شیصدا فرهاد
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 و زندانم یتو درسته. اوشیس بود حجتم اتمام نیا -

 و یریبگ شیجد بهتره یول کوتاه جا همه از دستم

 اگر. رونیب یبکش یباز نیا از رو دختر نیا یپا

 یچیه و نیرایم رو مدارک که نیتونست دوتا خودتون

 خاطر هب نکهیا تا رمیبم دمیم حیترج من نینتونست اگر

 یامتوجه. کنم بدبخت رو گهید نفر کی خودم یآزاد

  گم؟یم یچ

 

 .  حله. داداش آره -

 .  بود شده تر آرام

 . بده بهم فردا تا رو خبرش -

 .  گرفتم مالقات نوبت فردا -
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 . خداحافظ. نمتیبیم نجایهم پس خوبه -

 . حافظخدا -

 

 . گذاشت شیسرجا را یگوش

. است رفته لیتحل اشیانرژ تمام کرد یم احساس

 کم کم صبحانه نخوردن و ساعته کی دنیدو جهینت

 . شدیم داریپد

 . بالیوال ایب مهندس آق -

 یبرا را نفره پانزده گروه دو که بود منصور یصدا

 . بود کرده جمع محوطه انیم در کردن یباز بالیوال

 

 . برد باال را دستش
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 . فعال. کننیم یباز منم یجا به دوستان -

 .رفت زندان ساختمان طرف به و برگرداند سر

 

  

۰۴۷ 

 

 ریدرگ را خودش ادیز بود گرفته ادی ماهه چند نیا در

 هب آنها اکثر. نکند هایزندان نیب یها کلکل و یباز

 قتل به آخر در و شد یم شروع یسرگرم و یباز اسم

 . شدیم منجر یزیخونر و
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 کردن یزندگ یبرا یدیام که بودند ییهاآدم نجایا

 زیچ همه از باشد، نداشته که دیام زادیآدم. نداشتند

 .نداشتند دیام شانیفردا به. بردیم

 دم که لحظه نیهم امروز، نیهم چرا؟ فردا اصال 

 .نداشتند دیام شدنش بازدم به گرفتندیم

 نیچند دراز و طول یها ادگاهد از. بودند خسته 

 یم حیترج کشنده انتظار آن به را مرگ که یاساله

 گناهکار را آنها جهان تمام. بود ختهیر ترسشان. دادند

. نداشت وجود آبرو اسم به یزیچ و خواندندیم

 دهیدر ایح پرده وفتدیب بام از که ییرسوا تشت

 دیبا هاآدم نیا از و زدیریم هایزشت قبح شود،یم

 . یباز در یحت کرد، یدور و دیترس
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 لیحا را دستش و کرد رها یفلز تخت یرو را تنش

 . گذاشت چشمانش یرو و کرد

 

 گذشته کابوسش از ساعت چند. کرد یم درد سرش

 جانان برهنه جسم چشمانش، بستن با همچنان و بود

 .  گرفتیم جان شیهاپلک پشت

 .دیلرزیم شیصدا. بود دهیترس. رفتیم عقب

 ستادهیا شیجلو اشیطانیش هیکر لبخند با که یلیوک 

 دو خزاند،یم عقب به را خود جانان که بار هر و بود

 . رفتیم جلو قدم
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 یرو یضربدر را شیهادست که دیدیم را جانان

 اهر گرید و بود دهیرس وارید به. بود گذاشته تنش

 و برداشت را نشانیب فاصله یلیوک. نداشت یفرار

 .  زد زانو او جلو

 

 داد قرار جانان سر مماس را سرش. برد جلو را سرش

 . زد لب و

 . گذرهیم خوش بهت امشب -

 ... یداریب و بود جانان غیج یصدا

 . شدیم وانهید امروز شک یب. کرد باز را چشمانش

 *** 
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 فتارگر کیتراف در. انداخت جلو به ینگاه و دیکش سر

 . بودند شده

 یزیچ به مقصدش جز به دینبا. گرفت یقیعم نفس

 . کرد یم فکر

 .  شد هاامیپ صندوق وارد و کرد باز را اشیگوش قفل

 

 کی که یامیپ امیپ جز پاک را شیها امیپ یتمام

 . بود شده ارسال یناشناس شماره از قبل ساعت

 . خواند را امیپ گرید بار

  .منتظرتم مین و هفت ساعت. هستم یلیوک. سالم -

 افتاده راه زود. داشت وقت مین و ساعت کی هنوز

 . بود
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 هب را سرش اشیگوش یرو اوشیس شماره افتادن با

 . داد جواب و داد هیتک یصندل

 . سالم -

 رد زدم زنگ بهت بار صد صبح از تو؟ یخوب سالم -

 . اونجا امیب پاشم بود مونده کم. ینبود دسترس

 

 از یگوش که کرد قفل یگوش دور محکم را دستش

 .  نخورد ُسر اش شده سر و سرد تاندس انیم

 آب یسخت به داد؛ینم زدن حرف اجازه استرسش

 . داد جواب و داد قورت را دهانش
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 تماسش یکس که بودم کرده خاموش رو یگوش -

 بزنم زنگ بهت خواستمیم االن. شم منصرف رهینگ

 . یزد زنگ خودت که

 

 زا یکم را یگوش که شد باعث اوشیس بلند یصدا

 .دهد صلهفا گوشش

 

  

۰۴۸ 

 

. ستین یراض فرهادم خود خدا به. جانان برگرد - 

 یکل زد زنگ صبح امروز. برده ییبوها کی کنم فکر
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 زدم زنگ بهت یچ هر منم بعد و کرد من باز حرف

 . ینبود دسترس در

 . داد ادامه تر آرام و گرفت ینفس

 ادفره اطرخ به مگه کار نیا بابا. جانان خونه برگرد -

 اخه؟ یگیم یچ تو خوادینم خودش اون ست؟ین

. میکرد اشتباه فربد و من اصال اونجا، نرو امشب

 . میکنیم جمع یطور کی هم رو استعفاهت انیجر

 

  دبو یلیوک خانه در گرید ساعت کی او. شد یعصب

  زد؟یم زیچ همه زدن بهم از حرف اوشیس و

 . برد البا را شیصدا و داد دست از را آرامشش
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 ور دوستت اون و امشب اونجا یایب هیکاف فقط تو -

 بهت شبید که یا نقشه طبق. یبذار انیجر در هم

 همب حواستون رونیب ومدمین و کردم رید اگر گفتم

 .باشه

 ینابود به بسته کمر اون ندارم فرهاد به یکار من 

 ؟یفهمیم اوش،یس گرفته مردن جنون اون خودش،

 من. شنیم نابود هم هلن و فرد اون ینابود با اما

 نیا سر رو میزندگ یهاآدم نیتر ارزش با خوامینم

 . ببازم قمار

 

 . کرد اضافه تر شمرده و شد تر آرام
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 و باشه ول یلیوک مثل یکفتار آدم ذارمینم من -

 گاهیجا که یحال در بچرخه مملکت نیا داخل

 من ِمیتصم نیا یکجا االن ؟یفهمیم زندانه شیواقع

 همش اما اونه یبرا شیقسمت کی اره نشسته؟ رهادف

 ... نه

 

 . گرفت ینفس

 من یبرا اون ترس یرو از و یاحساس یها حرف -

 خونه گهید قهیدق پنج و چهل من. ستین مهم االن

 وممونکد چیه. میبر شیپ موننقشه طبق اگر. میلیوک

 سیپل به رو مدارک تو امشب و مینیبینم بیاس

 و بردار من کردن منصرف از تدس پس... یرسونیم

 . یبکن دیبا که یکار یرو بذار رو تمرکزت
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 یصدا باالخره و شد برقرار خط طرف آن در یسکوت

 . شد بلند اوشیس مشوش و مضطرب

 ... مینتون اگر. دارم فرهاد با مالقات وقت فردا -

 

 . دینال و دیپر حرفش انیم

 روز اسهفته کی من. بسه خدا یرضا محض بسه، -

 نشه اگر یحت م؟ینتون اگر یبگ تو که شده یکی شبم و

 و تو نه نمیشیم اهیس خاک به که منم نیا مینتون و

 . رو ها نشد و اما نیا کنار بزار لطفا بس. فرهاد
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 و بست لب که دیفهم را اش یدرماندگ اوج اوشیس

 . کرد عوض را موضوع یطوالن مکث از بعد

 شبید. رضایعل لدنبا رمیم االن من پس... باشه -

 اب نبود موافق اونم چه اگر گفتم، بهش رو موضوع

 و  گرفتن ازش ییردا هی خودشون گفتیم. رفتنت

 کشور وارد داره دیجد محموله که بردن ییبوها کی

 بهشون موثق اطالعات که ییروین فعال یول کنه یم

 . یلیوک دستگاه دم یتو ندارن بده

 

  ؟ینگفت که فربد به. یاوک خب -
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 بگم او به استرس از نبرد خوابم شبید خودم. نه -

 وال و هول یتو ییتا سه و بگه هلن به ور اون از که

   م؟یوفتیب

 

 هشب یول اومد شیپ یمشکل اگر. یکنیم یخوب کار -

 انجام گفتم شبید که ییکارا طبق هم تو برم من. بگو

 . خداحافظ. من به بسپار رو شیبق بده

 پاک زین را شیهاتماس تسیل و کرد قطع را یگوش

 .  کرد

 

 هریذخ شماره و دیلرز دستش درون یگوش گرید بار

 . افتاد آن یرو ییآشنا اما نشده
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 . داد جواب

 بله؟-

 

 

۰۴۹ 

 

 . دیچیپ گوشش در زن نازک و یمخمل یصدا

 روزید که یزیبر یهمونطور رو دوز باشه حواست -

 و یریم فنا به خودت یکن کمش. دادم حیتوض بهت

 .  کنهیم واصل درک به رو یلیوک شترشیب

 

 . بود مشهود کالمش تنفر
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 . برگشته لشییعزرا تازه. رهیبم که زوده هنوز -

 . داد جواب کوتاه

 . باشه -

 

 . خداحافظ. کارتم جهینت منتظر شب آخر. خوبه -

 ار یگوش و کرد پاک  شیهاتماس ستیل از را شماره

 .  داد رس شیمانتو بیج درون

 یکیپالست کوچک جعبه و برد فشیک درون را دستش

 . کرد لمس را

 

 او راگ بود سرمد شرکت و یلیوک انیپا شروِع امشب

 . دهد انجام درست را کارش توانستیم
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 یرو نگاهش ،یلیوک عمارت جلو نیماش ستادنیا با

 مکالمات راننده، جوان. شد قفل عمارت بزرگ در

 دهیپر رنگش یکم و بود دهیشن را اوشیس و جانان

 . بود

 

 . شد ادهیپ و کرد حساب را هیکرا و زد یپوزخند

 و داد قلب قوت خود به لب ریز. دیلرزیم شیپاها

 . برداشت تر مطمئن و محکم را یبعد یها قدم

 . گذاشت فونیآ یرو دستش و ستادیا در جلو

 نگذشته یادیز مدت آمده نجایا به که قبل دفعه از

 .  بود کرده رییتغ یادیز یهازیچ اما بود؛

 . شد باز یحرف چیه یب در
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 . بست را در و شد داخل

 

 هر از یعار و خلوت اطیح حاال قبل دفعه برخالف

 در یکینزد در یبزرگ یهاسک سگ تنها. بود یموجود

 بود؛ خاموش شیهاالمپ که یکوچک اتاق جلو و

 را وا آمده رونیب زبان و باز یدهان با و بود شده بسته

 .  کرد یم نگاه

 

 .  رفت جلو و گرفت سگ یآب یهاچشم از چشم

 یاه نیماش از پر که قبل دفعه برخالف نگ،یپارک در

 .  بود شده پارک نیماش سه تنها بود، لوکس
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 گل از یخبر و بود شده پر آب با تنها زین استخر

 . نبود رز سرخ یهابرگ

 

 . زد آن به یآرام تقه و ستادیا در جلو

 دل در و کرد مرور ذهن در تند گرید بار را اشنقشه

 . گفت یااهلل بسم

 رشنظ که بود یزیچ نیاول یلیوک پیت و شد باز در

 . نشاند تنش بر ینامحسوس لرز و کرد جلب را

 

 ات قدش که یاچهارخونه شلوارک و اسپرت شرتیت

 . دیرسیم شیهازانو
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 و خندان چهره یرو و آورد باال را نگاهش گرید بار

 . ستادیا یلیوک سبز چشمان برق

 . داخل ایب. جان جانان سالم-

 

 . رفت کنار در جلو از و

 آمدخوش نوع نیا انتظار آنکه تمام با. بود دهیترس

 بود خورده کهی یلیوک دنید با باز دیکش یم را ییگو

 . بود دهیلرز بعد، ساعت کی تصور از و

 

 . زد یزور لبخند

 . ممنون. سالم -

 .شد وارد یلیوک سر پشت
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۰۵۱ 

 

 اثر حفظ از و کرد شیمانتو بیج درون را دستش

 رد قبل از که یدستور طبق و کرد وارد را انگشتش

 مدت یطوالن فشردن با بود، کرده رهیذخ یگوش

 اوشیس با یگوش ،یگوش تاچ صفحه از یانقطه

 ماست که دیفهم یگوش کوتاه لرزش با. گرفت تماس

 . آورد رونیب بشیج از را دستش. شده برقرار
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 لقب دفعه بزرگ ییرایپذ وارد و کردند عبور راهرو از

 . شدند

 رد یصندل کی یحت که قبل دفعه برخالف حاال که

 از یا گوشه در یراحت مبل دست دو نبود؛ سالن

 . بود گرفته قرار ییرایپذ

 

 یا شهیش نما از و بود شده جمع کامل ها پرده

 . داشتند یکامل دید استخر به ساختمان،

 . آمدینم یخدمتکار چیه یصدا

 یلیوک داد یم که یاحتمال درصد کی همان از گرید

 خانه به را او اشدهیا کردن مطرح خاطر به فقط

 . شد دیناام کشانده،
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 . انداخت پا یرو پا و نشست کاناپه یرو یلیوک

 . گرفت جا اشیکنار نفره تک مبل یرو جانان

  م؟یکن صحبت ای میبخور شام اول خب -

 

 . زد صورتش به را لبخندش نقاب گرید بار

 همون ستمین شام اهل ادیز مم،یرژ خاطر به من نه، -

 . باشه بهتر کنم فکر میکن صحبت

 . شد بلند جا از و داد تکان سر یمقاومت چیه یب

 گلومون حداقل ارمیب وهیم آب برم من پس باشه، -

 . نشه خشک
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 اما بود، روشن شیبرا روز مانند سوالش جواب

 . دیپرس

  ستن؟ین نیآبت آقا و خدمتکارهاتون -

 .  دیخند

 

 و من یبرا عمارت ونیم در هفته کی ها جمعه نه -

 کی. ستین خوب هم شهیهم یاشراف یزندگ. نهیآبت

 دوستاش با نیآبت. باشه تنها آدم الزمه هم ییروزا

 عه،جم هفته هر طبق هم خدمتکارها و شمال رفت

 . یمرخص
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 در ترس یکم و نشاند صورتش یرو یکمرنگ اخم

 .  ختیر نگاهش

 بود، رفته شیپ انتظارش طبق کامال قرارشان نجایا تا

 . دیفهمیم را نیا دینبا یلیوک اما

 . زد یاقهقهه

 

 اتفاقا. ماست خونه یمیقد رسم نیا نترس، -

 . ستین یکس یبدون یباش آزاد که بهت گفتم ینطوریا

 

 . رفت آشپزخانه طرف ب و دیخچر 
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 بود، مطمئن آنکه با. آورد در بشیج از را اش یگوش

 نگاه و کرد اطیاحت باز است، خاموش ها نیدورب

 .  دوخت یگوش صفحه به را اشیعاد

 بار را یگوش. بود برقرار اوشیس با تماسش هنوز

 . انداخت بشیج درون گرید

 

 وانیل ود که ینیس با یلیوک و دینکش یطول انتظارش 

 .  شد وارد بود گرفته جا آن در بزرگ

 . گذاشت زیم یرو را ینیس

 و کرد پرتغال آب به یا اشاره نشست؛ کاناپه یرو

 . پراند باال ییابرو

 



صورتیتابو   
  
 

 

925 

925 
@romandl 

 . آوردم تو یبرا رو نیا -

 رنگش یزرشک یمحتوا که یوانیل یرو جانان نگاه

 اگر. ماند رهیخ یالحظه است؛ شراب که زدیم داد

 زرشک آب حد از فکرش بود شیپ یها الس جانان

 . رفتینم فراتر

 . برداشت را اشوهیم آب وانیل و داد تکان سر تنها

 .  زد یپهن لبخند یلیوک

 

 چپه وانیل کبارهی به کرد، کینزد شیهالب به را وانیل

 .  شد یخال لباسش یرو اتشیمحتو و شد

 . کرد اشییمویل مانتو به ینگاه و شد بلند جا از

 . شد یچ َاه -
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 . شد بلند جا از یلیوک

 

 نمک فکر ،یراست... بشورش ییدستشو داخل برو -

  برات؟ ارمیب. هاخونه داخل میباش داشته مانتو

 نگه و کرد دور تنش از را شیمانتو دست کی با

 . آورد باال را سرش. داشت

 . شمیم ممنون آره -

 

 . داد تکان سر تند

 . بکشه طول کی ممکنه راهروئه ته اتاق -
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 نم فقط نیاریب یزیچ هی شمیم ممنون. نداره رادیا -

 وسواس منم چسبهیم تنم به داره. کنم عوض نویا

 . دارم

 پا پاشنه یرو مکث یب و گفت یا باشه یلیوک

 . رفت و دیچرخ

 

 از یلیوک شدن دیناپد با و کرد بدرقه را او نگاهش با

 ودخ از که یسرعت نیتر عیسر با و شد خم دش،ید

 را فشیک درون یکیپالست جعبه داشت؛ انتظار

 شراب وانیل داخل را آن و کرد باز را سرش برداشت؛

 . کرد یخال زیم یرو
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 . کرد پرت فشیک داخل را یقوط

 رد کامال پودر که زد هم را وانیل اتیمحتو دستش با

 رفتن از قبل که یحالت همان به و شود حل شراب

 .بازگشت بود رفته یلیوک

 

  

۰۵۰ 

  

. مدآ او سمت به بلند یهاقدم با یلیوک بعد یاقهیدق

 . اشتد دست در که افتاد یریحر بلند مانتو به نگاهش

 نگه دور تنش از را شیمانتو همچنان دستش کی با

 . بود داشته
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 نصفه لبخند.  گرفت او از را رنگ یزرشک مانتو

 . زد یامهین

 . امیب کنم عوض برم من. یمرس -

  

 هماند یخال وهیآبم وانیل رو اشرهیخ نگاه که یلیوک

 . آورد باال را سرش بود؛

 یکس. کن عوض ارمیب وهیآبم برات رمیم من تا نه -

 . باش راحت ستین

 طرف به و برداشت را وانیل یلیوک. گفت یاباشه

 . رفت آشپزخانه
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 در را شیمانتو. آورد رونیب بشیج از را اشیگوش

 هصفح به یعیسر نگاه. کرد تن را دیجد انتوم و آورد

 .  داد برقرار همچنان تماس کرد، یگوش دیکل

 کرده را فکرش قبلش از. انداخت خودش به ینگاه

 بود دهیپوش شیمانتو ریز یبلند و گشاد شرتیت و بود

  .نداشت یادهیا مانتو یهانیآست بودن ریحر یبرا اما

 و گرفت ودشخ از نگاه یلیوک یپا یصدا دنیشن با

 . نشست مبل یرو

  

 را خودش وانیل گذاشت؛ زیم یرو را وانیل یلیوک

 . نشست اشیقبل یجا سر و برداشت
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 تصور. بود شده سر شیهادست  داشت استرس 

 خته،یر یهوشیب یدارو شرابش در بفهمد یلیوک نکهیا

 . دیبریم را نفسش

 یدارو دو هر وانیل در و بودند شده ری به ری که البته

 نمودوا ای و دانستینم مقابلش طرف که بود یهوشیب

 . داند ینم که کرد یم

  

 داشت، لب یرو که یکمرنگ لبخند همان با یلیوک

 . دینوش وانیل از یاجرعه

 . داد رونیب آرام را اش شده حبس نفس جانان

 . کرد اشوهیم آب به یااشاره یلیوک

 . بخور -
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 نشه خشک نمده که بخورم زدن حرف وسط من -

 .  بهتره

 زیم یرو را آن و دینوش را وانیل از گرید جرعه دو

 . گذاشت

 .  باشه -

 نصف از کمتر که یجام به یعیسر نگاه جانان

 . کرد بود، مانده یباق اتشیمحتو

 . داد ادامه یلیوک
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 هخون یداشت دوست یمهمون شب اون گفت نیآبت -

 نشونت رو نجایا زدن حرف قبل یخوایم. ینیبب رو

  بدم؟

 از که نبود یزیچ شیهادست یرو را او رهیخ نگاه

 درونش خشم آتش یرو یآب بماند، پنهان دشید

 .  نبود وقتش فعال. ختیر

 در را اقشیاشت و داد تکان سر یساختگ یذوق با

 . ختیر شیصدا

 ... حتما آره -

  

 .  ستادیا و برداشت را جامش یلیوک
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 تظرمن و برداشت را اشهویآبم وانیل دنبالش، به جانان

 . ستادیا

 .شد قدم هم او با
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 یرو جانان نگاه و دینوش و آورد باال را جام گرید بار

 کمتر درونش عیما ارتفاع لحظه به لحظه که جام

 . ماند شد،یم

 . رفتند هاپله طرف به
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 . دارم دوست رو شهامتت -

 . داد نییپا را دهانش آب

 . منونمم -

  

 تیلیفام ،یدار شجاعت واقعا. نگفتم فیتعر یبرا -

 ... یشجاع هست، اتبرازنده

 :داد ادامه ،یکوتاه مکث بعد

 که بودم گفته بهت. ادیم خوشم جسور یهاآدم از -

 شجاعت و جسارت اما ستمین یریپذ سکیر آدم

 خوشم یکس هر از دارم عادت من. کنهیم فرق داشتن

 رو تو هگذشت یوقت. ارمیب در رو شیدگزن تو و ته اد،یب

 کی و ستیب سن یتو. کردم نتیتحس واقعا دمیفهم
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 از رو دیجد یزندگ کی و یگذشت یچ همه از یسالگ

 . یداشت یخوب پشتکار که معلومه. یکرد شروع صفر

  

 نکهیا از بعد. کردیم یهمراه را او سکوت در جانان

 رگید انددیم را شا گذشته تمام نیآبت بود دهیفهم

 طرب نبود سخت. نبود یدیجد زیچ یلیوک دانستن

 نجایا و اسشناسنامه در یرعلیام فوت مهر دادن

 کرده زیت دندان بودنش وهیب دنید با یلیوک. بودنش

 .  بود

 . رفتند باال هاپله از. بودند دهیرس راهرو انتها به
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 سه نیا یتو که یداشت هم یخوب شرفتیپ البته -

 یکار لحاظ از هم یخوند رو درست هم سال،

 . شجاعته جهینت نیا. یکرد شرفتیپ

  

 ییرایپذ. آمدند باال و کردند رد هم را پله نیاخر

 یکوتاه راهرو  و داشت قرار چپشان سمت در یبزرگ

 تداش همکف طبقه مانند یانقشه. بود شانیروبرو که

 و نداشت یسرتاسر یها پنجره که تفاوت نیا با

  .نداشت را استخر کننده رهیخ ظرهمن طبقه آن مانند

 کامل بودن یخال آمد چشمش به که یبعد تفاوت

 . داد حیتوض را لشیدل یلیوک که بود سالن
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 فردا از. راتیتعم یبرا میکرد جمع کامل رو نجایا -

 . شهیم شروع رشیتعم کار فردا پس

 . دیچیپیم یخال سالن در شانیصدا

 رونیب به نگاهش پنجره از و رفت جلو جانان

 . انداخت

 پنجره کی نییپا طبقه مثل هم رو نجایا میخوایم -

 . میبزن یسرتاسر

  

 استرس و دینوش هم را دستش درون جام آخر جرعه

 رد کمند حرف. نداشت یادیز وقت. شد شتریب جانان

 . دیچیپ گوشش

 . جانان یدار وقت قهیدق ستیب دارو کامل اثر تا -
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 . زد یکمرنگ لبخند

 نجایا یمعمار عاشق من نم؟یبب هم رو هااتاق هشیم -

 . شدم

 . دیخند و زد یچشمک

  

 نجایا نقشه از حتما داشتم، پول نقدریا روز کی اگر -

 . سازمشیم شما عمارت مثل و کنمیم استفاده

 قبل یروزها با یآشکار تفاوت و نبود خودش امشب

 دواریام و نداشت دادن، هدر یبرا یزمان اّما داشت

 . بخورد را اشیظاهر نقاب گول یلیوک دبو

 . رفت باال لبش گوشه 

 .  حتما آره -
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 یآشغال سطل دنید با جانان چشمان. افتاد راه جلوتر

 . زد یبرق سالن، گوشه یکیپالست کوچک

 . برگشت عقب به یلیوک

  

 . ارمیب دیکل برم سایوا نجایهم قفله، هااتاق در -

 . داد تکان سر تند

 . احتم باشه، -

 را وهیآبم وانیل شد، مطمئن که یلیوک شدن دور از با

  .ستادیا پنجره پشت و کرد یخال یآشغال سطل در

  

 . دینکش یطول یلیوک برگشت و رفت

 .دیند دستش در را جام
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 . آورد باال را ها دیکل

 . میبر -

 . زد یپهن لبخند

   ارم؟بز کجا رو وانمیل من فقط. باشه -

  

 در جانان و زد یبرق چشمانش یخال وانیل دنید با

 . زد یپوزخند دل
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 بعدا گوشه کی بزار. نداره آشپزخونه طبقه نیا -

 . بردارن گمیم

 رجلوت یلیوک. گذاشت وارید کنار نیزم یرو را وانیل

 . افتاد راه

 یرو ضرب با  که زد وانیل به یا ضربه شیپا با

 . دیچیپ سالن در تنششکس یصدا و افتاد کیسرام

  

 یهاشهیش تکه دنید با و برگشت عقب به یلیوک

 . کرد درشت چشم نیزم یرو

 . زد یهول لبخند جانان

 نمک نگاه رو رونیب دوباره اومدم لحظه هی دیببخش -

 . بهش خورد پام
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 نیا با خواندیم چشمانش از را نیا. بود نشده قانع

  .برد پشتش کم یموها انیم را دستش حال

  

 .  کنن جمعشون فردا گمیم. نداره رادیا نه -

 . یمرس -

 تیحساس که نزد دستش بود، رفته عقب شالش

 . نکند رادیا یشتریب

 به یاهنگ و برگشت کوتاه افتاد، راه یلیوک سر پشت

 .  انداخت نیزم یرو شده خورد یها شهیش کهیت

 اثر دینبا. بود مجبور اما بزند خسارت خواستینم

 . گذاشتیم جا به خود زا یانگشت
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 . کرد در نیاول به یا اشاره یلیوک

 هشیم یسال چند االن. نیخال یبعد اتاق دوتا و نیا -

 .  میکرد شون هیتخل کال که

 . رفت جلوتر

 کرد؛یم فرق درها هیبق با طرحش که یدر جلو

 . ستادیا

 نجایا یها اتاق همه از نجایا ویو. کارمه اتاق نیا -

 ... بخ اما بهتره

 . کرد یآرام خنده تک

 . نداره رو بهش ورود حق یکس هر -

 .  بود وقتش حاال
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 شیصدا یچاشن ناز یکم و زد یینما دندان لبخند

 . کرد

  شجاعتون؟ کارمند  یحت -

 ناخودآگاه نشست، کمرش یرو که یلیوک دست

 یرو ار لبخندش یسخت به و شدند منقبض عضالتش

 . کرد حفظ شیهالب

 اونقدر یعنی عمارت نیا به ذارهیم پا کسهر نه، -

 . نهیبب رو جا همه بتونه که که هست محرم

  

 ا دستش که بچرخاند را دیکل خواست و انداخت دیکل

 . گذاشت سرش یرو
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 فاصله او از یکم و کرد استفاده فرصت از جانان

 . گرفت

 شد؟ یچ -
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 . ردک باز را در و چرخاند را دیکل

 .  شد چم دونمینم. رفت جیگ سرم لحظه هی -

 گفته کمند که یزمان از قهیدق ده. رفت داخل جانان

 . بود مانده بود

 .  زد اتاق در یچرخ
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 . داره یقشنگ دمانیچ -

 تمام که داشت استرس آنقدر. بود گفته دروغ

 و شیصدا دنینلرز یرو بود گذاشته را اشیانرژ

 .   نداشت یگرید چیه به یاتوجه

 آن و رفت اتاق کلفت و یطوس پرده طرف به یلیوک

 . کرد جمع را

 . نیبب رو وشیو ایب -

  

 عمارت تمام. گرفت قرار او کنار و. رفت جلو

 و چمن سبز و استخر یآب بیترک. بود شانیرپایز

 . بود ساخته یاکننده رهیخ منظره ها، درخچه
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 و گرفت قرار کمرش یرو یلیوک دست گرید بار

 . شدند منقبض قبل از شتریب عضالتش

  

 یبرا بازم جبروتش و جمال تمام با عمارت نیا -

 . اسکننده خسته آدم دوتا

 دیاب و داشت وقت دارو کردن اثر تا قهیدق ده از کمتر

 . کردیم یکش وقت

 کردن یزندگ باشه جذاب دیبا من نظر به اتفاقا -

 . یاخونه نیهمچ یتو

  

 رنظ به جذاب نکهیا از شتریب. زد یچشمک یلیوک

 . داد دست جانان به یاکننده مشمئز احساس برسد،
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. خوادیم امملکه کی پادشاه کنار در عمارت کی نه -

 .  داره کم ملکه کی خونه نیا

  

 نیهم با مرد نیا نکهیا یادآوری با. یتکرار حرف

 را حالش بود،کشانده قهقرا به رو دختر چند هاحرف

 . کرد بد

 او طرف به. آمدینم کش آنقدر قهیدق چند نیا کاش

 . کرد تر کینزد جانان به را خودش و برگشت

 رو بودن عمارت نیا ملکه دارن دوست ها یلیخ -

. ننک عبور توننینم من یها لتریف از اما کنن تجربه

  .کردم دایپ رو قصر نیا ملکه کنمیم فکر االن یول
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 یب کمند ادی و داد قورت یسخت به را دهانش آب

 قرار تیموقع نیهم در قایدق که افتاد قبل سال دو دفاع

 دشخو بعد قهیدق چند که تفاوت نیا با بود گرفته

 . یلیوک نه بود شده هوشیب

 هب و گرفت را جانان دست او سکوت دنید با یلیوک

 . رفت اتاق گوشه بزرگ کاناپه طرف

  

 یتفاوت با و نشست کاناپه یرو مقاومت یب جانان

 و بود شده خمار چشمانش که کردیم نگاه را یلیوک

 . دبو اتمام به رو قهیدق ستیب. زدیم دو دو چشمانش

 .  نشست جانان کنار و خورد تلو تلو یلیوک
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 نگران را خودش و بگذارد یانرژ خواستینم یحت

. بود چشمانش افتادن هم یرو منتظر فقط. دهد نشان

 یرو را شدست یلیوک گذشت؛ سکوت در یاقهیدق

 .  زدیم حرف لب ریز گذاشت؛ چشمانش

  

 اتاق دور تا دور را نگاهش و شد بلند جا از جانان 

 . بود شده شروع کارش. چرخاند

 داشت قرار اتاق انتها در که یبزرگ زیم طرف به 

 بود، گفته کمند که همانطور و زد دور را زیم. رفت

 زیم نییپا و چپ سمت در یکوچک نسبتا گاوصندوق

 . داشت رارق



صورتیتابو   
  
 

 

952 

952 
@romandl 

 تکان شیهالب همچنان. انداخت یلیوک به ینگاه

 شده رها تنش کنار جان یب شیهادست و خوردندیم

 .بودند
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 . بود گرفته تهوع حالت استرس شدت از

 یها حرف و ها شگرد تمام. زد زانو گاوصندوق جلو

 نیا توانست ینم او. بود رفته ادشی از کمند

 . کند باز را صندوقگاو
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 رد دیجد فکر صندوق گاو انگشت اثر یجا دنید با

 . گرفت شکل سرش

 .  بود هشد هوشیب کامال. کرد یلیوک به ینگاه و ستادیا

  

 بیج داخل قبل از که ییهادستکش. رفت جلو

 هک یلیوک دست. دیپوش را بود گذاشته شلوارش

 را دستش و گرفت دست به را بود شده رها کنارش

 . گذاشت مچش یور

 .  دیکش یپوف. داشت نبض

  

 اما داشت را او وزن برابر دو. کرد کلشیه به ینگاه

 . نداشت یا چاره
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 او یرو وزنش تمام. انداخت او شانه ریز را دستش

 .  بود

 هر و رفتیم نفسش رفتیم جلو که یقدم هر با

 خشپ نیزم یرو و وفتدیب که دیکش یم انتظار لحظه

 . شود

 .  بود دهیچیپ چشمانش در اشک

  

 و گرفت ینفس. رساند اتاق وسط زیم به را خودش

 . دیرس صندوق گاو به. زد دور را زیم کشان کشان

 ندک تحمل را او وزن نتوانست گرید گاوصندوق، جلو

 . افتاد و
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 به را یلیوک تن و کرد جور و جمع را خودش فرز

 . داد هیتک زیم

 و گذاشت گاوصندوق انگشت اثر یرو را انگشت

 . شد باز یآرام یصدا با صندوق گاو

  

 یآدم به. زدیم نفس نفس و دیلرزیم شیهادست

 . گذراندیم را عمرش آخر لحظات که ماندیم

 مدارک و کاغذ تماما که داشت طبقه دو گاوصندوق

 .  بود

 یلیوک به نگاه مین. نداشت را شانیبررس وقت

 برداشت را هاکاغذ تمام لرزان یهادست با. انداخت

 . گذاشت زیم یرو و
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 فلش. انداخت گاوصندوق داخل یقیدق نگاه بار نیا

 .  دیکش یپوف. دیند را

 داده قول کمند به. رود رونیب توانستینم فلش بدون

 به یدست و برد گاوصندوق داخل را دستش. بود

 با و رفت داخل وارهید از یاگوشه که زد هاوارهید

 . شد باز یچککو کشو ،یآرام تق صدا

  

. دیدینم خوب را داخلش و بود گاوصندوق ته 

 به هک یفلز زیچ احساس با. برد کشو داخل را دستش

 . آورد رونیب را آنها خورد، دستش

 را هافلش. باال یحجم تیظرف با کوچک فلش دو 

 .  انداخت شلوارش بیج داخل
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 . بست را گاوصندوق در و کشو

 گرید بار. انداخت یلیوک هوشیب جسم به نگاهش

 یآسودگ سر از ینفس. بود منظم. کرد چک را نفسش

 . دیکش

  

 ریز گرید بار را دستش و داد دیام خود به لب ریز

 نیزم از را او زنان نفس نفس و انداخت یلیوک شانه

 و برد کاناپه سمت به را او کشان کشان. کرد جدا

 ار یگوش. گذاشت بود؛ شده هوشیب که یحالت همان

 .بود برقرار هنوز تماس. آورد در بشیج از
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۰۵۶ 

  

 بودن خاموش از و نبود خانه در کس چیه

 اطیاحت محض بود، مطمئن ها اتاق یهانیدورب

 . آورد نییپا را شیصدا

 . اوشیس الو -

 زده جانیه اوشیس یصدا او، آهسته یصدا برخالف

 . بود بلند و

  ؟ییکجا. جانان الو -

 . رونیب امیم مدار -

  

 . کردم پارک درخت ریز وارید پشت یا کوچه سر -
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 . اومدم -

 . انداخت بشیج یتو را یگوش یگرید حرف چیهیب

 یزیچ که کرد دقت و برداشت زیم یرو از را ها کاغذ

 . باشد نمانده جا

 یب. برداشت را اش یگوش. کرد یتند یبررس را اتاق

 یلیوک از یعکس و کرد قطع را تماس یحرف چیه

 را یگوش و زد زنگ اوشیس به گرید بار. گرفت

 . انداخت بشیج درون

  

 . دیلرزیم هنوز شیهادست و بود شده خشک دهانش

  .رفت ها پله طرف به سرعت به و آمد رونیب اتاق از
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 درون را مدارک. آمد نییپا انیدرم یکی را ها پله

 و برداشت مبل یرو از را شیمانتو. انداخت فشیک

 .  کرد پرت فیک خلدا

 در شیهاکفش یصدا انعکاس. دیدو در طرف به

 . انداختیم دلش به یشتریب ترس خانه، سکوت

  

. بود باز در. گذاشت در رهیدستگ یرو را دستش

 رونیب. گرفت جان شیهالب یرو یجان کم لبخند

 . آمد

 داشت عجله جهنم نیا از رفتن رونیب یبرا که حاال

 .  دارد یخروج در با یادیز فاصله کرد یم احساس
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 را فشیک. دیکش خشکش شیهالب یرو را زبانش

 مامت با و داشت نگه اشنهیس یرو ارزشمند یش مانند

 . دیدو در طرف به قوا

 صدا با و دیکوبیم نیزم یرو ضرب با را شیپاها

 . بود افتاده گردنش دور شالش. دیکشیم نفس

 .  دیدیم خود زا تر دور را در دیدویم تر تند چه هر

  

 احساس که برسد در به که بود نمانده یزیچ گرید

. شنودیم سرش پشت از را ییپا یصدا کرد

 مرگ تا یافاصله و بود شده درشت شیهاچشم

 . شد بلند زین یهاسک سگ پارس یصدا که نداشت
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 ضرب با و کرد ریگ شیپا لحظه همان و چرخاند سر

 تا و شد شروع شیزانو از درد. آمد فرود نیزم یرو

 . دواند شهیر وجودش عمق

 تهبس سگ قالده. دیند را یکس اما برگشت عقب به

 . کردیم نگاه را او اشیوحش چشمان با و بود

 .  کرد جور و جمع را خودش

  

 رونیب لنگان لنگان و کرد باز را در. برداشت را فیک

 . آمد

 کوچه از کشان کشان و آرام همانطور و بست را در

 .  آمد نرویب

 .  دیچیپ چشمانش در اشک اوش،یس نیماش دنید با
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 . کرد باز را عقب در و رساند نیماش به را خود

  

 با را نفسش و  کرد پرت یصندل یرو را خودش

 . داد رونیب یآسودگ

 زا که ینیماش و دیشن را اوشیس اشکرتیخدا زمزمه

 . راند یم سرعت با و شد کنده جا

  

 و بست چشم. نبود ودشخ دست شیهااشک کنترل

 . زد لب احساسش تمام با

 . شکرت ایخدا -

 . دش باز او سمت در و ستادیا نیماش بعد قهیدق چند
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 خودش جلو را نگران چشم جفت دو. کرد باز چشم

 .  دید

 دوست احتماال که یناشناس فرد و بود اوشیس

 . بود رضایعل سرهنگش

  ؟یزدیم لنگ بود شده یچ پات ؟یخوب -

 . داد تکان سر جان یب

  

 . گرفت باال را فشیک

 .  هست میخواستیم یمدارک نیبب چک -

 شیپا. گرفت را فیک و داد تکان یسر اوشیس

 . کردیم درد همچنان
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 دو. نزند ادیفر که داد فشار هم یرو را شیهاچشم

 ارضیعل سمت به و آورد رونیب بشیج از هم را فلش

 نگاه را او و ودب ستادهیا نیماش رونیب همچنان که

 . گرفت کرد،یم

  

 .  شد نیماش سوار و گرفت او از را هافلش مکث با

 . کرد نگرانش اوشیس یطوالن سکوت

 . کرد فراموش را دردش

  مدارک؟ بودن ؟یکنیم کاریچ یدار اوشیس -

 زدن ورق یصدا و بود سکوت دوباره جوابش

 . هاکاغذ

 . اوشیس-
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 به اهتشب یب که بود رفته باال آنقدر شیصدا بار نیا

 . نبود ادیفر

 . بود جواب اوشیس شاد یصدا

 رفک یول کنم نگاه قیدق دیبا هست همش. آره... آره -

 .  هست هم دشیجد محموله اطالعات کنم

 .دیخز رونیب چشمش گوشه از صدا یب یاشک قطره
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 . دیچرخ رضایعل طرف به حرفش، دنبال به و
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  داداش؟ میکن کاریچ ناال -

 تشدس و گرفت دستش کف فلش دو از نگاه رضا،یعل

 . کرد مشت را

 میبر ایب هم فردا خونه، برسون رو خانم نیا میبر -

 . میبد لیتحو نارویا دادسرا

 انداخت جانان به ینگاه و برگشت عقب به اوشیس

 .ودب بسته چشم و داده هیتک یصندل به را سرش که

  

 توننیم فردا نظرت به اندازن؟یم رشیگ روزه چند -

  رنش؟یبگ

 . شد زیت جانان یها گوش
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 اگر. کنمیم نگاهشون امشب دمیند رو مدارک هنوز -

 از شتریب نکنم فکر باشه داشته وجود نهیع به زیچ همه

 . ببره زمان روز سه دو

 .رفت باالتر اوشیس صدا

  

 دارکم نهیبب و ادیب بهوش نیا. رضایعل ادهیز یلیخ -

 نیاول سروقتش؟ نیبر شما تا نهیشیم نظرت به ستین

 .کنهیم فرار ای جانان سراغ ادیم کنهیم که یکار

  

 . داد حیتوض و دیکش یپوف

 دیبا رو شیقانون مراحل من؟ برادر کنم کاریچ -

 زا که یسرقت پرونده یرو میبذار رو مدارک. بگذرونه
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 برهیم زمان قاتشیتحق ،یانداخت راه فرهاد خونه

 و باهات امیم فردا خودمم من. روز دو یکی حداقل

 و شه جمع روزه کی قاتیتحق که کنمیم صحبت

 .سراغش برن فرداپس یبرا

  

 . دیکش ششیر به یدست اوشیس

 هاشادم قطعا فردا یلیوک م؟یکن میقا کجا رو جانان -

 .بندهیم رو فلنگ خودشم و سراغش فرستهیم رو

  

 ... یسادیوا اتوبان سطو. وفتیب راه فعال -

 . کرد حرکت و کرد روشن را نیماش

 . گرفت را حرفش دنباله رضایعل
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. بکنه تونهینم یخاص کار اسشوکه فردا یلیوک -

 صبح اذان بعد سپارمیم هست بهش حواسمون بعدم

 مخان جانان... بدن کیکش کوچه سر انیب نفر دو کی

 جا نیتر امن فربد، خونه شیببر یتونیم هم رو

 شونمیا خونه، برسون رو من االن. فعال اونجاست

 .فربد خونه برسون

  

 دبتوان تا کرد یخشک سرفه. بود شده خشک دهانش

 بدن در جان. بود بسته چشمانش همچنان. بزند حرف

  نداشت

 . باشه درست نیکن چک رو هافلش... هافلش -

 .کرد دییتا را حرفش اوشیس
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 طرف کی دارکم االن رضایعل گهیم راست -

 صندوق من تاپ لپ. تره مهم هافلش نیا ماجراست

 . ارمشیم رمیم عقبه،

 . شد ادهیپ و ستادیا ابانیخ کنار

 فیک و نشست رول پشت گرید بار دینکش قهیدق به

 . گذاشت رضایعل یپا یرو را تاپلپ

 .کن چک -

  

 . دکر روشن ر تاپ لپ و گفت یا اهلل بسم رضایعل

 .. آورد باال را اول فلش

 . بود باال حجم با لمیف چند اتشیمحتو
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 .  شد مشت محکم و نشست شیپا ران یرو دستش

 .کرد باز را اول لمیف

  

 . دنداشتن صدا بودند، شده گرفته یمخف نیدورب با

  

 جان یب یدختر که شلوارک و شرتیت با. بود یلیوک

 شد اتاق وارد. بود گرفته آغوش در و هادست یرو را

 .گذاشت تخت یرو را دخترک و
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 دختر سراغ. آورد در تن از را خود شلوراک و شرتیت

 کمهد آرامش با. بود افتاده تخت یرو هوشیب که رفت

 .  کرد خارج تنش از را آن و کرد باز را شیمانتو یها

 گهن را لمیف. رفت که دختر شلوار دکمه یرو دستش

 .داشت

  

 یکش قبع ندیبب را لمیف تا بود هدیکش سر که اوشیس

 . گذاشت اشیشانیپ یرو را دستش دو

 . دیغر اششده چفت بهم یها دندان انیم از

 مکردینم فکر اما ناموسه یب و کش آدم دونستمیم -

 .باشه لجن و صفت کفتار نقدریا
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 .  بود نکرده باز را شیهاچشم یحت جانان

 پنج مندک. است انتظارش در یزیچ چه دانستیم

 کرده فیتعر اتییجز با خون و اشک با شیپ روز

 .نداشت را دنشید طاقت. بود

  

 یصدا با و دیکش بلندش نسبتا شیر به یدست رضایعل

. اعدامه حکمش... اعدامه: گفت یسرد و خشک

 . اوشیس برو. سرشون پشت سمیمیوا خودم

 . افتاد راه و داد تکان یسر اوشیس

 رو و ریز یه که شستندیم رخت انگار جانان دل در

 .شدیم
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 هک یکار و بود افتاده اتفاق که یحوادث داشت تازه

 . کردیم هضم را بود کرده

 مواجه یخال گاوصندوق با و شدیم داریب یلیوک

 . کرد منحرف را فکرش کرد؟ یم چه شد؛یم

 . کرد باز چشم نیماش ستادنیا با

 .شد ادهیپ رضایعل

  

 خم  و کرد باز را جانان متس در و زد دور را نیماش

 . شد

 بابت. دیاین رونیب خونه از وجه چیه به شما -

 رخط یتو رو جونتون و نیکرد امشب که هم یسکیر

 بابت ممنونم نکهیا جز بگم ندارم یزیچ نیانداخت
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 داره احتمال زنمینم گولتون یول آدم نیا کردن رسوا

 هوشیب و یدزد جرم به شیریدستگ از بعد یلیوک

 .نیباش آماده کنه، تیشکا ازتون نشکرد

  

 . برگشت عقب به. رفت باال اوشیس اعتراض یصدا

 . بود شده درشت چشمانش

 که یچ یعنی. رو من کشهیم فرهاد... رضایعل نه -

. متهمه خودش آدم نیا بابا کنه؟ تیشکا تونهیم

 . آورده رو اون اتهام مدارک جانان

 .بود تر متعجب او از رضایعل یصدا
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 خودت تو اوش؟یس یگیم یچ یدار یفهمیم -

 یجا به یجرم هر که بدم حیتوض برات من یلیوک

 اعتراضت اون امشب؟ یزنیم سه نقدریا چر خودشه؟

 خانم نیا. نیا از نمیا یلیوک یریدستگ یقانون روند به

 هم شبید رو نیا. شده مرتکب جرم ما قانون یتو

 یلیکو دونمیم دیبع من یول دادم هشدار بهت

 .فردا تا شهیم یچ مینیبب حاال. کنه تیشکا

  

 کرد؛ یخداحافظ دستش بردن باال با و بست را در

 . رفت اشخانه طرف به و دیچرخ

 از نیماش و گذاشت گاز پدال یرو را شیپا اوشیس

 . شد کنده جا
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 . دیربیم را جانش داشت و بود شده شتریب شیپا درد

  

 ماه ندچ تهش. نبود مهم یزیپش شیبرا یلیوک تیشکا

 دادن دست از یبرا یزیچ گرید او. بود زندان

 بود؛ داده اوشیس لیتحو را مدارک که حاال. نداشت

 اششده پاره تکه یزندگ یبرا یا برنامه چیه گرید

 رش از تا گرفتیم پناه ییجا در ماه چند دیبا. نداشت

 تیوضع تا بماند امان در یلیوک یهاآدم و نیآبت

 رانیا از بعد و شود مشخص شگاهشدان رشیپذ

 .رفتیم

  

 .دینال جان یب و کرد باز را شیهاچشم
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 . شده ادیز یلیخ پام درد. مارستانیب میبر -

 و برگشت عقب به اوشیس و شد کمتر نیماش سرعت

 . انداخت جانان تیوضع به یسر نگاه

 . باشه نباشه، یجد زیچ دوارمیام -

 .داد فشار گاز پدال یرو محکم را شیپا گرید بار و

  

 شیهالب انیم از یا خفه اخ. گرفت دندان به را لبش

 .  باشد خارج



صورتیتابو   
  
 

 

980 

980 
@romandl 

 دهید ضربه شیپا ردیم پرت را خودش حواس دیبا

 . کردیم درد وجودش تمام اما بود

 را شیپا نداشت جرات. دیکش باال را خودش یکم

 .دهد تکان

  

  ؟ینگفت فربد به -

 که بود شده رهیخ روبرو به که همانطور اوشیس

 . داد جواب نکند، رد را یخروج

 فربد و هلن جواب اونجا ببرم رو تو دونمینم. نه -

 .بدم یچ رو
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. نداشت گفتن یبرا یحرف گرید. نگفت یزیچ

 شدت از که گذاشت هم یرو محکم را شیهاچشم

 . نزند ادیفر درد

 . دندیرس مارستانیب به که گذشت قدر چه دینفهم

  

 . کرد باز را او سمت در و شد ادهیپ اوشیس

 . ارمیب لچریو برم بمون -

 لچریو با زود یلیخ. شد دور نیماش از دو با و

 کرد اجد نیماش یصندل از را تنش یسخت به. برگشت

 . نشست لچریو یرو و
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 دز جانش عمق به درد گرید بار شیپا خوردن تکان با

 . نشست شایشانیپ یرو یسرد عرق و

 . رفتیم یاهیس چشمانش و بود افتاده فشارش

 . رفت اورژانس در طرف به مکث یب اوشیس

 . خلوت مارستانیب و بود شب مهین

 اب و داد یخوردگ چیپ صیتشخ نهیمعا از بعد دکتر

 .بست را شیپا یکش باند

  

. دارهن یگرفتگ گچ به ازین و ستین دیشد یلیخ -

 جواب هم مسکن اگر سم،ینویم براتون هم مسکن

 دیبع یلو مارستانیب نیایب باز شد شتریب دردش و نداد

 . شه شتریب دونمیم



صورتیتابو   
  
 

 

983 

983 
@romandl 

 . گرفت را نسخه و رفت جلو اوشیس

 .دکتر یمرس -

  

 بود، یگندم جو یموها با انسالیم مرد که دکتر

 یرو و برداشت چشمانش یرو از را نکشیع

 . گذاشت شیموها

 .دارخدانگه. کنمیم خواهش -

  

 نیماش به لچریو با را او اوشیس برگشت، راه در

 اب و رفت مارستانیب بوفه طرف به خودش و رساند

 . برگشت تنقالت از بزرگ یکیپالست

 . داد جانان دست به و برداشت وهیآبم و کیک کی
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 ترشیب االن من. فربد خونه میرسیم تا بخور نارویا -

 رو دبفر و فرهاد استرس کردنش، ریدستگ و یلیوک از

 .وفتهیم پس نهیبب ینطوریا رو تو هلن. دارم

  

 . دیخند جان یب 

 . یمرس -

 دوباره یجان انگار خورد،یم که وهیآبم جرعه هر با

 . گرفتیم

  

 یا لقمه که صبح از او و بود گذشته کی از ساعت

 نییپا شیگلو از یزیچ گرید بود، خورده مربا کره

 .بود نرفته
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  .گرفت یاشماره و آورد رونیب را اشیگوش اوشیس

 . گذاشت بلندگو یرو را یگوش

 دفرب آلود خواب یصدا جواب یب بوق نیچند از بعد

 . دیچیپ یگوش در

 ...اوشیس الو -

  

  ؟یاخونه کردم؟ دارتیب خواب از. فربد سالم -

 . بود گرفته و رگه دو شیصدا همچنان
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 .  بودم دهیخواب تازه اره یعنی... نه -

 : داد ادامه نگران و شد تر اریهوش یکم

  افتاده؟ یاتفاق که؟ی ساعت شده یچ -

 ماا برات دارم خوب خبر هی نیبب. نباش نگران نه -

 ...خب

  

 . دیرس خط طرف نیا به هلن آرام یصدا

  ؟یشب نصب شده یچ فربد؟ هیک -

 ار ها آن و برد شیموها انیم را دستش کالفه اوشیس

 . دیکش

 اب دارم. کنم ینیچ مقدمه یچطور دونمینم من نیبب -

 رو یچ همه میبرس نیش داریب. اونجا میایم جانان
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 اونجام گهید ساعت مین تا. میدیم حیتوض براتون

 . خداحافظ

 نییپا را یگوش بماند؛ فربد جواب منتظر آنکه یب

 .  کرد قطع و آورد

 . گذاشت کیپالست داخل را یخال وهیآبم پاکت جانان

 . ودب گرفته جان. بود بهتر یلیخ نه، که بهتر حالش

 . دیپرس دودل و کرد ترزبانش با را شیهالب

 بپرسم؟ یسوال هی من -

  

 . کرد او به ینگاه مین اوشیس

 . بپرس -

 . دیپرس و دوخت روبرو به را نگاهش
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 نارک در ،یبود دوست فرهاد با تو که دمیشن فربد از -

 نیبود دوست درسته حاال. یبود لشیوک حاال نکهیا

. ودب فرهاد هیبرعل زیچ همه بایتقر پرونده نیا تو اما

 ثابت رو شیگناه یب که یکرد تالش نقدریا چرا

 ییکارها گمیم یعنی ؟یبفهم رو حرفم یتونیم ؟یکن

 یلیخ ،یداد انجام اشپرونده و فرهاد یبرا تو که

 من. دبو تیدوست یحت ای و وکالتت فهیوظ از فراتر

 که دمیفهم رو نیا یول ارمیدرنم سر قانون از یلیخ

 .یگذاشت قانون یرو پا ییجاها کی یحت

  

 بود، اوشیس دار کش و یطوالن سکوت جوابش،

 به و شد کنده روبرو از جانان نگاه که یطوالن آنقدر

 . دیچرخ او سمت
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 دو محکم را شیهادست. بود درهم اوشیس یهااخم

 .بود کرده قفل فرمان طرف

  

 . آمد حرف به و شکست زبانش قفل عاقبت

 امیکارشناس دانشگاه زمان از رو فرهاد من -

 احوال و حال اما مینبود یمیصم دوست. شناسمیم

 ازش یخبر گهید اون از بعد. دانشگاه یتو میکردیم

 .بود هوا یرو میزندگ من. شیپ سال چهار تا نداشتم

 فتریم راست و چپ رستانمیدب زمان از. هیبازار بابام

 ربازا و حجره تو خودم پهلو یایب دیبا تو گفتیم

 دانشگاه که بعد. نرفتم بار ریز من. یکن کار فرش

 باهم باز اما گرفت باال هاموناختالف شدم قبول

 یروز کی باالخره من کردیم فکر همش. میساختیم
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 ادامه رو راهش و حجره یتو رمیم و گردمیبرم

 بابامم یبرا بودن کار نیهم یتو کال اجدادمم. دمیم

 نیا از خودش قول به و شه یبازار پسرش بود مهم

 .نباشه نینش زیم پشت یهاپوش شلوار کت
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 . کرد رها محکم را نفسش

 دش تموم درسم من که گرفت باال یوقت موضوع اما -

 رو وکالتم پروانه تونستم و دادم وکالت آزمون و

 همب شتریب و یجد موضوع دیفهم گهید نجایا. رمیبگ
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 گرفت باال صداهامون و سر و دعوا اونقدر. آورد فشار

 گهید برو گفت. کرد آقم و رونیب انداختتم خونه از که

 . نمتینب

  

 کی هم او که کرد فکر نیا به جانان و زد یتلخند

 .بود شده نیوالد آق شیپ هفته

  

 یول خودم یبرا مداشت کبکبه و دبدبه زمان اون من -

 هپروان تازه طرفم کی از. نداشتم یمال استقالل هنوز

 و ودمب نگرفته دفتر هنوز یحت و بود گرفته رو وکالت

 دبو قرار و بودم شده آشنا همسرم با تازه بدتر همه از
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 یچ رفتمیم مادر  پدرو بدون حاال. یخواستگار برم

 گفتم؟یم

  

 . برد االترب را نیماش سرعت و کرد عوض را دنده

 فرهاد دمیشن ،یمکان و جا یب یها روز همون یتو -

 هم یاپرونده من. کنه سیتاس رو شرکتش خوادیم

 هر .بود یخال بدجور دستم و بود نشده شنهادیپ بهم

. مدیخوابیم دوستام از یکی خونه منت یکل با شب

 لیوک کی باالخره یبازرگان یهاشرکت دونستمیم

 بذاره بگم بهش که دمید رو دفرها رفتم خوان،یم

 یراب و شدمیم کار به دست خودم دیبا. بشم لشیوک

 اام کرد قبول فرهاد. گهید کردم یم جور پرونده خودم

 هیسرما و نوپاست شرکت که کرد حجت اتمام باهام
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 نیا یول میاومد کنار باهم. ستین ادیز هم خودش

 رو امیزندگ طیشرا و اوضاع یوقت فرهاد. نبود همش

 هم خودش. کرد ومدیم بر دستش از یکار هر د،یفهم

 اما بود کرده ازدواج تازه و نداشت یاهیسرما یلیخ

 مکان جا یب من باالخره که زد رو اون و نیا به نقدریا

 خونه کی و دفتر کی بعد ماه سه ندار، یچیه و

 اول، ماه چند اجاره یجا به که داشتم ینقل یااجاره

 سال کی. کردم قبول رو نهخو صاحب یحقوق پرونده

 وارشل و کت خودش شد، ثابت کمی طمیشرا که بعدم

 لیدل قدر اون. زد حرف زنم پدر با رفت و دیپوش

. یخواستگار برم شدن یراض که بود آورده استدالل

 .فرهاد و بودم من هم یخواستگار مجلس
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 . بود شده گم روزها ان خم و چیپ در. دیخند

 . چرخاند طرفش به را انجان سر اشیطوالن سکوت

 پدرت؟ -

  

 نتابستو پارسال م،یبود عقد سال میون کی یچیه -

 سال سه اون یتو. میریبگ یعروس میخواستیم

 کردم کار جونم یپا تا و کرد جمع رو خودم یحساب

. ودب دهیشن پدرمم. نبود بد اماوازه.برداشتم پرونده و

 هب. میزد حرف دفترم، اومد یعروس قبل هفته کی

 خرهباال. بود مونیپش یول مونهیپش که اوردین زبون

. بشم فروش فرش تونمینم من که کرد قبول

 اما. رفت شد تموم یچ همه و اومدن هم مونیعروس
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 مبال و پر ریز یک رهینم ادمی عمرم لحظه نیاخر تا من

 حداقل یول کرد معجزه فرهاد گم ینم. گرفت رو

 چهارسال سه رو من کرد من حق در فرهاد که ییکارا

 .انداخت جلو

  

 .  گفت یمتفکر آهان

 . داد ادامه اوشیس

 خورمب قسم تونستمیم بسته چشم پرونده نیا یتو -

 اوج یتو فرهاد باشه، قاتل تونهینم فرهاد که

 جنون دچار و داره رو خودش منطق باز هم تیعصبان

 براش نایا که یمضحک پرونده به برسه چه شه،ینم

 .بودن ساخته
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 . ستادیا فربد خانه جلو و دیچیپ کوچه داخل

  ؟یبر راه یتونیم -

 رس جیگ. بود اوشیس یزندگ داستان ریدرگ همچنان

 . داد تکان

 درد. آمد رونیب نیماش از اطیاحت با و کرد باز را در

 .بود شده کمتر شیپا

  

  کمکت؟ ادیب بگم هلن به یخوایم -

 لوج تو. رونیب ادیب میبگ بهش کنه یم هول االن نه -

 . کم کم امیم منم برو

 . رفت جلو و داد تکان سر ناچارا
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 . شد باز در که بود دهینرس زنگ به دستش هنوز

 . دیخند و کرد در به ینگاه اوشیس

 .بودن کرده نیکم فونیآ یرو شوهر و زن -

 

  

۰۶۲ 

 

 پشت لنگان لنگان جانان. شد وارد جانان از تر جلو

 . رفتیم سرش

 جلو کرده پف یچشمان با فربد و هلن و کرد باز در

 . بودند ستادهیا در
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 لنگان که خودش و جانان یپا دنید دنید با هلن

 زا توجه یب. آمد نییپا هاپله از رفت؛یم جلو لنگان

 . کرد پرواز جانان طرف به و گذشت اوشیس کنار

 چشمانش نگران مردمک. گرفت را اششانه طرف دو

 . زد یم دو دو

 سرت ییبال چه ایعوض اون جانان؟ یشد یچ -

 آوردن؟

  

 آنها به را خودش و آمد نییپا ها پله از زین فربد

 . رساند

 . دوخت اوشیس به را رانشیح نگاه

  اوش؟یس شب، موقع نیا و نجایا خبره چه -
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 . دیکش شیرته به یدست کالفه اوشیس

 .بهتون گمیم داخل میبر -

  

 ها پله از کرد کمکش و گرفت را نانجا دست هلن

 . دکردنیم حرکت هم کنار اوشیس و فربد و برود باال

 و بودند شده جمع ییرایپذ در یهمگ بعد قهیدق پنج

 اوشیس به را منتظرشان و پرسشگر نگاه هلن و فربد

 تمام و کرد باز لب اوشیس که بودند دوخته جانان و

 .داد حیتوض شانیبرا را ریاخ هفته کی عیوقا

  

 دادن گوش اوشیس یها حرف به سکوت در دو هر

 . نگفتند چیه و
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 .  کرد درشت چشم فربد اوشیس یهاحرف اتمام با

 و اوشیس نیب نگاهش.بود گنگ همچنان نگاهش

 . بود چرخش در جانان

 . شد بلند جا از باره کی با

  ن؟یاورد ریگ رو مدارک کل یعنی -

 .انداخت خنده به را اوشیس ناباورش و شاد یصدا

  

 کی یلیوک دهیم نشون که لمیف تا چند عالوه به اره -

 . اعدام حکمش ادیز احتمال و متجاوزه

 .  داد سر یا قهقهه

 . گرفت آغوش در محکم را اوشیس و آمد جلو
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 شوک را همه د،یچیپ فضا در که یبلند هق هق یصدا

 تا فرهاد که دانستندیم همه. نگفتند یزیچ اما کرد زده

 نیبهتر اشیآزاد و است زیعز فربد یبرا حد چه

 . بود شیروزها نیا خبر

 . گرفت باال را سرش. آمد در اوشیس آغوش از

 .شکرت ایخدا -

  

 مبل نییپا ش،یپا جلو و برگشت جانان طرف به

 . نشست

 . دیگز لب جانان

  ؟یکنیم کار یچ یدار -
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 ان؟جان کنم تشکر ازت یچطور: گفت او به توجه یب

 ازت یبرگردوند ما همه به رو مرده یزندگ کی تو

 . ممنونم

 .زد یلبخند

  

 اهم هفت و سال سه جبران به. گهید میشد ری به ری -

 ماه شش و زدم رو خونتون در چمدون با که شیپ

 . نیداد ادمی رو یزندگ و نیداد پناه بهم

 خب: گفت خنده با و گرفت را حرفش ادامه اوشیس

 ببر رو جانان هلن. دوستان بسه ییسرا هیمرث

 رداف. فربده و من یپا بعدش به نیا از کنه استراحت

 .نشده تموم یزیچ هنوز. هممون یبرا هیسخت روز
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 .  شد بلند جا از و داد تکان سر هلن

 . دش بلند مبل یرو از و کرد گاه هیتک را دستش جنان

 مهمان اتاق تا و انداخت هلن شانه یرو را دستش

 .رفتند

  

 . کرد رها را نفسش نشست که تخت یرو

 .شیآخ -
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. انداخت هلن گرفته چهره به ینگاه یرچشمیز

 . بود نداده نشان یواکنش اصال او فربد برخالف

 ... هلن -

 . آورد باال را سرش

 ؟یستین خوشحال -

  

 . بود رو یادیز او یبرا هلن دست. بود یزور. دیخند

 زیچ کی ریدرگ ذهنم... که شدم خوشحالم نه-

 . اسگهید

 . شد کنجکاو

  ؟شیآزاد و فرهاد یگناه یب اثبات از تر مهم یخبر -
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 هلن از نگاه بشیج در یزیچ لرزش احساس با

 . گرفت

 . بود کمند شماره. آورد در بشیج از را اشیگوش

 . داد جواب عیسر

 .دخترک سالم -

  

 تردخ نیا. ختیر جانش به اتش کمند نگران یصدا

 یسک تنها و بود یلیوک یهایباز هوس یاصل یقربان

 . بود باخته کل به را اشیزندگ که

 یامیپ و زنگ موندم منتظر یچ هر جانان؟ شد یچ -

  ازت نگرفتم

 . داد حیتوض
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 فلش دوتا. یخواستیم که شد یهمونطور یچ همه -

 .  دادم لیتحو رو دوتا هر بود

 . کرد اضافه مکث با

 . بودن لشونداخ هالمیف -

 هقش هق انیم. ختیآم هم در کمند خنده و هیگر

 :گفت

  

  رنش؟یگیم یک -

 یحت دمیم حیترج فعال بره،یم زمان روز دو یکی -

 تا چهار سه اون کمند فقط... نکنم فکر فردامم به

 . ندهپرو میتنظ یبرا برن که کن حاضر رو گهید دختر

 . شد مسلط خودش به یکم و گرفت یقیعم دم
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 یم رسواش. اولشه تازه نیا. میااماده هممون ما -

 . کشونمیم ها روزنامه به رو پاش. کنم

 . راند زبان بر را اسمش اخطارگونه

 .کمند -

  

 . شکست بغضش گرید بار

 منفس. کرد امخفه کهیمرت ساله دو. جانان کمند نگو -

 . شمینم آروم نکنم تشیثیح و ابرو یب تا. دیبر رو

 یدار دوست کار هر توئه با حق باشه... تردخ سیه -

 .بکن
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 یبرگردوند نفر چند به رو یزندگ تو. جانان یمرس -

 ... بود فرشاد پسره اون فقط نه

 . دیخند

 .فرهاد -

  

 . فرهاد همون اها -

 فردا اطیاحت محض هم تو فقط. کنمیم خواهش - 

 جایه رنشیبگ تا نمون خونه ،یکس یاقوام خونه برو

 . باش خودت مواظب. ستین امن

 . حتما. باشه باشه -

 .ریخ به شبت دختر برو -
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 کنارش و کرد قفل را یگوش و کرد یخداحافظ

 . انداخت

 روز .افتاد شیپ روز پنج ادی. نشست تخت لبه هلن

 .کمند با اشییآشنا

 

  

۰۶۴ 

 

 طبق. بود مانده شانیکار وقت انیپا تا ساعت دو

 به ماگش کردن پر یبرا اش،روزه چند عادت

 ..  رفت آبدارخانه



صورتیتابو   
  
 

 

1010 

1010 
@romandl 

 یبرا نه بود؛ گذاشته گوشش داخل را اشیهندزفر

 که هیبق زدن گول یبرا فقط آهنگ، دادن گوش

 احوال نفر نیچند با نباشد مجبور و نشوند مزاحمش

 .  کند یپرس

 از ریغ. داشت سکوت به یشتریب ازین روزا نیا

 آبدارخانه داخل مه گرید زن کارمند دو خودش

 و دبو دوست سارا با که شناختیم را نفر کی. بودند

 . بود دهیند را یگرید

  

 هب و زد بود، تر آشنا که یدختر به یکوتاه لبخند

 .  رفت سماور طرف
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 شده آبدارخانه وارد جانان که زدندیم حرف داشتند

 . بودند آورده نییپا را شانیصدا حاال و بود

 از انگار که دخترها. کرد پر جوشآب از را ماگ

 مطمئن شانیهاحرف دنینشن و او داشتن یهندزفر

 . رفت باال از شیصدا گرید بار بودند، شده

 

 کی من که یدختر اون واال بوده؟ کمند یمطمئن -

 تسین ادتی. خوردینم فالوده شاه با دمید شیپ سال

 محل بده شنهادیپ بهش خواستیم یصفر مهندس

 چه. شد عیضا قدر چه طفلک ؟بهش نگذاشت سگ

 . دینازیم شیخوشگل به قدر

 . داد جواب که بود سارا دوست همان ،یبعد نفر
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 یروشف مانتو یتو نیزم به دیچسب من فک نیبب. اره -

 چشما الغر، نقدریا. بود شده نصف اصال. دمشید

 ش،یخوشگل از خارج. شلخته و آشفته پیت رفته، گود

 خود با همش اواخر نیا. بود یعال کارش کمند واقعا

 شگاهینما تا. رفتیم ور اون ور نیا یلیوک یآقا

 سمهند و نیآبت و یلیوک فقط شرکت از که پارسال

 دینفهم کس چیه. بردن هم رو کمند بودن یکالنتر

 که یدب رفت همراهشون یول یمرخص رفته گفتن

 ه،خوب خانوم کمند کار بود گفته یلیوک مهندس ؟یچ

 همراهمون مترجم عنوان به قرارداد میتنظ یبرا میبر

 .باشه
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 اسم حال به تا. شدیم جالب شیبرا داشت موضوع

 .بود دهینشن را یسوگل کارمند نیا

  

 . داد ادامه

. ادهد استعفا گفتن و شد بیغ هوی که بعدم نیبب -

 کتشر یکارمندها از یکی بود گفته تارا به کمند خود

 روز هر و ادیب تونهینم گهید و کرده تجاوز بهش

 .شه چشم تو چشم باهاش

  

 تعجب. آمد رونیب گرید دخترک دهان از یبلند نیه

 . کرد یم شره کلماتش از رتیح و
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 بود یزرنگ و زبر دختر یلیخ کمند بوده؟ یک یعنی -

 حرف و گذاشتینم محل که هم یکس به. میشم

 یرکالنت و نیآبت ،یلیوک مهندس خود با فقط. زدینم

... هاهزیه البته هم یکالنتر نیا. دیجوشیم شیب و کم

 بوده؟ نیهم نکنه

  

 ت؛اس میشم اسمش بود دهیفهم حاال که ترآشنا دختر

 . کرد ینچ

 تجاوز آدم یول رهیم هرز چشمش کال یکالنتر -

 هداد قسم رو تارا... حرفاست نیا از تراسکل. ستین

 نیهم. هانارویا ینگ یکس به هم تو. نگه یکس به

 یک بگن بعد بچرخه دهن به دهن حرف نیا دهمون
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 الیخیب. سرم زنیبر اه،یس یشمونیپ میشم بود؟ یک بود

 .قطف نبره باد میریبگ سفت رو خودمون کاله خودمون

  

 از. بود شده تمام آنجا کارش. برداشت قند دو

 . رفت کارشاناتاق طرف به و آمد رونیب ابدارخانه

 . شد اقات وارد و دیچ ذهنش در را کلمات

 .بود یزیچ نوشتن مشغول نایم

  

 نایم :گفت یالیخیب لحن وبا نشست اشیصندل یرو

  شرکت؟ یکارمندا از یشناسیم کمند تو

 . داد تکان سر بود؛ نییپا سرش که همانطور

 .آره -
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 . زد تر کینزد او به را اشیصندل

. زننیم حرف بهش راجع دارن  دمید االن ه؟یک -

 خوشگله؟

 

  

۰۶۵ 

 

 و شد کنده دستش ریز کاغذ از باالخره نایم نگاه

 . آورد باال را سرش

 هرفت شرکت از شهیم یسال کی شیدیند تو... نه -

 بود شده اواخر. بود خودمون بخش نیهم یتو
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 مهم، یکار یهاسفر و هاجلسه همه. یلیوک یسوگل

 بایتقر و دادیم انجام ترجمه کار. بردنیم رو کمند

 دمیشن هم ینفر چند از البته. بود شده یلیوک مترجم

 به یازین اصال و فوله اشیسیانگل خودش یلیوک که

 .اعلم اهلل بردیم رو کمند چرا حاال نداره، مترجم

  

 . گرفت ینفس

 بعدا و ومدین گهید ییهوی کامال روز کی از یول -

 یکی تارا. ندارم ازش یخبر گهید. داده استعفا گفتن

 .بود دوست یلیخ باهاش ،یبانیپشت بخش یها بچه از
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 تنگف تارا نیهم رفت؟ ییهوی یعنی: گفت کنجکاو

  رفته؟ چرا

 .انداخت باال شانه

  

 تارا هم. شمینم دمخور ادیز باهاشون کال من. نه -

 هاروآدم پیت نیا. نیمغرور یهاآدم کال کمند هم

 . پسندمینم

 . کرد زیر چشم

 یزیچ ؟یشد کنجکاو اون به جعرا چرا تو اصال -

 شده؟

  

 . زد صورتش یرو را لبخندش نقاب جانان
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 ها بچه بحثشه دمید االن. باشه شده یچ بابا نه -

 از یکی  با مشخصاتش آخه. شدم کنجکاو. گفتنیم

 داوم اونم. خونهیم مشهد یتو امیرستانیدب یدوستا

 که ییهایژگیو نیهم قایدق. کردم گمش من تهران

 مکن داشیپ تونستمیم اگر. داشت رو نیگیم شما

  ؟یندار ازش یاشماره تو. شدیم خوب یلیخ

 .انداخت باال ابرو نایم

  

 تو دوست اون نکنم فکر. واال نه. لحاظ اون از آها -

 اششماره. خوندینم تو با فازش اصال. ها باشه بوده

 از یکن داشیپ مهمه برات نقدریا اگر اما ندارم هم رو

 .داره رو همه آمار اون برات رمیگ اسار
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 تکان سر تند نا،یم یهاحرف اول بخش به اعتنا یب

 . داد

 . شهیم خوب یلیخ یریبگ ازش یبتون اگر آره -

 کاغذ به ینگاه و چرخاند دستش در را خودکار نایم

 .کرد شیجلو

  

 نیآبت دل ور اگر سراغش، رمیم. تمومه بایتقر کارم - 

 . نباشه جونش

 . کرد یاخنده تک نجانا

 . رفت رونیب اتاق از و شد بلند جا از نایم
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 شماره و شد اتاق وارد یگشاد لبخند با بعد قهیدق پنج

 . داد جانان به را کمند

  

 زنگ شب گفتن با و کرد اشیگوش وارد را شماره

 . کشاند یگرید جهت به را بحث زنم،یم

 کرد که یکار نیاول خانه، به آمدنش از بعد شب آن

 اول قیدقا همان در که یتماس. بود کمند با تماس

 نیهم با یلیوک و نبوده اشتباه احساسش که دیفهم

 به را کمند قبل سال کی ده،یچ او یبرا که یانقشه

 .بود انداخته دام
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 کردیم فکر اول. بود آمده اشخانه به کمند شب همان

 به کم کم اما است یلیوک از یدیجد نقشه هم نیا

 و کم یب را شنقشه تمام. برد یپ ماجرا تقیحق

 .کند جلب را اعتمادش تا گفت کمند یبرا کاست

  

. تگف شب آن از کمند که بودند نشسته کاناپه یرو

 کی و بود کرده نابود را اشیزندگ یلیوک که یشب

 یزندگ جهنم در ش،یابرو ترس از که یریاخ سال

 .بود کرده
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 . بود شیصدا نفکیال عضو بغض

 .کرد فوت بابام که بودم کیکوچ یلیخ من -

 برام یلیوک. مامانم و دارم بزرگتر داداش کی فقط 

 تگفیم بهم اکثرا. بود مهربون. داشت رو بابام حکم

 یم غنج دلم دخترم گفتیم هم ییوقتا یول کمند

 اب و مینداشت هم با یخوب ارتباط داداشم و من. رفت

 الس دو نیآبت از سنمم. نبودم رابطه یتو هم یپسر

 نهنک جرات که کردمیم برخورد یطور کی و شترهیب

 رو کاراش همه. کردیم فرق یلیوک اما شه کمینزد

 برام یدب میرفت بار کی. اشپدرانه محبت یپا گذاشتم

 نیآبت اگر یحت شام و نهار موقع اما. گرفت جدا اتاق
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 غذا باهم هک کردیم صدا رو من نبودن یکالنتر و

 .میبخور

  

 . کرد گره درهم را شیهادست

 یبعض. بودم احمق و ساده قدر چه دمیفهم بعدا -

 کارمند چون گفتیم دادیم برابر دو رو حقوقم هاماه

 نقدریا که شدمیم یخوش غرق منم و یهست یخوب

 .امیخفن آدم

  

 . زد یدار صدا پوزخند

 رآذ هس و ستیب. شیپ سال کی حدود تا گذاشت -

 شب گفت و زد صدام صبح یلیوک شنبه، پنج. بود ماه
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 وارد ییکایآمر شرکت کی با گفت. عمارت برم

 دیبا من و فرستنیم لیمیا کی شب که شده معامله

. میدب رو جوابشون عیسر و کنم ترجمه که باشم اونجا

. دش قفل زبونم اما نبودم خنگ اونقدر دم،یترس اولش

 دمیترس. زهیت زبونش یلیوک. امینم بگم نتونستم

 یپا  گذاشت اونم نگفتم یچیه. کنه اممسخره

 نهمس اون چته؟ کمند گفتمیم یه دلم یتو. موافقتم

 نیهم با. داره حشم و خدم یکل عمارتش یتو. پدرته

 رفتم شب اون و کردم یراض رو خودم هم هاحرف

 .عمارت

  

 و بود شده رهیخ روبرو به. بود شده خشک شیهالب

 .ندنک سکته که دیترس جانان. بود کرده رشتد چشم
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 . داد فشار یکم و گذاشت اششانه یرو را دستش

 . یبگ بعدا رو اشهیبق یخوایم -

 رشس جان یب تنها بدهد حاالتش در یرییتغ انکه یب

 .داد تکان طرف دو به را

  

 هم شیهادست به شیصدا لرز. آمد نییپا شیصدا

 . بود دهیرس

 پر پرنده. نبود کس چیه کرد، باز که درو رفتم، -

 زود که کردم یراض رو خودم باز اما دمیترس. زدینم

 .گهید رونیب امیم دمیم رو یلعنت لیمیا اون جواب

 و رفتم. ساختمانن داخل هم خدمتکارها احتماال
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 داخل رفتم و کرد باز رو در یلیوک و زدم در اونجام

 یبرا. نبود کس چیه یلیوک و من جز اما ساختمان

 ههم گفت. دمشیدیم یرسم ریغ لباس با بار نیاول

 .التیتعط فرستاده رو

. بود شده خشک لبام افتاد امیدوهزار گهید نجایا 

 حماقت اوج در و یمعطل بدون منم آورد وهیآبم

 . خوردم نفس هی رو همش

  

 به زالو همچون بغضش و گرفت باال شیصدا لرز

 از یاشکرهقط و زد یپلک. بود دهیچسب شیگلو

 .افتاد اشگونه یرو و شد رها چشمش
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 پرده حکم شیروبرو دیسف وارید و زدینم پلک 

 ذرآ سوم و ستیب شب که داشت را یینمایس شینما

 .بود آمده در ریتصو به آن یرو قبل سال

  

 اون و دمیپرسیم یکوفت شرکت اون لیمیا از یه -

. گهید سمت به چوندیپیم رو بحث موضوع یه

 دنیم لیمیا که کارم یتو میبر گفت گهید رشاخ

 اون اصال. کردم قبول خواسته خدا از. میباش همونجا

 موضوع که زدنمیم وارید در به رو خودم فقط شب

 .نشه خارج شرکت و کار از بحث

 ودب راحت الشیخ. داد نشونم رو اتاقش. باال میرفت 

 بهش یخطر چیه گهید بعد به شب اون از من که

 رو جا همه دقت با من. شمینم کینزد بهش و ندارم
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 دایپ فرار راه کنه، یکار خواست اگر که کردمیم نگاه

 فتادها فشارم کردم فکر. رفت جیگ کمی سرم هوی. کنم

 ...بعد... بعد. نشستم اتاقش کاناپه یرو

  

 مچاله جانان قلب و دیخز رونیب یگرید اشک قطره

 دستش دو انیم را سرش گرفت روبرو از نگاه. شد

 .ستیگر و گرفت

  

 د،یچکیم سرهم پشت که ییهااشک و بلند هق هق

 دکریم تر محکم دلش در را یلیوک کردن رسوا شهیر

 .شدیم تر مصر کارش انجام در و
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۰۶۷ 

 

 یرو را دستش. دیبگو او به که نداشت یزیچ چیه

 ضربه چند یهمدرد نشانه به و گذاشت کمند کمر

 . دیکوب او کمر یرو آرام

  و تهگرف یصدا با شد که تر آرام کمند بعد، قهیدق چند

 .داد ادامه بود هیگر از یناش که یا دورگه

  

 داریب یوقت... فقط... فقط. ستین ادمی یچیه گهید -

 روشن هوا. بودم خوابش اتاق تخت یرو که شدم

. بودم جیگ. شالم جز به بود تنم لباسام همون. بود شده
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 و کردم جور و جمع رو خود. کردیم درد تنم متما

 . مدهاو سرم ییبال چه دمیفهم بعد. نشستم تخت یرو

 .دیخند تلخ

  

 از و شدم بلند کوفته تن همون با. بودم شده ونهید -

 قفل کارش اتاق در.دمشیند یول رونیب اومدم اتاق

 داخل از ظرف صدا که رونیب اومدم ها پله از. بود

 من از اون باشه، اونجا زدم حدس. دمیشن آشپزخونه

 رسوا و موندن یجا به من و بود کرده استفاده سو

 از خواستمیم فقط که بودم احمق نقدریا کردنش،

 مرد اون از خونه، اون از خودم، از. کنم فرار اونجا

 باور خواستمینم هنوز. ازش دمیترسیم. ومدیم بدم

 ه؟یچ یبرا چهیپیم دلم ریز که یدرد نیا کنم
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 . دیخند کیستریه و گرفت باال را سرش

 و برداشتم رو فمیک معنا، تمام به احمق کی نیع -

. ردمک فرار بود باز در. نرفتم امآشپزخونه طرف یحت

 رو پاهام که بار هر با و دمییدویم وجودم تمام با

 بدنم کل یتو خار مثل درد دم،یکوبیم نیزم یرو

 .رفتیم فرو

  

 روبرو یبرا ناطق وانیح نیا یشگیهم حلراه فرار،" 

 عدب که یپوچ و هودهیب تالش. است قتیحق با نشدن

 رو هاتدست ،یشیم خم که یوقت دن،یدو یکل از

 لبخند کی ،یزنیم نفس نفس و زانوت یرو یذاریم
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 قهقهه دلت ته و کنهیم خونه لبت کنج هم یکمرنگ

 رو سرت لحظه همون شد، تموم باالخره که یزنیم

 ینیبیم یول یاندازیم غبغب به یباد و یریگیم االب

 که یانقطه همون یتو یبرگشت باز غافل، دل یا

 یبرا ذهنت یتو و یدیدو خاطرش به هایلومتریک

 یحرف چهار کلمه نیا فرار،. یدیکش هورا خودت

 میبزن گول رو خودمون خودمون، ماها که شد دهیآفر

 با ور نروزگارمو تلخ یروزها نیا از یبخش و

 . "میبگذرون نیریش االتیخ

  

 کور را هقش هق ادامه، در. بود کرده فرار هم کمند 

 ده،یترس یدختر. بود گفته بعد یروزها از و بود کرده

 دختر مردساالر جامعه در گرید که یمذهب خانواده با
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 هرهچ بر انسان نقاب که یطانیش گناه و شدینم دهینام

 .دیکشیم دوش بر را داشت

  

 و بود کرده پاک را تجاوز اثار تمام اول روز همان

 از .بود نکرده دایپ را یقانون پزشک به رفتن جرات

 هنگفت یزیچ اشخانواده به. بود داده استعفا شرکت

 یلیوک عمارت کوچه سر را عمرش از ماه شش و بود

 با. بود کرده چک را هاآمد و رفت. بود گذرانده

 یهازیچ بود توانسته و بود شده دوست هاخدمتکار

 هس ییشناسا آنها از یکی. بفهمد خانواده نیا از یادیز

. دندبو افتاده یلیوک دام در هم آنها که بو یگرید دختر

 انهخ به بتواند که یامهره. بود مهره کی دنبال به حاال
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 مکملش شب آن و کند اجرا را او نقشه و برود یلیوک

 .کرد دایپ را

  

 شدند مانیپ هم که یجابر ندکم و یشجاع جانان 

 رااج وارونه را یلیوک یشگیهم ویسنار بعد، روز پنج

 پهن انشیقربان یبرا شهیهم او که یدام همان و کنند

 .شدند هم موفق و کنند پهن خودش یبرا را کردیم

  

 . جانان -

 پهلو به و آمد رونیب فکر از. کرد جمع را لبخندش

 بود یادیز مدت. کرد نگاه هلن به منتظر و دیچرخ
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 هب شانرابطه کل و بودند دهیند کینزد از را گریهمد

 . بود شده محدود یریتصو تماس و امکیپ

 جانم؟ -

  

 . داد فشار هم یرو محکم را شیهالب

 .کرد بشیترغ جانان

  

 نه فربد، یخوشحال اون به نه شده؟ یچ هلن، بگو -

 گرا. کردم صحبت اوشیس با من. تو یناراحت نیا به

 دو تا تینها فرهاد نکنه، تیاذ اعترافاتش یتو یلیکو

 یتو یناراحت نیا. شماست کنار گهید هفته سه
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 انگار که نگران نطوریهم و کنهیم جمیگ چشمات

 .دونمینم من که هست یزیچ

 

  

۰۶۸ 

 

 .  داد تکان طرف دو به را سرش

 ... کن ولش یعنی. ستین یزیچ... نه نه، -

  

 زبانش قفل کردیم اصرار شتریب یکم. بود دل دو

 به که بود یموضوع اگر. نگفت یزیچ اما شکست،یم

. آمد یم در شیصدا وقتش به کرد،یم دایپ ربط او
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 یفرع موضوعات به که بود آن از تر خسته امشب

 . کند فکر

 .  بخوابم من پس. باشه -

 . گرفت دست در را جانان دست

  

 اون خاطر به کارات نیا ددرص نود که دونمیم من -

 چند اون جبران و یخورد شب اون که بود یقسم

 بهت خواستم االن. بود کنارمون خونه نیا تو که یماه

 سر ییبال چه فردا پس و فردا که ستین مهم بگم

 که یخطر نیهم. ارنیم اشدسته و دار و یلیوک

 امشب که ییپا نیهم و یدیخر جون به امشب

 ما. هیکاف من یشرمندگ عمر کی یبرا نایهم د،یلنگیم
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. جانان میونیمد بهت یکن فکر نکهیا از شتریب یلیخ

 .برات میکن جبران بهتونم روز کی دوارمیام

  

 . زد حلقه چشمانش در اشک و 

 . یمرس -

 .زد یا خسته لبخند جانان

  

 یشنهادیپ هم جبرانت یبرا. یونیمد یلیخ اره  -

 دایپ برام دار هیما و خوب شوهر کی نکهیا جز ندارم

 ام یرنگ چشم چهارشونه، قدبلند، دکتر، حایترج. یکن

 . پسندم یشرق و یمشک یاقهوه فقط ندارم دوست

 .دیخند
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 . کنه دایپ برات همکاراش نیب فربد گمیم -

 .زد یچشمک

  

 . ببرمش نیچیبپ باشه آماده فردا پس. ممنون -

 ندارم دوست وقت چیه: گفت مکث با و شد یجد

 کردم رو یکار من. هلن یبدون من ونیمد رو خودت

 خوبه یلیخ خودمم حال االن. خواستیم دلم که

 تیشکا ازت یلیوک بگن و انیب فردا پس اگر یحت

 باز هم یبخور خنک آب یبر دیبا ماه چند و کرده

 . شمینم ناراحت

 . دیکش درهم آبرو و شد نگران هلن
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 ؟یچ تیشکا -

  

 . بست را شچشمان. زد یغلت و دیکش یهوف

. دماکر یغلط چه یه حرفا؟ نیب نویا نگفت اوشیس -

. هتب گمیم فردا. میبخواب فعال بزار. ستین یمهم زیچ

 . ببند هم رو در. ریخ به شب

 .زد غر هلن

  

 باال سرش خودش اون حاال. خب نگو مهین نصفه -

   مردک؟ کنه یچ تیشکا. داره

 نانجا به ینگاه و. داد رونیب دار صدا را نفسش

 . بود زده خواب به را خودش که انداخت
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 .ریخ به شب. رفتم یاوک -

  

 را در و شد خارج اتاق از کرد؛ خاموش را المپ

 . بست

 تاب و چیپ سرش در که یمختلف افکار جانان

 طهنق نیتر پستو به و انداخت یابقچه در را خوردیم

 .کرد پرت ذهنش

  

 کرد وارد خواب یخبریب یایدن به را اشخسته ذهن

 به و شد گرم هم یرو چشمانش بعد یاقهیدق و

 .رفت خواب
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۰۶۹ 

 

 *** 

 . گرفتم جهیسرگ. نیبش خدا رو تو جانان یوا -

 مبل یرو را تنش و کرد قفل درهم را شیهادست

 . کرد رها

 . بود کرده عرق شیهادست و دیتپیم تند قلبش

  چرا. ومدنیم تر زود جاش. هلن تونمینم -

 تا من باشه کرده فرار دن؟ینم جواب رو اشونیگوش

 . شم زنده و رمیبم روز هر دیبا عمرم آخر

 .گذاشت اشیباز تشک یرو را انیک هلن
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 فربد و اوشیس. گرفتنش قطعا بابا نه کنه؟ فرار کجا -

 خلوت سرشون. گهید ندادن جواب رنیدرگ حتما هم

 .  دنیم خبر حتما شه

 .خاراند را اشقهیشق

  

 ... یراست -

  ؟یچ -

 رفت اوشیس روزید: گفت متفکر و کرد زیر چشم

  فرهاد؟ دنید

 . داد تکان سر هلن

 .آره -
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 یچ همه فرهاد به شب؟ید نگفت یزیچ چرا پس -

  بود؟ گفته یچ فرهاد بود؟ گفته رو

 . شد بلند مبل یرو از و دیدزد چشم هلن

 همه که، یبود. شبید یزیچ نگفت. دونمینم -

 . بود یلیوک گرفتن و امروز به راجع بحث

 .افتاد یلیوک ادی گرید بار

  

 . کرد ینچ

. دادنیم خبر کی کاش. هلن شد دوازده ساعت  -

 . دهنم تو ادیم داره قلبم من
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 شماره و شد روشن اشیگوش صفحه لحظه همان

 .افتاد آن یرو فربد

  

 . داد جواب عیسر

  گرفتنش؟ فربد؟ شد یچ -

 رب یآب مانند فربد شاد لحن. امدیم یادیز صدا و رس

 . گرفت آرام. بود آتش یرو

 

 بشیتعق ها بچه روزید که همونطور اره،. سالم - 

 . گرفتنش. بود کردان یتو الشیو داخل کردن

 . دیپرس مردد

  نش؟یدید -
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 . داد جواب فربد

 دیجمش مهندس دیبا ش،یپ ربع کی نیهم.  آره -

 ور من االن احساس که یدیدیم نددستب با رو یلیوک

 هک البته گفت پرتم و چرت یسر هی. یکردیم درک

 میتنظ یبرا انیب میبگ رو دخترا دیبا فردا. ستین مهم

 . شونهپرونده دنبال هم اوشیس. تیشکا

 .باشه. آها -

  

 . بهت بگم یچ هی زدم زنگ... یراست -

  ؟یچ -

 رقرارب خط طرف ان در مطلق سکوت بعد هیثان چند

 .شد
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 به فقط فرهاد نیبب. تر خلوت جا کی اومدم خب -

 االن من بعد بزنه، زنگ تونهیم خاص عده کی خط

 زد زنگ هلن، یگوش یرو کنم یم ورتیدا رو خطم

 خب؟ بده جواب

  

 .  شد هول

  ؟یچ یبرا چرا؟...چ -

 دز زنگ. داره کارتیچ دونمینم: گفت الیخیب فربد

 .  گفت ینطوریا من به

 شفروک یلیوک یریدستگ خبر از بعد که یسترسا

 . دیکش شعله گرید بار بود؛ کرده
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 . فشرد دستش درون را کشیتون لبه

 شده؟ ریدستگ یلیوک دونهیم -

  

 یب شیبرا موضوع. بود الیخ یب همچانان فربد لحن

 . بود تیاهم

 اتییجز هیبق بهش، گفتم زد زنگ االن نیهم. آره -

 رو خط و کنم قطع من. گفته اوشیس روزید هم

 .فعال. داشت عجله فرهاد. گهید کنم ورتیدا

  

 . کرد قطع را یگوش و گفت یلب ریز یخداحافظ

 جور و جمع را خودش توانست تا گذشت هیثان چند

 .نداشت یخوب خاطره قبلشان دفعه تماس از. کند
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 . زد صدا را هلن و کرد صاف را شیصدا

 ورتیدا رو خطش االن فربد. اریب رو تیگوش هلن -

 .بزنه زنگ خوادیم فرهاد. تیگوش یرو کنه یم

 

  

۰۷۱ 

 . داد جانان دست به را ان و آورد را یگوش فرز هلن

 کخش داشت؛ تن به که یکیتون با را شیدستها عرق

 هب را منتظرش نگاه و گرفت دست به را یگوش. کرد

 . دوخت آن صفحه
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 فرهاد العمل عکس به راجع یحدس چیه نتوانست

 . بزند

 

 درون یگوش دنیلرز با و دینکش یطول انتطارش

 ار نفسش آن یرو یناشناس شماره افتادن و دستش

 . داد رونیب

 

 گوشش یرارو آن و لغزاند یگوش یرو را دستش

 . گذاشت

 شما با.... زندان از رندهیگ تماس ،یگرام مخاطب -

 . ردیگیم تماس

 . سالم -
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 رد نفسش. بود یجد و خشک قبل دفعه مثل شیصدا

 که ییصدا وبا زد لب یسخت به. بود شده حبس نهیس

 . داد جواب امد یم در چاه ته از انگار

 

 . سالم -

 .  بود کرده یحرف نوع هر دنیشن اماده را خودش

  ن؟یخوب -

 یپرس احوال یبرا فرهاد کردینم فکر. پراد باال ابرو

 . باشد گرفته تماس

 

 . کرد یمخف کالمش وپست در را تعجب
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 . ممنون. بله -

 . یطوالن سکوت باز

 

 . خورده چیپ پاتون گفت اوشیس -

 .شد جادیا خط طرف دو در یطوالن سکوت دوباره و 

 

 دانست ینم و بود فرهاد یها حرف فکر در جانان

 یعصب قبل دفعه برخالف شیصدا. بدهد یجواب چه

 شیاج سر. کرد او نگران چهره به ینگاه هلن. نبود

 . بود ستادهیا او روبرو و بود شده خشک
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 اما بود کالفه. داد رونیب محکم را نفسش فرهاد

 . سرد و بود آرام شیصدا

 

 از یا خالصه و مالقات اومد اوشیس روزید -

 چهار و ستیب بعد. کرد فیتعر رو افتاده که یاتفاقات

 اصال پرونده نیا. کنم هضمش نتونستم هنوز ساعت

 ... من... من... شه یطورنیا نبود قرار

 

 مآرا یکم و بود برگشته یعاد حالت به جانان نفس

 عهدف برخالف که بود دهیفهم االن الاقل. بود شده تر

 المشک در نهفته یشرمندگ. ستین یعصبان او از قبل
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 فرهاد کردن شرمنده دنبال او اما کرد یم احساس را

 . نبود

 

 . دیپر فرهاد حرف انیم و گرفت یدم

 من ای داشت دوست یلیخ شمارو خدا ای دونمیمن -

 هم و زندان اون از کرد خالص رو شما هم رو،که

  .نداد قرار یلیوک دست به مرگ با رو من سرنوشت

 

 در فرهاد آخر حرف هنوز. بود زده هیکنا ناخواسته

 .خوردیم وول ذهنش

 

 . دیربیم را نفسش وستنشیپ وقوع به تصور با و 
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 ." ینیبب چشم به رو مرگت تا بمون بمون،" 

 

 . داد ادامه او و امدین در فرهاد یصدا

 به هم چون. ندادنم استفعا از ستمین ناراحت من -

 تا چند به هم و تونمیم که کردم ثابت شما و خودم

 یلیوک پرونده. کردم کمک خودم مثل جوون دختر

 شدردسرا و نشده بسته من یبرا یول دیشا شما یبرا

 کرف بعد هفته چند به بهتره شما یول. دهبع به االن از

 . منتظرتونه که یشرکت و خانواده و نیکن

 

 .  نداشت گفتن یبرا یحرف گرید
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 دهنش رفتنش متوجه. نبود هلن آورد؛ باال که را سرش

 .بود

 

  

۰۷۰ 

 

 چند اون جز دیبر بود ممکن هم شما غفلت کی با -

 ... راگ نیکنیم یشاد ونبراش نیدار االن که یقربان تا

 

 . دیپر حرفش انیم. دیفهمینم را فرهاد کالم حرص

 از رو دیشا و اگر و اما وقته یلیخ من مهندس یآقا -

 نیا قطعا. نبودم نجایا وگرنه رونیب انداختم میزندگ
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 ودب میزندگ یها یوانگید نیبزرگتر از یکی من کار

 و ستمین تاجر شما مثل من. داشتم دوستش من اما

 یچ همه نجایا تا که حاال میایب. تا چهار دوتا دو اهل

 میاربز کتابارو حساب نیا گهید شده، تموم یخوب به

 .  کنار

 

 . نشاند لب بر یتبسم

 دوارمیام... خب. قشنگه ها یوانگید نیهم با ایدن -

 . باشه رو در رو مونیبعد مکالمه

 خواهان چرا فرهاد دانستینم. سکوت گرید بار و

 یهاحرف به مکالمه شتریب است؟ بوده او با صحبت

 . بود گذشته دار کش یهاوسکوت  او
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 گفتنش در که بزند خواهدیم یحرف کرد یم احساس

 . است مردد

 

 . خداحافظ. باشه -

 از یادیز یانرژ مرد نیا با کردن صحبت. دیکش یپوف

 . گرفتیم او

 

 . کرد زمزمه

 . خداحافظ -

 فرهاد آرام زمزمه که وردایب نییپا را یگوش خواست

  دیرس گوشش به

 . جانان -
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 . کرد اضافه مکث با و

 . خانوم -

 

 . دهد ادامه را حرفش که کرد سکوت

 . ممنون -

 د؟یبگو ممنون کی که بود گرفته را خودش جان

  ندلبخ  و خورد گوشش به نفسش، محکم دادن رونیب

 . نشست جانان یهالب یرو یرنگ کم

 . خداحافظ .کنمیم خواهش -

 

 . کرد قطع را یگوش مکث یب بار نیا
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 . نشست شیجلو و شد وارد وهیم ظرف با هلن

 . کرد جمع را لبخندش

 : گفت باز شین با و دیکوب بهم را شیها دست هلن

 نگفت یبد زیچ فرهاد کنم فکر خداروشکر خب -

  نه؟

 

 . کرد ینچ و برداشت ظرف درون از یپرتقال

 کل در اما داشت، تشکر نبهج شتریب کنم فکر. نه -

 . زده زنگ یچ یبرا بود دهینفهم خودشم

 

 . داد ادامه مکث با و گفت یآهان متفکر هلن
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 یبزرگ قدم نمیهم باز ست،ین تشکر آدم فرهاد -

 .  برداشته

 . دیخند

 . بود معلوم آره -

 .داد رونیب یاسودگ با را نفسش

 .بزنه زنگ بهت خوادیم چرا که دمیترسیم واقعا-

 

 :دیپرس کنجکاو و دیکش درهم اخم

 چرا؟ -

 .زد یگشاد لبخند

 .بود زده رو اوشیس روزید اخه -

 ؟ی...چ -
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 .نبود خودش دست بلندش یصدا

 

 .داد حیتوض و دیخند هلن

. دکر فیتعر فربد اوشیس رفتن بعد شبید اره -

 هداد حیتوض براش و رفته اوشیس که روزید انگار

 . زنتشیم شهیم پا فرهادم

 یخطرناک کار که اوشیس از بود گرفته قول چون

. لوج نفرستن تنها رو تو و مدارک گرفتن یبرا نکنن

 چشماش جلو خون لحظه هی اصال گفتیم اوشیس

 اوشیس. بود رفته ادشی رو خودش یازاد گرفت، رو

 و خورده چیپ پات فقط تو که خورده قسم یکل هم

 یگفتکه االن.  کرده ولش که یبرنداشت خراشم کی
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 یزیچ تو به که گرفتم استرس بزنه، زنگ خوادیم

 .نگه

 

 .دیخند ناباورانه

 فکر خودمم.  آوردم شانس واقعا پس خب -

 .نگه بهم یزیچ کردمینم

 

 خودش کرده که هم یا مهین نصفه تشکر نیهم اره -

 نیهم سر فرشته با دعواهاشون از یلیخ چون. هیلیخ

 .بود

 .پراند باال ابرو 

 ؟یچ سر -
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۰۷۲ 

 

 . داد ادامه جانیه با و کرد قفل هم در را شیها دست

 مقابلش نقطه فرشته و درونگراست یلیخ فرهاد -

 و داشت صدقه قوبون توقع راه به راه فرشته. بود

 یه هم خاطر نیهم به ست،ین ینطوریا اصال فرهاد

 سبتن که کنهیم انتیخ بهش داره کردیم فکر فرشته

 .  سرده بهش
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 کردن ازدواج باهم یچطور تفاوت همهنیا با نایا -

 .دونمینم من

 

 .کرد دییتا را حرفش هلن

 از. بود سوال ازدواجمون لیاوا اون منم یبرا اره -

 ،فرهاد گفت. دونستینم قیدق اونم دمیپرس فربد

 کی اون از بعد و دهید یمهمون کی یتو رو فرشته

 رو پاش دوماه بعد و بوده ارتباط در باهاش مدت

 واجازد فرشته با دیبا حتما که کفش کی یتو کرده

 .کنه

 

 .داد ادامه تر یجد و داد گوشش پشت را شیموها
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 یمال وضع و بود کرده فوت که هم مادرشون و پدر -

 جوره چیه بوده، خوب یلیخ که هم فرشته خانواده

 کی نداشت یچیه روزا اون فرهاد رفتنینم بار ریز

 اصرار با اخر در اما بود شرکت کی تو ساده کارمند

 به دادن تیرضا هم اشخانواده فرشته، خود یها

 .مباه داشتن تفاوت یلیخ واقعا خب یول ازدواجشون

 

 .کرد یمکث

 صالا فرشته فوت بعد که توداره نقدریا فرهاد نیبب -

 رهادف گفتیم فربد اس،فرشته نیا حاال. نکرد هیگر

 نیهم به. نکرده هیگر یحت باممبا و مامان فوت بعد

 و شدن یحرص شتریب فرشته مادر پدر بود هم خاطر

 .کشته رو فرشته فرهاد خود که مطمئن
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 . فرهاد یآزاد بعد داره دنید اونام افهیق -

 . داد تکان سر تند تند هلن

 

 اول دادگاه روز. ندادن فحش و نزدن حرف کم. اره -

 از هحاضر که هخورد قسم باباش که کرد فیتعر فربد

 اعدام فرهاد فقط که بگذره اشییدارا و اموال تمام

 . شه

 

 شد،یم آزاد فرهاد. گرفت هلن از نگاه و گفت یآهان

 دیرسیم شیکارها جزا به و بود نرفته زندان به یلیوک

 . بود شده یقربان گناه یب فرشته اما
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 اما شناختینم فرهاد با ازدواجش از قبل فرشته

 را یخوب یها روز فرهاد با ازدواج از عدب دانستیم

 و  شوهرش به دائم که یشکاک زن. بود نگذارنده

. بود آنها مچ گرفتن دنبال و داشت شک انشیاطراف

 یگرید یمعنا شیبرا زین هلن شدن حامله خبر یحت

 کی دست به دست کائنات تمام که انگار. داشت

 .بزنند گول را او که باشند داده گرید

 

 دختر کرد، یم درک را اشخانواده بودن داغدار 

 یها رفتار اما بودند کشته اشخانه در را جوانشان

 نچندان یکودک در شهیر قطعا اشیزندگ در فرشته
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 االنش دلسوز خانواده به که یا گذشته. داشت خوبش

 .گشتیبرم

 

 . جانان -

 درون هدف یب را پرتقال. نداشت خوردن یبرا یلیم

 . گرفت باال را سرش و کرد رها بشقاب

  جانم؟ -

 

 . آمد حرف به دودل و دیکش لبش یرو را زبانش 

 شغلت اون که حاال ه؟یچ اتبرنامه حاال تو... گمیم -

 ... ما هم و یداد دست از هم رو
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 .بست لب و کرد سکوت

 : گفت مشکوک و کرد زیر چشم

 ینطوریهم شبیپر از ؟یبگ یخوایم یچ تو هلن -

 نگفتم یچیه یه. زدن حرف یبرا لدود و یا کالفه

 یگینم یزیچ نمیبیم اما یایب حرف به خودت که

 دینبا من که افتاده براتون یاتفاق ؟یچ شما. اخه

  داره؟ ربط من به که هیزیچ بدونم؟

 یجا مبل یرو او کنار و شد بلند مبل یرو از هلن

 . گرفت
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 بود یحس نیتر شده شناخته ترس. بود نییپا سرش

 یم احساس. زدیم چنگ جانان دل به لحظه نآ در که

 . ستین انتظارش در یخوب زیچ که کرد

 

 اول یها روز همون از فربد که یدونیم -

 یم بود داغ امکله منم. داشت رفتن زمزمه ازدواجمون

 مک اما میداشت رفتن برنامه روزا همون از. میبر گفتم

 رصتف گفت فربد شیپ سال کی. شد تر رنگ کم کم

 به میبتون که بود کرده دایپ راه کی و کرده رو نبهمو

 . میکن مهاجرت کانادا
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 درهم قدر ان. بود کرده قفل درهم را شیها دست

 دهش دیسف شیها انگشت سر که بود داده فشارشان

 او شده قفل دستان یرو را دستش جانان بود؛

 .فشرد یکم و گذاشت

 

  

۰۷۳ 

 

 .   ددا ادامه تر راحت هلن

 رو مراحل از یلیخ پارسال. کارامون دنبال رفت -

 فربد یه و بگم بهت خواستمیم یه من. کرد یط

 الک چون مینگ یکس به نشده یقطع تا داشت اصرار
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 شهینم بگن بود ممکن لحظه هر. نبود معلوم زیچ چیه

 نخودمو فقط نشه اگر گفتیم. شه یمنتف یچ همه و

 رفتن زندان و هفرشت فوت با اما میکرد عیضا رو

 .   شد عوض یچ همه فرهاد

 روزمون و حال که یدید. نرفت کارا دنبال گهید فربد

 فربد هب هفته اون یول مینبود فکررفتن یتو اصال رو؟

 اگر و داده رو یاوک باالخره کانادا دولت که گفتن

 یراکا یسر کی فقط یعنی. میتونیم م،یبر میبخوا

 فربد لیوک خود رانگا وقته چند نیا. مونده یجزئ

 . رهیبگ رو اقامتمون تونسته و بوده کارا دنبال
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 دوخته هلن به را نگاهش بزند؛ پلک آنکه یب جانان

 تکرار گرید بار خودش یبرا را هلن یها حرف. بود

 .  کرد

 

 ندید منتظر و بود دوخته او به را منتظرش نگاه هلن

 .  بود العملش عکس

 زا رفتن و اقامت گرفتن دنبال فربد که دانست یم

  حاال؟ اما است رانیا

 

 دندان انیم را آن و دیکش دهانش داخل را نشییپا لب

 . کرد ریاس شیها
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 . شکست را اش یطوالن سکوت

  ن؟یکن کاریچ نیخوایم -

 

 . شد جمع هلن یها چشم در اشک

 نه ،میدار خواب نه روزه چند. جانان دونمینم -

 فرهاد قراره هک حاال گفتیم شبید فربد. خوراک

 مینیبب میبگ بهش و میکن صبر اون یازاد تا شه ازاد

 . گهیم یچ اون

 

 . کرد یجان یب خنده تک

  من؟ شیپ نیبمون نینر گهیم فرهاد یکرد فکر -
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 را چشمانش نم و داد تکان طرف دو به را سرش

 . گرفت

 

 از رو فرصت نیا اگر ده،یبر نجایا از فربد... نه -

 کردن دایپ سخته یلیخ گهید بمونه و بده دست

 نجایا لیدل تنها دونهیم فرهادم. یتیموقع نیهمچ

 فرهاد اگر گفتمهم فربد به خودشه، فربد، موندن

 شهینم اما بمونه رانیا اون خاطر به ذارهینم بفهمه

 زا که شهیم شروع یوقت تازه فرهاد سخت کار... جانان

 لبه که یشرکت و مونهیم اون... رونیب ادیب اونجا

 که ردمم حرف و رفته نیب از که یاعتبار ه،یورشکستگ

 . نداره یتموم
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 پنهان انشیگرچشمان پشت در هلن که یشاد برق

 . دید یم وضوع به را بود کرده

 

 خوشحال مهاجرت نیا از هم فربد دانستیم دهیند

 را انها که ستیسمانیر تنها فرهاد، شدن ازاد و است

 . است کرده وصل رانیا به

 . فشرد را هلن دست

 

 هلن، دیبر نیمشتاق رفتن یبرا نقدریا دوتاتون اگر -

 هک میدونستیم شیب و کم ما همه. نداره یحرف فرهادم

 . نداره موندن رانیا یبرا یمیتصم فربد
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 را ان دست پشت با د،یچک چشمش از یاشک قطره

 . کرد پاک

 

 یحرف فرهادم اگر یحت اسونه حرف به. شهینم -

 . میرب و میبزار تنهاش طیشرا نیا یتو شهینم ازب نزنه

 . کرد ینچ

  ن؟یکن صبر ماه چند شهینم -

 . دینال درمانده

 

 وقت ماه کی گفتن بهمون که هفته اون از... نه -

 . مونده اشهفته سه االن ن،یدار
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 دهش خسته کردن یباز از. شد بلند انیک هیگر یصدا

 . بود

 

  .برداشت را او و دیکش یآه هلن

 نشد بلند با نکرد احساس را زمان گذر و بود درفکر

 شیروبرو زیم از نگاه و خورد یتکان فونیا یصدا

 .گرفت

 

  

۰۷۴ 
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 هلن و فربد پچ پچ یصدا از و برنگشت عقب به

 حرف از کندیم مطلع را فربد دارد هلن که دیفهم

 .است زده جانان به که ییها

 وارد اسپرت شلوار و شرتیت با فربد بعد قهیدق چند

 .شد ییرایپذ

 

 .زد یخشک لبخند

 .ینباش خسته سالم -

 نشست شیروبرو مبل یرو

 .یمرس سالم-

 .نکرد هلن یها حرف به یا اشاره 

 ؟یلیوک از خبر چه -
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 چشماش یتو ترس. میداد لشیتحو. یسالمت-

 ه،بد ارویلیخ خون تقاص دیبا مرد نیا.  آورد سرحالم

 .اولشه هنوز

 مشغول را ذهنش که یسوال و گرفت دندان به را شلب

 .آورد زبان به بود؛ کرده

 

 بوده دست هم نظرتون به خبر؟ چه نیابت از -

 باهاش؟

 رشب را پرتقال و برداشت را کارد برداشت، یپرتقال

 .داد
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 لهمحمو تا چند یول نگفته یزیچ یلیوک که فعال -

 ره کار فروختنشون کرده، وارد یقاچاق اون که یبزرگ

 دمخو نظر شرکته، اون یتو هم نیآبت. ستین یکس

 یب باشه، نداشته خبر یچ همه از نیابت اگر که نهیا

 .قطعا کننیم ییبازجو هم اونو حاال. ستین هم خبر

 

 .افتاد نایم ادی

 شن؟یم یچ... کارمنداش یعنی... شرکت-

 :گفت تیاهم یب و انداخت باال شانه

 کیدنز یلیوک به که ییااون شهیم منحل شرکت یچیه

 هم هیبق شنیم ریدستگ داشتن خبر کاراش از و بودن

 .بگردن یدیجد کار دنبال برن دیبا
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 .گذاشتدهان در پرتغال یا تکه

 

 مدت کی تو بهتره که میکرد فکر اوشیس با یراست -

 خونه دور یبنداز رو یچ همه و کارت میس کال

 .اوضاع شهیم یچ مینیبب تا نروهم خودت

 ؟یک تا -

 

 وجل یلیوک یها ییبازجو کمی. هفته سه دو حداقل -

 .گهیم یچ مینیبب بره،

 دهانش داخل را پرتقال از یگرید تکه الیخیب و

 .انداخت
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 ن؟یگیم رفتنتون به راجع فرهاد به یک -

 .شد جمع چشمانش در اشک و افتاد سرفه به

 وقت...  بهش گمیم... حاال... اون: گفت و دیدزد نگاه

 .دهایز

 

 انجان  بود؛ شده رهیخ بشقاب به که فربد خالف بر

 .کرد زوم او یرو را نگاهش

 سه تا فرهاد اگر. نیندار یادیز وقت اصال اتفاقا -

 ؟یچ برسه شما رفتن وقت و  نشه ازاد گهید هفته

 رفتن، یبرا نیشد دل کی که حاال نپرس نظر ازش

 .بگو بهش زودتر
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 نقاب.  داد نشان را خودش یاشفتگ و یکالفگ

 .رفت کنار ارامشش

 

 کل با دارم من که دیببخش بگم برم بگم؟ یچ -

 مرده، زنت ماهه هفت هم تو ایدن ور اون رمیم میزندگ

 .هواست یرو تیزندگ کل و پرتگاهه لبه شرکتت

 خودت؟ و یدونیم خودت

 .گرفت شیهادست انیم را سرش

 

 پدر ،من یبچگ و تو ینوجوون تو که دیببخش بگم -

 و یکرد کار و یزد َرستد از تو و مردن مادرمون و

 کنم ولت ینطوریا حاال که یگذاشت من دهن لقمه
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 نمک نقدریا شد یم روت یبود تو بگم؟ یچ برم؟

 راه نه و دارم پس راه نه من االن ؟یباش نشناس

 ...شیپ

 

  

۰۷۵ 

 

 ای  انجیا یبمون یتونیم تو ای... اس ساده یلیخ نیا -

 تنها نیا و یبر که یدیدو ساله چند یوقت... نه

 هم نجایا تو ؟یکن کار یچ یخوایم ته،یزندگ فرصت

 .یبکن فرهاد به یخاص کمک یتونینم یبمون
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 یتونیم تو. کنه سرپا رو شرکت و ادیب دیبا اون 

 ؟یدار کار نیا یتو یتخصص اصال تو ؟یکن کمکش

 . نیدار وقت هفته سه فقط

 اب یسیرودروا یتو که یا نکرده کار یکل و دییشما

 ستیر و راست یجاکنم چه کنم چه کاسه فرهاد

 .نیگرفت دست کاراتون، کردن

 

 .داد رونیب را نفسش

 دنبال برو بعد و بگو فرهاد به فردا پس فردا -

 .نباش هم فرهاد نگران.... کاراتون
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 فشار از نشان سرخش چشمان. آورد باال را سرش

 .کرد یم تحمل که داشت یادیز

 .برد شیموهاانیم را دستش

 

 لقب ماه هفت فرهاد با اون نباشم؟ نگرانش یچطور -

 .کرده فوق آسمون تا نیزم از

 .زد یا خسته لبخند

 

 آورده مانیا من یها قول به ماهه چند نیا کنم فکر -

 یچیه فعال اما رفتنم یکارا دنبال خودمم من. یباش

 بهت ماه دچن نیا یتو اگر. هستم و ستین معلوم

 اشمب فرهاد کنار دمیم قول بهت بازم پس ام شده ثابت
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. دیبر راحت الیخ با شما. باشم داشته رو هواش و

 خوبه؟

 

 انانج به بزند پلک انکه یب شدو درشت فربد چشمان

 .نداشت باور را بوددهیشن که یزیچ انگار. شد رهیخ

 جلو را دستش و شد زیخ مین کرد؛ یا خنده  جانان

 .داد تکان فربد صورت

 

  برادر؟ ییکجا -

 .بود جانان به نگاهش همچنان اما زد پلک فربد

 .داد حیتوض و شد یجد. نشست جانان
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 تا و هستم گفتم من ؟یستین ماه چند نیا نگران مگه -

 یا بهونه گهید.  کنمیم هم فرهاد کمکبتونم ییجا

 .یندار

 

 .کند درک را جانان یها حرف بود نتوانسته هنوز

 ...تو... اخه... یچ یعنی -

 .داد سامان را ذهنش درهم کلمات و کرد یمکث

 یشناسینم رو فرهاد تو... شهینم... جانان شهینم -

 .دیخند

 

 و تو دمیکش رو اش نقشه االن شهیم چرا  نشه؟ یچ -

 نیا فقط من...  نیندار موافقت جز یا چاره هم هلن
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 ستین قرار .نیهم کنمیم کمکش نجامیا که یماه چند

 باشه ازین که بکنم یا العاده خارق و خاص کار

 .بشناسمش

 

 جانان به ینگاه مستاصل و شد میتسل

 انداخت

 .دیخند و کرد وهیم ظرف به یا اشاره جانان

 ادیز فردا از که یش روشن بزن وهیم. بردم من خب -

 .یدار کار

 

 ثابت بود؛ یباز مشغول که انیک یرو را نگاهش و

 .ماند
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 تنها .نبودند هم انیک و فربد هلن، گرید بعد، هفته سه

 ... اشیزندگ یدلخوش

 .زد یتلخند

 

  

۰۷۶ 

 

 چه شما از ستین پنهون که خدا از مهندس آق -

 شما گاهیجا دونستمیم اول روز همون از که پنهون

 .  ستین نجایا ایحساب ادم
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  .داد ادامه و زد فرهاد کمر به یآرام ضربه

 . سالمت به برو-

 . زد یگرم لبخند

 . رونیب یایم هم خودت شاءاهللان -

 

 لیسب به دستش و دیکش باال را دماغش منصور

 . دیکش پرپشتش

 بده تیرضا اونا. مهندس آق گهید حکمم منتظر من -

 .  شدم میتسل گهید منم. ستنین

 

 . آورد نییپا را شیصدا
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 نیا تو موندن از کمتر دار طناب اون فکر کن باور -

 ،میدیند ایدن نیا از یریخ که ما. کنه یم تمیاذ جهنم

   اس؟یچطور مینیبب اونور میبر الاقل

 

 ناال منصور مطمئنم باش، دواریام مرد، نباش دیام نا -

 . بخشنیم نننیبب رو

 

 گرفته و یدماغ تو صدا همان با و امد جلو هوشنگ

 ؟یتنفر دم نیکنیم ور ور ییدوتا نیگیم یچ: گفت یا

 یقاط یر یم یدار یبر کنم ماچت ایب مهندس اق

 .  آدما
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 تکان سر تنها هوشنگ، خمار چشمان دنید با فرهاد

 . گرفت آغوش در کوتاه را او و داد

 

 . جان هوشنگ باش خودت مواظب -

 . خورد جا هوشنگ هنگامیب قهقهه با

 :  گفت شد؛ کمتر اشخنده که رفته رفته

 آق بود نذاشته جان سمما ته یکس وقته یلیخ -

 . سالمت به یریم... الیخیب. مهندس

 

 سلول در از و دیچرخ عقب به یگرید حرف یب

 . رفت رونیب
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 شانیبرا فرهاد یازاد. نبود سلول در یکس گرید

 در فرهاد که ماهه هفت نیا در. نداشت یتیاهم

 هیقب با هوشنگ گاها و منصور از ریغ به بود؛ سلولشان

 و دبو نشده صحبتهم  هم دستش تانانگش تعداد به

 جز  که است مغرور یمرد او که داشتند اعتقاد یهمگ

 .ندیبینم را یکس خودش

 

 و بود رسانده گوشش به منصور هم را ها حرف نیا 

 فرهاد خورده گره درهم شهیهم یابروها از انقدر اال

 . ندینگو یزیچ شیجلو که بردند یم حساب
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 و آمد جلو معذب صورمن برداشت؛ را کوچکش فیک

 ... گمیم... مهندس اق: گفت کنان من من

 . زندب یگرم لبخند که شد باعث منصور یطوالن مکث

 

  ؟یبگ یخوایم یچ... باش راحت -

 ار سرش و دیکش گردنش پشت به یدست منصور

 . انداخت نییپا

 

 یبر االن یستین ما مثل شوما فهممیم من گمیم -

 و خم جلوت که یدار نوکر و چاکر نفر صد رونیب

 سرت خالصه. کنن مهندس مهندس و شن راست

 ... ندارم یا چاره منم اما شه یم شلوغ
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 . گذاشت منصور شانه یرو را دستش

 ینیچ مقدمه نقدریا که منصور یبگ یخوایمیچ -

 شب و روز باهم رو مون ماه هفت تو و من ؟یکنیم

 . بزن رو حرفت که میندار تعارف م،یکرد

 . زدیم دو دو چشمانش مردمک. آورد باال را سرش

 

 ومدهین زنم ماهه شش االن قتشیحق مهندس اق -

 دل ندارم، ازشون یخبر. ازشون ندارم تلفن. مالقاتم

 .  واپسشونم
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 به و آورد در گشادش شلوار بیج از یا کهنه کاغذ

 .گرفت فرهاد طرف

 

  

۰۷۷ 

 

 اعتماد نجایا یکس به من... خونمه ادرس نیا -

 و قاتل گنیم ما به مهندس آق درسته یعنی... ندارم

 منم. میشناسیم ناموس یول رومون تو ندازنیم تف

 نینیبب دیبر سر هی نیتونیم شما. بچمم و زن نگران

  ن؟یریبگ ازشون یخبر نیتونیم
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 بیج داخل را آن و گرفت را کاغذ مکث یب

 . داد سر شلوارش

 . شمیم شریگیپ حتما: گفت یجد

 

 . دیدرخش منصور چشمان در یشاد برق

 . یمرد یلیخ. مهندس آق میچاکر یلیخ -

. شمیم ماجرا نیا ریگیپ حتما من. خودته یمرد از -

 . خداحافظ برم، گهید

 

 یخداحافظ و دیکش آغوش رادر او گرید بار منصور

 . کرد
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 یپوزخند و گرداند سلول دور دورتا را عشیسر نگاه

 . نشست لبش کنج

 و ندینب را یکس گرید که انداخت نییپا را سرش

 یروز هر ماه هفت نیا. نخورد یزیچ به چشمش

 . بود گذشته عذاب و زجر با اول روز مانند

 انتیخ و فرشته یناگهان مرگ شوک در که یاول روز

 . بود کشینزد برادر از قیرف

 

 گوشش در یفلز در شدن باز خراش گوش یصدا

 . شد باز در و دیچیپ
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 رونیب بود؛ ستادهیا در کنار که یسرباز به نگاه بدون

 . انداخت راستش و چپ سمت به ینگاه و آمد

 

  صیتشخ را فربد نیماش زود یلیخ

 . بود شده پارک او از یکم فاصله با که داد

 . شدند ادهیپ نیماش از هلن و اوشیس فربد،

 رد سفت را فرهاد و رساند او به را خودش دو با فربد

 .گرفت آغوش

 

 . کرد پر را فرهاد گوش دارش بغض صدا

 . داداش یاومد خوش -
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 . گرفت یقیعم دم و زد فربد کمر دور را دستش

 . بود حاضر حال در ،یزندگ از اشداشته تنها فربد

 . ممنون -

 

 لبخند فربد یاشک یهاچشم. آمد رونیب او آغوش از

 . آورد لبش بر یتلخ

 . کرد بغل هکوتا را او و آمد جلو اوشیس

 هب هاشیسخت تمام یول ،یکرد رمیپ اتپرونده با -

 . یاومد خوش دیارزیم االنت دنید

 

 . داد تکان سر
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 هب رو شیهایسخت هم. یگذاشت تموم سنگ که تو -

 . رو هاش کتک ،همیدیخر جون

 . زد یپهن لبخند اوشیس

 

 . دیرس هلن به نوبت

 . زد خندلب و برد فرو شیپالتو بیج در را شیدستها

 

 . مبارکه تیآزاد. فرهاد سالم-

 . ممنونم. جان هلن سالم -

 

 شده عمو. ماند ثابت هلن صاف شکم یرو نگاهش و

 . داشت برنامه فربد بچه یبرا قدر چه. بود
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 . نشود فرهاد نگاه متوجه که بود آن از تر زیت هلن

 . کرد دستش شیپ

 

 .هنیبب رو عموش منتظره االن هم انیک. خونه میبر -

 

 تهشکس جمع انیم شده حاکم سکوت فربد دییتا با و

 . رفتند نیاش طرف به و شد

 . ماند ثابت یا لحظه ،یخال نیماش یرو فرهاد نگاه

 

 .  دیآ یم آنها همراه جانان کرد یم فکر که بود احمقانه

 . شد قدم هم اوشیس با و داد تکان یسر کالفه

*** 
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۰۷۸ 

 

 

   .رفت اشپزخانه به و کرد جابجا بغلش رد را انیک

 ییرایپذ به باز و کرد خاموش را ها مرغ شعله

 . بود کالفه و داشت استرس. برگشت

 

 هب فربد نیماش یصدا دنبالش به و  اطیح در یصدا

 . دیرس گوشش

 . ستادیا در جلو و داد نییپا را دهانش اب
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 . گرفت او از را انیک و شد وارد هلن ازهمه اول 

  ده؟یپر رنگت چته -

 

 . زد یلبخند هول

 .  بابا خوبم نه من؟ -

 . کرد یمکث

 

 . کنم درست ساالد برم یراست -

 . رفت اشپزخانه طرف به و دیچرخ تعلل یب و

 . کرد نگاه او یخال یجا به متعجب هلن
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 . دنبالش به فربد و شد وارد فرهاد

 رفته اش خانه به و شده جدا آنها از ریمس در اوشیس

 . بود

 

 پشت و ختیر سبد درون را ساالد لیوسا جانان

 . زنشستیم

 به اعتماد تمام اما است بچگانه رفتارش دانستیم

 .بود رفته هوا به و شده دود نفسش

 . شود رودررو فرهاد با توانستینم 

 .  کندیم صحبت فربد با که دیشنیم را شیصدا

 دوش برو حموم هی یخوایم زوده، نهار یبرا هنوز -

  ها؟ ریبگ
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 . فرهاد صدا دنبالش به و

 . اریب برام لباس فقط اره، -

 .  باشه -

 

. نداشت را او کشتن قصد که فرهاد. زد تشر خود به 

 . ستادیا و شد بلند جا از کالفه

 دم نگرفت با و دیکش بلندش دامن سارافون به یدست

 رونیب آشپزخانه از کردن فکر یا لحظه بدون ،یقیعم

 . رفت

 

 .  شد ییرایپذ وارد. بود نییپا سرش



صورتیتابو   
  
 

 

1111 

1111 
@romandl 

 اطراف یبررس مشغول فرهاد. آورد باال یکم را سرش

 ثابت یا لحظه او یرو نگاهش او، ورود با که بود

 . شد بلند جا از و ماند

 

 چشمش به که بودند یزیچ نیاول کوتاهش یموها

 هک دیبگو توانستیم یراحت به بود، شده الغر. آمد

 تهرف گود چشمانش ریز. است هکرد کم زیسا دو یکی

 . بود شده شتریب شیاقهوه یهاچشم جذبه و بود

 

 . انداخت باال را شیابرو کی

 

 . مهندس خانم سالم -
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 مچهین و کرد قفل درهم را اشکرده عرق یها دست

 . نشاند لب بر یلبخند

 .نیاومد خوش سالم، -

 

  

۰۷۹ 

 

 .  ممنونم -

 تنگف یبرا یحرف جانان. شد راربرق نشانیب سکوت

 به و کند عقبگرد لحظه همان دادیم حیترج. نداشت

 هم یلیوک با دارید از فرهاد دنید. برگرد اشپزخانه

 . بود تر سخت
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 که شد بلند سرش پشت از هلن یصدا لحظه همان

 . بود گرفته بغل به را انیک

 . آوردم برات رو اتبرادرزاده که ایب عمو آق -

 . گرفت جانان از را گاهشن فرهاد

 

 . داد فرهاد به را انیک و ستادیا فرهاد روبرو هلن

 یبوس دست در ریتاخ قهیدق چند نیا بابت عمو آق -

 یرخو پلو لباس بردمش ن،یکن عفو رو تونبرادرزاده

 . رفت آبم به دست هی و کردم تنش

 به رهیخ رهیخ هلن، یها حرف به توجه یب فرهاد

 . کرد یم نگاه انیک
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 برق که کرد احساس جانان و فشرد آغوشش در را او

 . دید فرهاد چشمان در را اشک

 . دییبو را انیک گردن

 

 متعجب چشمان در و کرد دور خود از را او یکم

 . زد لب بود؛ زده زل او به که انیک

 . عمو سالم -

 

 هلن. داد تکان سر و زد بهم را شیها لب از انیک

 . زد یپهن لبخند
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 مبل یرو داشت آغوش در را انیک که همانطور فرهاد

 . نشست

 

 .برگشت آشپزخانه به و داد رونیب را نفسش جانان

 .بود بهتر حالش

 . نداشت یا فاصله مرگ تا فرهاد ورود لحظه 

 

 داشت، دست به یورزش ست کی که یحال در فربد

 . رفت فرهاد سمت به

 

  .داد فرهاد دست ابه ر ها لباس و گرفت او از را انیک
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 کار یحساب که میبخور نهار و  حموم برو پاشو -

 . باهم میدار

 

 . رفت حمام طرف به و داد تکان سر حرف یب فرهاد

 الس نیچند که کرد یم فکر اما بود گذشته ماه هفت

 و در یحت داشت، یتازگ شیبرا زیچ همه. گذشته

 . خانه وارید

 

 ار بود داده فربد که ییها لباس گرفت، یکوتاه دوش

 . ستادیا نهیا جلو و زد تن
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 ؛بود اشیزندگ نفکیال جز ورزش که بود سال هشت

 یجا بود کرده یسع صبح یها دنیدو با چه اگر

 .  بود کرده افت بدنش هم باز اما کند پر را اشیخال

 

 اما ودب تنگ شیبرا شیپ ماه شش تا فربد یها لباس

 زا و داد تکان سر کالفه. بود نشسته تنش در حاال

 . آمد رونیب حمام

 

 یحت و اندامش و ورزش که داشت دغدغه انقدر

 . نبودند اشیزندگ تیاولو در وقته چند نیخودش،ا
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 نهار :گفت هلن و نشست زیم پشت. بود پهن نهار زیم

 یژگیو تنها هفته  دو نیا کال. بوده جانان با امروزم

 ادی جانان از دیجد غذا یکل من که بود نیا مثبتش

 . گرفتم

 هلن به یاغره چشم محسوس نا و دیگز لب جانان

 . انداخت باال شانه تنها هلن که رفت

 طرف به و گذاشت برنجش یرو مرغ یا تکه فرهاد

 . دیچرخ جانان

 

 هم با باشه بهتر کنم فکر نهار از بعد. ممنون -

 . میکن صحبت
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 منم: گفت کنان من من و دیپر حرفش انیم فربد

 ... دیاب... یعنی... دارم کارت

 . کرد رها بشقاب داخل را غذا قاشق فرهاد

  .یدار پرواز گهید هفته کی و کانادا یبر یخوایم -

 

 انندم فربد. افتاد سرفه به و دیپر هلن گلو یتو غذا

 یکم دست جانان و بود زده زل فرهاد به ها زده جن

 .  نداشت آنها از

 

 اب یمالقات وقت هفته دو نیا در بود نتوانسته فربد

 دنبال به جانان یهاحرف از بعد اما رد،یبگ فرهاد
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 پرواز  گرید هفته کی حاال و بود رفته شانیکارها

 .  داشتند

 

 : داد ادامه یجد و آرامش با فرهاد

 عدشب و یمالقات وقت گرفتن دنبال گفت اوشیس -

 حاال. ینیبب رو من یخواستیم یچ یبرا گفت هم

 . میزنیم حرف بهش راجع بعدا بخور نهار

 

 غولمش و انداخت نییپا را سرش ه،یبق به توجه یب و

 .شد شیغذا خوردن
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۰۸۱ 

*** 

  ن؟یدار پرواز شنبه چند -

 جمع از بعد. کرد حلقه درهم را شیهادست فربد

 نجپ تمام و بود آمده ییرایپذ به فرهاد با نهار زیم شدن

 . بود دوخته نیزم به را نگاهش قه،یدق

 . داد پاسخ آهسته 

 .ندهیآ هفته شنبه -

  

 .  دیکوب شیپا ران یرو آرام را دستش فرهاد

 .  میدار فرصت هفته کی قایدق... خب -
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 در جانان و هلن. نبود یناراحت از یاثر شیصدا در

 . بودند مشغول آشپزخانه

 دنبال یرفت ؟یکن کار یچ یخوایم رو خونه نیا -

 فروشش؟ یکارا

  

 یکار گناه بچه پسر همچون. آمد باال فربد سر

 اشهیتنب اعالم منتظر و بود دوخته فرهاد به را نگاهش

 . بود کرده عرق اشیشانیپ. بود

 . یایم که تو یبرا بزارمش گفتم یعنی... نه -

 .دیپر باال فرهاد یابروها
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 خودم مگه کار؟یچ خوام یم رو تو خونه من -

 خوابم؟ کارتون

  

 حال به تا. دیکش اشیشانیپ به دستش معذب فربد

 زدن حرف انگار. بود دهینکش خجالت فرهاد از نقدریا

 و آوردینم ادی به را کلمات. بود کرده فراموش را

 . ندیبچ هم کنار را هاآن توانستینم

 که االنم و بود فرشته نام به که اونجا اخه... نه -

 ... و رفتن اشخانواده

  

 .  شد رهمد شیهااخم. بود کرده فراموش
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 کار؟یچ خوامیم رو بزرگ خونه نیا من بازم -

 هم رو اتهیسرما تمام که خوبه وضعت نقدریا

 ریز اونم ؟یچ نتیماش ؟یبر و نجایا یبزار یخوایم

 مبگ دیبا یکن راتیخ یخوایم اونم اگر... هنوز پاته

 دهز فرشته اسم به ادینم ادمی گهید دارم رو نیماش که

 .باشمش

  

 رقع غرق بدنش. دیکش شیموها انیم را شدست فربد

 یم را او فرهاد نرمش بدون و محکم لحن. بود

 . ترساند

 .معامله سر میبر قراره فردا... فروشمیم رو اون... نه -
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 . کرد نییپا و باال آرام را سرش

 نجاست؟یا من یگوش. خوبه خب -

  

 . اتاقه داخل کردم، خاموشش روز همون از... اره -

 .ارشیب برو -

  

 . رفت اتاق طرف به و شد بلند جا از فرز فربد

 دیاب. بست چشم و داد هیتک مبل به را سرش کالفه

 یبند تیاولو را شیهاکار و داد یم سامان را افکارش

 .کردیم
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 در آشپزخانه از که دید را جانان شیهاپلک یال از 

 نچشما دنید با و انداخت ییرایپذ به ینگاه مین آمد،

 دشید از و رفت باال طبقه سمت به تند فرهاد، هبست

 .شد خارج

  

 تردخ نیا. بست نقش شیلبها یرو یکمرنگ پوزخند

   بود؟ داده نجات را او

 .کرد باز چشم فربد پا یصدا با

  

 . کرد روشن را آن و گرفت را یگوش

 ماه هفت همان در یگوش. گفت یم راست فربد

 .  دبو مانده جا نحس غروب همان در ش،یپ
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 .بود شده تند شیهانفس

  

 . کرد باز را مخاطبان ستیل

 .یکار دوستانه، خانواده،. داشت مخاطب گروه سه

  

 چه دنبال گروها ان در دانستینم هم خودش

 خودش؟ تیاذ و آزار گردد؟یم

 

  

۰۸۰ 
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 از یستیل و زد یخانوادگ گروه یرو را دستش

 . آمد باال شیبرا نیمخاطب

 ...و هلن فرشته، فربد،

  

 قلبش انیم ییجا افتاد، آخر نفر اسم به که چشمش

 . کرد زمزمه لب ریز و گرفت اتش

 .سهند -

  

 کرد؟یم درک را او یکس چه. سوختیم شیهاچشم

 غروب در خودش خانه در درست قبل، ماه هفت او

 را اشهنفر چهار خانواده از نفر دو ،یبهار روز کی

 . کرد خاک
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 اتفاق ان اگر که یهمسر. بود همسرش تنها رشتهف

 طالقشان یکارها بعد ماه کی دیشا افتادینم شوم

 گروه در هم که بود یکس تنها سهند اما شدیم تمام

 . یخانوادگ هم و یکار هم بود، دوستانه

 آنقدر. بود بر از مو به مو را دادگاهش روز یها حرف

 در که حصب دم دهیسپ و زندان کیتار یهاشب در

 که بود کرده تکرار خودش با را آنها د؛یدویم محوطه

 .بودند شده ذهنش ملکه

  

 همه. شهیم تموم شرکت، یکار ساعت پنج ساعت -

 شرکت یتو فرهاد و من فقط بودن، رفته هاکارمند
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 ونشخونه نگیپارک یتو قبل روز از نمیماش. میبود

 دو یکتابا حساب یساعت دو یکی هم که میرفت. بود

 رو نمیماش من هم و میکن جور و جمع رو ریاخ هفته

 .بردارم

  

 هب داد رو خونه دیکل فرهاد م،یدیرس که ساختمان دم 

 ریمد شیپ رفتیم دیبا خودش و داخل برم که من

 سوار هم با. بود شونخونه باال طبقه که ساختمان

 اون و شدم ادهیپ چهار طبقه من و میشد آسانسور

 هک داخل برم که انداختم دیکل نمم. پنج طبقه رفت

 راهرو یتو و زد زنگ بهم دوستم موقع همون

 لمیموبا که یوقت قایدق. شدم او با زدن حرف مشغول

 .برگشت فرهاد کردم، قطع رو
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 هک نرفتم داخل چرا دیپرس ازم. شد قهیدق ده کل در 

 خونه وارد و انداخت دیکل فرهاد. بهش رو لشیدل

 دیخر سهیک تا سه دو. دمیند یددز از یاثر من. میشد

 کانتر یرو بود، فرشته به متعلق که زنونه فیک کی و

 .بود

  

 از ییصدا چیه اما زد صدا رو فرشته بار چند فرهاد

 دمبو سادهیوا ییرایپذ وسط هموجا من. ومدین فرشته

 . شد خوابشون اتاق وارد فرهاد که

 ور رشتهف خفه یصدا که بود نگذشته شتریب هیثان چند

 هک انگار بود یجور هی گهیم یچ دمیفهمینم. دمیشن
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 تخواسیم و صورتش یرو بود گذاشته بالشت یکی

 اتاق وارد و نگرفتم یجد لحظه اون اما کنه اشخفه

 .  نشدم

 .کننیم یشوخ دارن دیشا گه،ید شوهرن و زن گفتم

 کردم مشغول اون با رو خودم و آوردم در رو میگوش

 نیا یول نبود بلند بازم اما دمیشن غیج صدا بار نیا که

 .غهیج که بود واضح یلیخ بار

 سالن وسط ینطوریهم. بودم دهیترس اون بعد 

 دش باز در که کنم کاریچ دونستمینم و بودم سادهیوا

 رقع صورتش و بود دهیپر رنگش. آمد رونیب فرهاد و

 راستش دست چاقو. دیلرزیم شیهادست. بود کرده

 . آورد باال رو چاقو. بود یخون...بود
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 فتگ فقط نبود اون از بهتر حالم و بودم دهیترس منم

 کاریچ دمینفهم منم. زد زانو همونجا و مرده فرشته

 مه رو ماجرا هیبق و زدم زنگ سیپل به عیسر که کنم

 .یقاض یآقا نیدونیم خودتون

  

 از پس یکی و بودند آمده ها هیهمسا او، از بعد

 یآقا یحت. است قاتل او هک کردند تکرار یگرید

 از قبل ربع کی را او که ساختمانشان ریمد ،یمصطفو

 مغرور آدم او که بود گفته دادگاه در بود؛ دهید حادثه

 با که ییدعوا در قبل هفته کی و است یعصب و

 شتهفر بود، گرفته پا شب آخر شان،کوچه در فرشته

 او به دارد مرد نیا که بود گفته واضح و آشکارا
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 هب دردسر یب او کشتن با خواهدیم و کندیم انتیخ

 . برود یبعد زن سراغ

 هب فربد بلند یصدا و تنش دیشد خوردن تکان با

 . شد پرت حال زمان

 .فرهاد -

  

 هب دستش و بود شیروبرو فربد دهیترس چشمان

 . بود زده چنگ شیبازو

 ؟یخوب -

 

  

۰۸۲ 
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 محکم شیهاقهیشق. دیکش چشمانش به را دستش

 . هم قلبش و دیکوبیم

 .  گرفت قیعم نفس دو

 . کرد نییپا و باال را سرش

 هکشاند ییرایپذ به را جانان و هلن فربد، بلند صدا

 .بود

  

 چنگ از را شیبازو کرد؛ پرت مبل یرو را یگوش

 با که جانان و هلن از را نگاهش. کرد آزاد فربد دست

 و گرفت بودند شده زل آنها به شده گشاد چشمان

 . کرد کج یبهداشت سیسرو سمت به را راهش
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 و برد سرد آب ریش ریز را سرش. بود کرده داغ بدنش

 . نشست تنش بر یفیخف لرز

 خودش ریتصو به و ستادیا. بود افتاده نفس نفس به

 . ماند رهیخ نهیا در

  

 گرانن یصدا دنبالش به که خورد در به یکوتاه ضربه

 . بود فربد

  تو؟ یشد یچ ایب... داداش -

 یب و کرد باز را در. کند نگرانش شتریب امدین دلش

 .آمد رونیب حرف

  

 . کرد حرکت او از جلوتر
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 . افتادم یزیچ هی ادی یچیه -

 سر همچنان جانان و هلن شد که ییرایپذ وارد

 .بودند شده خشک شانیجا

  

 شییتنها در بعدا. کند متمرکز را افکارش کرد یسع

 عالف کند، فکر ها زیچ هیبق به که داشت یادیز وقت

 .  کند نگران را فربد رفتن دم خواستینم

 حرکت سرش پشت که فربد و نشست مبل یرو

 .ستادیا شیروبرو بود کرده

  

 یرو که یگوش به یا اشاره و گرفت باال را سرش

 . کرد بود؛ افتاده یکنار مبل
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. حامد کن سرچ ها مخاطب یتو بردار، رو اون -

 .من بده رو یگوش بزن، زنگ

  

 توانستینم هنوز و زدندیم دو دو شیهامردمک

 کردیم پرواز ذهنش باز گفتیم چه هر. شود متمرکز

 خاطراتشان و سهند نحس اسم یکینزد در ییجا و

 . آمدیم فرود

 یگوش حرف یب و گرفت او از را نگرانش نگاه فربد

 .برداشت را
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 بد حال لیدل گاران اشصفحه کردن روشن با همزمان

 باز مکث با و بست را چشمانش که دیفهم را فرهاد

 . کرد

 اششماره: گفت بشنود فرهاد فقط که یطور آرام

 .ستین نیا گهید

  

 لب یرو یپررنگ پوزخند حرفش اتمام با همزمان

 . نشست فرهاد یها

  

 آوردیم و شستیم و بردیم را او مغز یکی کاش

 یگرید کس مغز با نه ای. شیجا سر گذاشتیم
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 کردن فکر طاقت گرید او مغز. کردندیم ضشیتعو

 .کردیم داغ مدام و بود آورده کم. نداشت

  

 و گرفت او طرف به را یگوش فربد بعد، هیثان چند

 . خورهیم زنگ داره: گفت آرام

 گوشش یرو را یگوش و کرد منحرف را فکرش

 .گذاشت

  

 . دیچیپ یگوش در حامد متعجب یصدا زود یلیخ

 . سالم -

 . داد هیتک مبل به را سرش

 .پسر سالم -
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 لبش بر یکمرنگ چند هر لبخند حامد ادیفر یصدا

 . آورد

 ...ایخدا یوا ؟یخودت فرهاد -

 

  

۰۸۳ 

 

 . کرد اضافه مکث با

 ؟یِک ؟یشد آزاد االن؟ ییکجا -
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 یایب سر کی یتوانیم. فربدم خونه. امروز آره، -

 ؟نجایا

  

 هب. برام بفرست رو آدرس... حتما اره اره: گفت تند

. ستین کارا نیا اهل ما مهندس نیا گفتم همه

 رو یواقع قاتل االن. شد ثابت همه به خداروشکر

  گرفتن؟

 هک یحرف چهار کلمه نیا بود نتوانسته هنوز... قاتل

 خم را کمرش ماه هفت نیا در اشیتن چند ینیسنگ

 .کند هضم بود؛ کرده

  

 . فعال. کنم یم امکیپ رو ادرس. گرفتن آره -
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 . گرفت فربد طرف به را یگوش

 داره امالک بنگاه. براش بفرست رو خونه آدرس -

 ...بفروشه رو خونه روزه چند بتونه کنم فکر

  

 . کرد ارسال و پیتا را آدرس و گرفت را یگوش

 نداشت یوقت زندان مانند گرید اما کرد یم درد سرش

 رشکا. ببرد پناه اشیفلز تخت به درد سر هنگام که

 اهم هفت که یسردرد نیا با دیبا. بود شده شروع تازه

 . آمدیم کنار بود؛ همراهش

 رییتغ یکم با هلن و جانان آورد، باال که را سرش

  .کردندیم نگاه را آنها و داده هیتک ستون به  حالت،

 .کرد هامبل به یااشاره
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 . باهاتون دارم کار ن،ینیبش نیایب -

 و شده بد سهند شماره دنید از بعد بدش حال انقدر

 یاعتراض و حرف چیه یب که بود ترسانده را آنها

 . گرفتند جا بود او روبرو که یادونفره مبل یرو

  

 . کرد تر کینزد فرهاد به را خودش زین فربد

 باال را سرش. دیکش خشکشیهالب یرو را زبانش

  .باشد داشته یشتریب ریتاث کالمش تا. گرفت

 هم کانادا بره خوادیم فربد گفت اوشیس یوقت -

 سال چهارده راستش. خوشحال هم و شدم ناراحت

 من دیام تمام شدن، فوت مادرمون و پدر که شیپ
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 و بال ریز عموم درسته بود شاهد خودش. بود فربد

 کار و رفتم یسالگ جدهیه از اما گرفت رو پرمون

 رماگ و سرما. نکنه احساس یسخت فربد فقط که کردم

 . نشه شیزیچ فربد که دمیچش

  

 احساس واقعا اما ترم بزرگ سال سه فقط ازش درسته

 نکهیا خاطر به فقط ناراحتم االنم. بهش دارم یپدر

 خوشحالم خب اما شهیم دور ازم امخانواده عضو تنها

 .بره شیهاآرزو سراغ به که داشت شهامت نقدریا که

 یشرمندگ نیهم از من اما نگفت یزیچ اوشیس

 ونمتیم نشسته، اشیشونیپ یرو که یعرق و صداش

 هدفش، به دنیرس یبرا شیخوشحال کنار در بفهمم

 . منه شرمنده قدر چه
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 یتو یحت من. کنم ینم درکش اما فهمم یم نویا 

 ستمد کمک بشه فربد و رونیب امیب که نیا االتممیخ

 داره رو خودش کار ،داره خانواده خودش. نداشتم رو

 دوشش به که یفیوظا از شتریب هم ماهه چند نیا و

 نوبت االن دهیکش زحمت شرکتم و من یبرا بود

 چند نیا  ن،یکن ستیر راست رو کاراتون. خودمه

 .دیبر زودتر که دم یم کمک خودمم ام روزه

  

 ودب نییپا سرش. برگرداند فربد طرف به را سرش

 . دادیم فشار ستشد درون محکم را شیهاناخن

 .گذاشت دستش یرو را دستش
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 . کرد شیصدا یجد لحن یچاشن نرمش یکم

 راه نیا که یداشت شهامت نقدریا یوقت هم تو -

  .باش تر یقو کمی یکرد انتخاب رو مهاجرت سخت

 . نکرد نگاه فرهاد به اما آورد باال را سرش

 ...نجایا... تو... اما -

  

 . دیخند کوتاه و مردانه

 نیا از بدتر گهید جنگم؟ دونیم وسط ؟یچ من -

 خودم پس از ام؟ساله دو بچه اد؟یب سرم قراره

 ام؟یبرنم
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۰۸۴ 

 

 . داد رونیب کالفه را نفسش. کرد سکوت

. نهکیم تمیاذ بودنت شرمنده و مردد نیا. فربد برو -

 زا لطفا. باشه راحت انیک و هلن بابت المیخ خوامیم

 رتکا که نشو سست یگذاشت قدم توش که یراه نیا

 خودت بزنم، بینه بهت ستمین اونجا من. تمومه

 . باشه یچ همه به حواست

 . زد او کمر به یآرام ضربه و
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 نییپا را سرش گرید بار  داد تکان سرش تنها فربد

 قبل قهیدق چند با حالش که بود واضح یول انداخت

 عذاب حجم زا. است بهتر و دارد یفاحش تفاوت

 .بود شده کاسته وجدانش

  

 نگاهش بعد و کرد هلن به ینگاه مین گرفت؛ ینفس

 . داد تاب فربد یرو را

 مهندس خانم با من ن،یبر دیپاش شوهر و زن خب -

 .دارم کار
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 جانان. انداخت جانان به ینگران و نامطمئن نگاه هلن

 اج از هلن. کرد بسته و باز را شیهاپلک نانیاطم با

 . ندرفت رونیب سالن از. فربد دنبالش به و شد لندب

 در بودند، گفته دروغ هلن به که یچشمان برخالف

 .شد یم رو و ریز یه که شستندیم رخت انگار دلش

  

 شرکت در وقته چند نیا در اما بود گرفته استرس

 .بود شده یقابل گریباز یلیوک

  

 را سکوتش زین او. دوخت فرهاد به را نگاهش

 و کرد حلقه درهم را شیهادست. نکرد ینطوال

 .دیکش جلو را خودش
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 مقدمه  به عادت من. یشجاع مهندس خانم خب -

 هامحرف نیا ممکنه که گمیم شیشاپیپ ندارم، ینیچ

 . باشه پرده یب و رک

 همچنان ند،یبب را جانان العمل عکس تا کرد یمکث

 . بود او به رهیخ

  

 . داد ادامه

 یاخونه نه و یدار یکار نه من اطرخ به شما االن -

 که یوقت تا نه حداقل. باشه داشته یدرست تیامن که

... درشپ انتقام تشنه و باشه شهر نیا تو یلیوک نیابت

 ماه هفت نیا یتو اگر و رنیم دارن فربد و هلن
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 هم یمیصم دوست شما باشه، نکرده رییتغ یزیچ

  خب؟. یندار

 نتظرم گرید بار و کرد نییپا و باال را سرش تنها جانان

 . دوخت چشم فرهاد به

 درسته؟. یندار هم مشهد به برگشت الیخ قطعا -

  

 و دهد تکان سر جانان گرید بار شد باعث مکثش

 . دیپرس را سوالش بالفاصله فرهاد

  ؟یبکن یخوایم کاریچ بپرسم شهیم -

 شیهاحرف فربد حضور در خواستیم او. نبود فربد

 . ..حاال و بزند را
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 یباز در که مرد نیا جلو. نداشت را نفسش به اعتماد

 یسکر به و برد یبرا یشانس او بود استاد کلمات با

 .  نداشت حرفش نشاندن

 ...اره: گفت رک و انداختین تکاپو از را خود باز اما

  

 . دیپر باال فرهاد یابروها

  

 چشمان در و دیکش جلو یکم را خودش فرهاد، مثل

 با نبرد در که کرد توکل خدا به دل در. شد رهیخ او

 .بود داده قول فربد به. نباشد بازنده مرد نیا
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 یتو و مونمیم تهران فعال من: گفت شمرده شمرده

 . کنمیم کار نواب شرکت

 که را چشمانش تعجب و فرهاد یابروها رفتن باال

 . کرد دایپ یشتریب جرات و دل د؛ید

 .میبکن باهم یااملهمع کی دیبا شما و من واقع در -

  

 . داد ادامه و گرفت یدم دید که را فرهاد سکوت

 تیامن اصال االن من نیدونیم هم خودتون خب -

 کنه ینم عوض رو یزیچ هم مشهد به رفتنم. ندارم

 یحت. کنهیم دایپ رو من و هیلیوک پسر نیآبت باالخره

 دو به قطعا چون نداره دهیفا هم ام خونه کردن عوض

 النا نیهم و سرمه باال نیابت دهینکش روز سه به روز
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 قطف. رونیب برم در نیا از من منتظره فقط مطمئنم هم

 .برم در اونا دست از بتونم من که داره راه کی

  

 نسبتا سکوت از بعد و خورد فرو را نشییپا لب

 . کرد زمزمه فرهاد، شده زیر چشمان در ،یطوالن

 .بودن شما کنار -

 

  

۰۸۵ 

 

 . کرد درشت چشم شده شوکه فرهاد

  ؟یچ...چ-
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 . داد حیتوض آرامش با و نشست صاف

 بهش نیهم و بود دهیند فرهاد از یتند واکنش 

 .بود داده جرات

  

 ییازجوب یط و پدرش گفته به االن تا یلیوک نیآبت -

 نداشته خبر پدرش یها کار از که گفته خودش، یها

 شما طرف ای و من طرف ادیب دیشا... آزاده اون نه؟

 هم زا و میباش باهم دوتا ما که یوقت نه اما انتقام یبرا

 و کنمیم یزندگ تنها من دونهیم اون. میباش باخبر

 شما و رهیم داره فربد که فهمهیم یزود به نطوریهم

 هکن حمله ما به تک تک نکهیا حاال. نیشیم تنها هم

  ن؟یتسین موافق ه؟ن م،یباش باهم ما تا تره آسون یلیخ
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 . زد زل او به منتظر و داد تکان سر تنها فرهاد

 .داد ادامه یشتریب تمرکز با جانان

  

 ماهه چند نیا حداقل میدار اجیاحت بهم ما پس خب -

 کی فقط اما کنمیم کار سرمد شرکت امیم من. رو

 بخش و شماست به کمک یبرا کوچکش بخش

 جور کی نیا گفتم. خودمه خاطر به شیاصل

 . دارم شرط تا چند منم و اسمعامله

 .برد باال را اش اشاره انگشت

  

 نسبتا شرکت کی شما شرکت که نهیا نیاول -

 قطعا اونجا امیم دارم من خب و اسورشکسته
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 ارک یگانیبا یتو برم شیپ ماه هفت مثل خوامینم

 . کنم

 داشت ماجرا. کرد حلقه درهم را شیهادست فرهاد

 . شد یم جالب

 ...خب -

  

 . انداخت باال شانه الیخیب جانان

 اب البته ن،یکن منصوب معاونتون عنوان به رو من -

 معاونتون به قبل ماه هفت که یحقوق دوبرابر

 . نیدادیم

 یرو را شیپا. نبرد سهند از ینام که بود حواسش

 . انداخت شیپا
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 یدبع شرط و متفاوته یلیخ االن طیشرا حال هر به -

 هخون من ساختمان یتو نیایب دیبا... که نهیا آخرم و

 .نیریبگ

  

 جانان که نبود یزیچ فرهاد، شده درشت یها چشم

 که زد خنده ریز یپق. کند مقاومت آن برابر در بتواند

 .زد یمصلحت سرفه و کرد کنترل را ان زود یلیخ

  

 ماا ستمین مطمئن خودمم رو نیا ن،ینکن یبد فکر -

 ساختمان همکف بقهط و سومه طبقه من خونه خب

 خوب یلیخ میاریب ریگ رو صاحبش میبتون اگر ه،یخال

 به توجه با من. دارم لیدل نمیا یبرا البته... شهیم
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 ونهخ تونمینم گفتم، قبل قهیدق چند نیهم که یلیدال

 مطرف نیا از. هیخودیب کار کال یعنی کنم عوض رو ام

 المیخ نیباش اونجا شما باز اونجا ندارم تیامن من

 . تره راحت

 اهنگ با و داد هیتک مبل به. گفت یبلند آاهان فرهاد

 . زد زل جانان به اشموشکافه

. دبو جواب منتظر بود؛ گفته را هایگفتن که جانان

 بود کرده گوشش زهیآو را فربد قبل روز چند حرف

 .است زاریب ترحم از فرهاد که
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 به همچنان که فرهاد یطوالن و دار کش سکوت

 هب سرانجام و کرد اشکالفه بود؛ شده رهیخ وا صورت

 . آمد حرف

 خب؟ -

  

 . دیکش درهم را شیهااخم

 در کنم، نهیهز نقدریا اگر من که کنمیم فکر دارم - 

 ماش به برابر دو اگر من رم؟یگیم یخدمات چه برابرش

 سرپا رو شرکت که نیبد نیتضم نیتونیم بدم حقوق

 ن؟یکن

  

 . دیکشیم را انتظارش. نخورد جا
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 مطمئن اما بکنم تونمینم یکار که ییتنها من -

 دنبال نمم. ستین شتریب ماه چند. نیکنینم ضرر نیباش

 اما مباش شتریب پول دنبال هیعیطب رفتنمم یکارها

. بهتون دمیم قول. دمیم انجام خوب هم رو امفهیوظ

 من یها قول به دیبا دهیفهم وقته چند نیا یتو فربد

 قبوله؟ حاال خب،. کنه اعتماد

  

. کرد رها و گرفت دندان به کوتاه را لبش فرهاد

 از پس. هیاوک: گفت و داد رونیب محکم را بازدمش

 .میباش موفق. میا هیهمسا و همکار فردا

  

 . نشست جانان یهالب یرو یاروزمندانهیپ لبخند
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 .میشیم موفق قطعا -

 

  

۰۸۶ 

 

 از فربد دنبالش به و شد بلند زنگ یصدا لحظه همان

 . ستادیا فونیآ جلو و آمد در آشپزخانه

 . فرهاد دوستته کنم فکر شناسمینم -

 . کن باز -

 به هنگا مین. شد بلند و گذاشت شیپا یرو را دستش

 . رفت و انداخت جانان
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 دش بلند جا از. داد رونیب یآسودگ با را نفسش جانان 

 .رفت انیک اتاق طرف به و

 

 البا را شیموها که بود متوسط قد با جوان پسر دحام

 نهیزم با یاسپرت کت و یزرشک کتان شلوار و بود داده

 . داشت تن به یزرشک یها خط و یکرم

 در یطوالن را او و بود شده خوشحال فرهاد دنید از

  .بود گرفته کیتبر را اشیآزاد و دو گرفته آغوش

 لهمسئ و رفت مطلب اصل سر زود یلیخ فرهاد

 . کرد مطرح را خانه فروش

 

 . زد خانه در یچرخ حامد
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 تدس یمشتر نکنم فکر اده،یز خونه بنا ریز فرهاد -

 . شه دایپ روزه شش نیخوایم شما که ینقد به

 

 یجد دفرها و دیکش اشیشانیپ به یدست کالفه فربد

 اونور نوریا بزن زنگ. حامد بکن شیکار کی: گفت

 قدن به دست یمشتر فقط روش بزار هم فیتخف هی

 . اریب

 

 . کرد نییپا و باال را سرش ناچارا حامد

 ... یراست. داداش باشه -

 

 . کرد زیر چشم و ستادیا فرهاد جلو
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 خونه هی یخوایم ؟یکن کاریچ یخوایم خودت -

 همسر امن به تیقبل خونه دمیشن برات؟ کنم دایپ توپ

 . بوده مرحومت

 

 کلمه فرشته سما کنار که بود ماه هفت... مرحوم

 افتادیم جانشیب تن ادی بار هر و آوردند یم مرحوم

 . بود افتاده تخت یرو نحس غروب آن در که

 . دیکش گردنش پشت به یدست

 

 یزهایچ همه دیق دیبا وقته چند نیا فعال دونم،ینم -

 .  امیب کنار طیشرا نیتر حداقل با و بزنم رو توپ

 . ادیب بگو جانان به: گفت فربد به رو
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 :گفت حامد به و گرفت هامبل طرف به را دستش و

 . اونجا مینیبش میبر

 

 در نجانا یپا یصدا بعد هیثان چند و نشستند مبل رو

 . شد اکو ییرایپذ

 

 . ستادیا حامد جلو

 . نیاومد خوش. سالم -

 . داد را جوابش احترام با حامد

 . ممنونم -

  .کرد کنارش نفره کی مبل به یااشاره فرهاد

 . نیبش اونجا لطفا -
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 . نشست مبل یرو و داد تکان یسر جانان

 حامد به رو و دیکش جلو را خودش یکم فرهاد

 . داد حیتوض

 

 بزنم یچ همه از دیبا وقته چند نیا من حامد نیبب -

 ونهخ. بفروشم خوامیم نممیماش یحت شرکت یپا بدم

 . خوامینم یلوکس و بزرگ

 . برگشت جانان طرف به

 

  ؟یقبلت ماه هفت خونه تو وزهن -
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 و باال را سرش و داد فشار هم یرو را شیهالب

 .کرد نییپا

 

 . دیپرس گرید بار فرهاد

   ه؟یخال همکف طبقه که یمطمئن -

 . داد تکان سر گرید بار او و

 .خب اریبس-

 

  

۰۸۷ 
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 . دیچرخ حامد طرف به

 آدرس. شرکت یکارها دنبال برم دیبا فردا از من -

 ایامالک یتو یدار آشنا تو فرستم،یم برات رو خونه

 ای حاال که یکنیم دایپ رو خونه صاحب نیبب

 یبرا یحت کنمینم فکر. میکن اجاره ای و مشیبخر

 . باشه ادیز متشیق هم دیخر

 

 باورش. ماند ثابت فرهاد یرو ماتش نگاه جانان

 بولق و شده میتسل یسادگ نیهم به فرهاد شدینم

 . زد یزیر لبخند. باشد کرده
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 یرو را دستش و داد تکان یسر متفکر حامد

 . گذاشت چشمش

 . کنم یم داشیپ. کن امر تو. داداشم چشم -

 . زد یگرم لبخند

 

 . برات کنمیم امکیپ رو آدرس. ممنون -

 . شد بلند جا از حامد

 .  بزنم سر رو خونه تا سه دو دیبا برم من. باشه -

 . کرد دراز را دستش و شد بلند فرهاد

 

  باشه؟ راحت المیخ خونه دو نیا بابت. برو -

 . فشرد محکم و گذاشت فرهاد دست در را دستش
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  ...فقط. کنمیم ستشیر راست. تخت التیخ آره -

 دو دو چشمانش در که یدیترد و  یطوالن مکث

 . آورد حرف به را فرهاد زد،یم

 . بپرس -

 

 . دیخند و خاراند را سرش

 . شده رو تو جلو دستم. داداش شرمنده -

 داخل یاومد موقع همون از: گفت الیخیب فرهاد

 . باش راحت. یبپرس یزیچ یخوایم دمیفهم

 . انداخت نییپا سر شرمنده

 

   ؟بودن ایک گرفتن که ایعوض نیا بدونم خواستم -
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 .  بود میکار یهابیرق از یکی -

 . آمد باال حامد سر

 

 مروتا یب کشتن؟ رو زنت دناوم یچ سر آخه -

 تونهیم زادیادم قدر چه شه؟ینم شونیحال ناموس

 . اخه باشه اشغال

 

 حامد. دیکش اشخسته چشمان یر را دستش فرهاد

 هب کردیم عادت دیبا. نه نفر نیاخر اّما بود اول نفر

 . هادادن حیتوض و دادن پس جواب نیا

 رو شرکت کی یندگینما میخواستیم دومون هر -

 .میریبگ رانیا داخل یبرا
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 دادیم نشون که داشتم ازش مدارک یسر کی من 

 هامحرف نیب کل کل وسط منم کنه،یم قاچاق اون

. مکنیمرو  رو مدارک گرنه و کنار بکشه گفتم بهش

 انیب که بود فرستاده آدم عوض در و کنار دینکش اونم

 دهیرس سر فرشته که من، خونه از بردارن رو مدارک

 . بودنش کشته هم اونا و بود

 

 . گفت یبلند نه ناخوداگاه حامد

 ...  هاسوخته پدر- 

 

 : کرد اضافه وقفه با
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 از یول ینش تیاذ که شمینم ماجرا وارد گهید من -

 نیببر رو سرشون ها،نینگذر ساده هازاده حروم نیا

 آتششون به هم او سوزوندن، رو تیزندگ. دار یباال

 ...که نزدن سرت پشت حرف کم... فرهاد بکش

 

  

۰۸۸ 

 

 . زد یصدادار پوزخند

 میمتص دیبا فرشته مادر و پدر و قانونن دست فعال -

 . رنیبگ
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 . کرد دییتا را حرفش سر حرکت با حامد

 . زنم یم زنگ بهت کردم دایپ. رفتم من -

 . خداحافظ ممنون باشه، -

 جدا آنها از کرد؛ جانان از یکوتاه یخداحافظ حامد

 . رفت در طرف به و شد

 و کرد یهمراه را او آمد، رونیب آشپزخانه از فربد

 . یخداحافظ

 

 از را فرهاد یصدا بست، حامد سر پشت که را در

 ار فرهاد که برگشت عقب به. دیشن خودش یکینزد

 . دید بود؛ زده هیتک کانتر به که یدرحال
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 شرکت از وقته چند نیا کتاب حساب یچ هر -

 . کارت اتاق اریب یردا

 

 خانم: گفت حالت همان در و دیچرخ اتاق طرف به

 . ایب هم شما مهندس

 

 . کرد کج راه فربد کار اتاق سمت به و 

 انداختن باال با و شد بلند مبل یرو از جانان

 .  دیچرخ اتاق طرف به  فربد، به رو شیهاشانه

 مهندس خانم که کردیم احساس اما چرا دانستینم

 . دارد تمسخر یچاشن فرهاد نگفت
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 زیم پشت فرهاد. نشست کاناپه یرو و شد اتاق وارد

. ودب گرفته دستش دو انیم را سرش و بود نشسته

 . ماند فربد منتظر و نگفت یزیچ

 

 یدرحال فربد بعد قهیدق چند و شد یطوالن انتظارش

. شد اتاق وارد داشت؛ دست در بزرگ پرونده دو که

 طرف به. گذاشت فرهاد جلو یزیم یرو را ها پرونده

 هبست دو و رفت داشت؛ قرار اتاق گوشه در که یکمد

 . گذاشت زیم یرو و  برداشت

 

 یسر هی البته. انوقته چند نیا یها حساب کل نایا -

 . شرکته خود داخل هم
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 یرو شده تلنبار یها کاغذ ادیز حجم به ینگاه فرهاد

 .  انداخت زیم

 

 . ردک حلقه درهم را شیهادست

  ؟ینوشت کامل رو زیچ همه -

 . آره -

 مخان و من به بسپار رو اشهیبق پس. خب اریبس -

 . مهندس

 

 نجانا انیم را نامطمئنش نگاه و گفت یا باشه فربد

 منتظر که یفرهاد و بود داده لم کاناپه یرو راحت که
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 و گرداند برود رونیب اتاق از که کردیم نگاه را او

 . رفت رونیب اتاق از و کرد گرد عقب ناچارا

 . ستادیا زیم جلو و شد بلند مبل یرو از جانان

  خب؟ -

 

 شانه سر از را نگاهش و آورد باال را سرش فرهاد

 . خواند را ساعت و داد عبور جانان

 هفت. میدار وقت شب دوازده تا پنجه ساعت -

 . ساعت

 

 . ستادیا و داد عقب را یصندل

  م؟یکن شروع -
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 یا اشاره. بود گرفته لکنت. کرد شتدر چشم جانان

 . کرد زیم یرو یها کاغذ به

 م؟یبخون دیبا... نارویا...ا همه یعنی...ی -

 

  

۰۸۹ 

 

 ستیمعمول و یعاد زیچ شیبرا انگار که یطور فرهاد

 . کرد دییتا و داد تکان سر

 هم تو. بشن خونده دونه به دونه نایا همه دیبا. قایدق -

 یباش انشونیجر در دیبا یبش من معاون یخوایم که
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 از من که ماه هفت نیا قبل پرونده عامله کی با

 . شونیبخون فردا دیبا تو یول هستم برشون

 . داد تکان راست و چپ به را سرش جیگ 

 ! ها؟ -

 . داد تکان سر یجد تنها فرهاد

 .  یدیشن که ینیهم -

 و داشتبر را ها پرونده تمام. شد بلند زیم پشت از

 کار زیم جلو یصندل چهار انیم که یگرد زیم یرو

 . گذاشت داشت؛ قرار فربد

 . نشست و کرد کینزد زیم به را یصندل

 به رو و گرفت شیروبرو یصندل سمت به را دستش

 به مبهوت و مات و بود ستادهیا همچنان که جانان
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 هم هاهیثان االن: گفت کرد؛یم نگاه ها پرونده حجم

 تا هک میبدون دیبا و  میکن شروع دیبا فردا زا ما. مهمه

 . میچند چند واقع در و افتاده یاتفاق چه االن

 

 دیکش جلو را یصندل. داد تکان سر سکوت در جانان

 .  کرد ترش کینزد زیم به و

 کالم کی در و بود گردش در ها پرونده انیم نگاهش

 . بود شده جیگ کامال

 هیتک اشیصندل به کالفه د،ید را او طیشرا که فرهاد

 . داد

 . کند جمع خودش به را جانان حواس که زد یبشکن
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 . مهندس خانم -

 . کرد بلند را سرش

  بله؟ -

 هب مدام که داشت یاصطالح کی هام یبچگ من بابا -

 .  گفتیم فربد و من

 . کرد صاف را شیصدا

. نهکیم کار دست نه،یبیم چشم جان بابا گفتیم -

 هک نینکن نگاه حجمش به یکار امانج قبل فتگیم

. نیکن کردن کار به شروع فقط. بترسه چشمتون

 ادهیز حجمشون نایا ماست، االن تیحکا

 فقط. پرته و چرته یها برگه و دیرس هاشونیالیخ

 همه باشه، داشته رو یچ همه گفتم فربد به چون
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 طول یلیخ کردنشون یبررس. آورده کرده جمع نارویا

 . کشهینم

 

 هترب حالش. ندیبب جانان در را اثرکالمش تا کرد یمکث

 . بود

 .  میکن شروع خب -

 آن یرو بزرگ کیماژ با که یا پوشه یرو را دستش

 . گذاشت بهشتیارد بود نوشته

 . نجایا از -

 

 برداشت را ها کاغذ یا دسته. گرفت یقیعم دم جانان

 . کرد کردنشان یبررس به شروع و
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 ندنداشت یخاص کاربرد هاکاغذ اکثر بود فرهاد با حق

 و قرارداد لغو با بود، کارمندان استعفا نامه ای یباق و

 از و دیکشیم را انتظارش فرهاد. یبرگشت یها چک

 یرو بر اخم و نشد دیام نا هاکاغذ از کدام چیه دنید

 . ننشست صورتش

 

 فرهاد از را شرکت به راجع سواالتش نیب نیا در

 به و بود کرده زیر چشم که همانطور او و دیپرسیم

 . داد یم جواب بود؛ زده زل شیروبرو یهاکاغذ

 .  بود آورده وهیآبم گرید بار و قهوه بار کی هلن

 نوزه ما گفتن با فرهاد اما بود زده شانیصدا شام یبرا

 هلن. بود دوخته زین را او دهان نشده؛ تموم کارمون
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 ونریب اتاق از و بود کرده جانان نثار ینیغمگ نگاه هم

 . بود رفته

 

 یضعف بر عالوه و بود گذشته مین و دوازده از ساعت

 چیپ اشمعده و دیبلعیم شتریب لحظه به لحظه را او که

 . کردیم درد شدت به هم گردنش خورد؛یم تاب و

 

 را هاکاغذ و دیکش دردناکش گردن یرو را دستش

 . گذاشت زیم یرو

 ... زهیچ... گمایم -

 . داد ادامه تر راحت. مدآ باال فرهاد سر
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 ماه نیا یبررس فقط نه؟ م،یبخواب میبخور شام میبر -

 ستشیر و راست شرکت داخل فردا که مونده

 .  میکنیم

 

 . دیخند جان یب

 . آخه روقتهید -

 . دکر موافقت. بود خسته شتریب او از فرهاد چشمان

 

 .میبر باشه -
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 باز آرام را در. کرد پرواز در فطر به و دیپر جا از

 . کیتار جا همه و بود خاموش هاالمپ. کرد

 بشیج از را اشیگوش. داد هلن به یفحش لب ریز 

 راه جلوتر و کرد روشن را اشقوه چراغ و آورد در

 .افتاد

  

 . داشتیمبر قدم آرام و بود کرده حبس را نفسش

  

 خواب دو هر که بود نییپا طبقه هلن و فربد اتاق

 یخوابیب ریدرگ شدنشان خواب بد با که داشتند یسبک

 . شدندیم سردرد و
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 داد نرویب یآسودگ با را نفسش شد که آشپزخانه وارد

 .کرد روشن را چراغ و

  

 شصورت یرو را دستش دو و داد هیتک کانتر به فرهاد

 . دیکش یبلند ازهیخم و گذاشت

 .انداخت خچالی درون ینگاه جانان

  

 آنها یبرا که یاجعبه دو که بودند گرفته زاتیپ شام

 . بود مانده یباق خچالی درون بود؛

  

 . رفت ویماکروو سمت به و آورد رونیب را ها جعبه

 . نشست آن یرو و دیکش رونیب را یصندل فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

1191 

1191 
@romandl 

 ؟یاریم ریپن نون من یبرا -

  

 یها هجعب رفته، باال یابروها با و برگشت او سمت به

 . داد نشان او به را تزایپ

 زهیریم بهم اممعده شبه آخر. تزاستیپ دونمیم -

 .بخورم تونمینم

  

 .  گذاشت فر داخل را خودش تزایپ. گفت یآهان

 .گذاشت فرهاد جلو و برداشت را گردو و ریپن و نون

 . شد لقمه گرفتن مشغول و گفت یآرام ممنون

 . ستادیا فر جلو و گرفت او از نگاه جانان
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 شده جمع چشمانش در اشک. دیکشیم هازیخم مدام

 . بود

  

 هیانث یبرا بدنش. نداشت را کردن صبر حوصله گرید

 . زدیم له له خواب یا

 .بود ساعت پنج فقط -

  

 وابر تعجب نشانه به و برگرداند سر فرهاد طرف به

 . انداخت باال

 یلیخ کنم فکر. گمیم رو کردنمون کار ساعت -

 .یشد خسته
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 . گرداند چشمش کاسه رد چشم کالفه

 از پنج ساعت. صبحه شدن داریب زود خاطر به نه -

 . دمیپر خواب

 . داد نییپا را دهانش درون لقمه فرهاد

 ؟یدیپر خواب از -

  

 وارید به نگاهش. کرد نییپا و باال را سرش

 زمزمه بود، فکر در که همانطور. ماند رهیخ شیروروبه

 هنکیا با اومدم، یلیوک خونه از که یشب از: گفت وار

 خواب هاشب یبعض باز اما کنمینم فکر بهش

 ... بکنه خواستیم اون که یکار... نمیبیم

 .زد یم فرهاد به را هاحرف نیا دینبا. آمد خودش به
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 لبخند و داد تکان راست و چپ به تند را سرش

 . زد یزور

 موردش در میکن ولش... ستین اون یعنی... نه -

 .نظرم به مینزن حرف

  

 نشان فرهاد زیت و متفکر نگاه و درهم یها اخم اما

 . شده رید که دادیم

 . کرد فر به یا اشاره و شد بلند زیم پشت از

 .سوزهیم -

  

 . رفت رونیب و دیچرخ پا پاشنه یرو
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 اچر دینفهم. دیکوب اشیشانیپ یرو آرام را دستش

 آرام هم شیصدا. بود شده خودیب خود از لحظه کی

 فرهاد خانه، محض سکوت در که آنقدر نه اما بود

 .نشنود

 

  

۰۹۰ 

 

 تتوانس نوشابه، وانیل کی زور به. کرد خاموش را فر

 . بود شده کور شیاشتها. بخورد تزایپ برش دو
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 رابخ فربد و اوشیس سر زیچ همه فردا باز دیترسیم

 .دنیبیم کابوس او دادن نجات خاطر به جانان که شود

  

 یکارها نیتر سخت از یکی فرهاد کردن درک

 بار بود، داده قول فربد به که حاال و بود شیزندگ

. کرد یم احساس دوشش بر شتریب را اشینیسنگ

 .دانستیم مسئول را خودش زیچ همه برابر در مردک

  

 المپ و چپاند خچالی در را یچ همه حرص با

 . کرد خاموش را آشپزخانه

 به  کورمال کورمال و نکرد روشن هم را تلفن چراغ

 .رفت اتاقش طرف
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 شیب و کم و بود کرده عادت یکیتار به چشمانش

 . دیدیم را اطرافش

 ریج ریج یصدا دنیشن با که بود اتاق در کینزد

 چهارچوب کنار که کرد تند پا و دیکش ینیه یزیچ

 فرود نیزم یرو و کرد ریگ فرش لبه به شیپا در،

 .آمد

  

 چیپ یلیوک خانه در شیپ هفته دو که شیپا همان

 یها سلول تک تک در درد و دید ضرب بود، خورده

 .دیچیپ بدنش
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. نرود هوا به غشیج که گرفت دندان به را لبش

 یزیچ یکیتار در اما کرد اطرافش به ینگاه دهیترس

 . دینشن یزیچ گرید و دیند

 .بود نشسته تنش یرو یسرد عرق

  

 با. دیایب جا سر حالش که دیکش قیعم نفس چند

 . رساند تخت به را خود کشان کشان و اطیاحت

 لبش یرو یتلخند و داد فحش خودش به لب ریز

 . نشست

 

 : گفتیم حرص با حتما بود، مادرش اگر
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 یفتر بابات یهاقوم به. یشد یچلفت پا دست هم تو 

 نیهمچ ننش،یبینم چشمشونه جلو وانیل اونام. گهید

 انویل کرد؟یم کاریچ نجایا نیا اه گنیم شکست، که

. واال شده، سبز اونجا کرده پرواز کنه؟یم کاریچ اونجا

 به .رفته من به یول چشمات. یدیشن همونا یکپ توهم

 تیینایب اما هزارماشاءاهلل، یخوشگل و یبزرگ نیا

 رتیگ یزیچ هم اگر ،یشکنیم رو یزیچ هی ای. صفره

 .یذاریم هیما خودت سر و پا دست، از ادین

  

 تنها حاال و دیخندیم او یها غر تمام به هاروز آن

 کرده باز چشمش از را خودش راه یسمج اشک قطره

 شچشم ریز را دستش. بود افتاده اشگونه یرو و بود

 . دیکش
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 یخاص زیچ که کرد دعا. بود شده کمتر شیپا درد 

 . کردیم صبر فردا تا دیبا. نباشد

 تخت یرو را خودش و کرد ستون را شیهادست

 .دیکش

  

 را شیهالباس کردن عوض توان. دیکش دراز اطیاحت با

 نییپا و کرد باز سرش دور از را شالش تنها. نداشت

 .انداخت تخت

  

 لبهغ شیپا درد به اش یخستگ ش،یهاچشم بستن با

 . رفت خواب به عیسر یلیخ و کرد
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*** 

  

 . برگشت فرهاد طرف به و زد کمر به را دستش

 نگاه هی شهیم نه؟ شد تموم کنم فکر مهندس یآقا -

 یبرا روین گهید برن کارگرا نیا ن؟یبنداز رو جا همه

 ...   میندار لیوسا ییجا به جا

 .داد تکان هوا در را دستش

  

 یها کار یلیخ اول روز هنوزمعتقدم من چه اگر -

 . میداشت ونیدکوراس رییتغ از تر مهم

 کارگر با زدن کله و سر .دیباریم حرص کلماتش از

 .بود کرده اشخسته ها
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 .رفت رونیب اتاق از و شد بلند جا از حرف یب فرهاد

 

  

۰۹۲ 

 

 . دیچیپیم راهرو در شانیپا یصدا

  

 لیتعط شرکت امروز ک بود کرده اعالم روزید فربد

 و کند یسرکش جا همه به اول روز فرهاد تا است

 خبر فرهاد یآزاد از کسچیه. بسنجد را طیشرا
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 خبر کنار و گوشه از که ینفر چند جز نداشت،

 .بودند دهیشن را یلیوک یریدستگ

  

 ییجا به جا مسئول را جانان بودند؛ آمده که صبح از

 ها دستور و بود آورده کارگر چهار. بود کرده لیوسا

 کارشان یرو و دیبگو آنها به تا داد جانان به را

 .باشه داده نظارت

  

 قدم هم او با کالفه جانان. انداخت سالن به ینگاه

 . شد
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 اتنه صبح نه ساعت از او و بود گذشته دو از ساعت

 رییتغ حال در و بود ستادهیا هاکارگر باالسر

 .بودند ونیدکوراس

  

 و بود شده کمتر شیپا درد. انداخت هاپله به ینگاه

 و االب بار هر با اما دیچیپیم شیپا در یگاهگاه درد

 شیاپ مچ. دیبریم را نفسش درد هاپله از رفتن نییپا

 . بود شده کبود

  

 . ستادیا صاف

 بهشون رو کارا هیبق دیبر شما... زهیچ... گمیم -

  چطوره؟ ها؟... میبخور زم،یبر ییچا برم من. نیبگ
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 . کرد زیر چشم و برگشت فرهاد

 چرا؟ -

  

 .  زد یتند لبخند

 . گهید نیهست خودتون چرا؟ یچ -

 . کرد شیپا به یا اشاره فرهاد

   نه؟ صبح، از کنهیم درد پات -

 . خاراند را شقهیشق

 یاومد و باال یرفت بار چند. خوبه مقاومتت یول -

 . باال

 هم یرو حرص با را شیهادندان و کرد درشت چشم

 .دیساب
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 و تبرگش ها پله طرف به یحالت رییتغ چیه یب فرهاد

 مال اوشیس و فربد یها گفته :گفت حال همان در

 پس امتحان تا چند دیبا ،یمن معاون االن خودشونن،

 .یبد

  

 . دیپرس تعلل یب

  بشم؟ رد اگر -

 او زا که یلحن نیتر یخنث با و رفت نییپا ها پله از

 .شمیم معاون یب من ،یچیه:داد جواب داشت؛ سراغ
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 طرف به پا پاشنه یرو. بود شده وانهید مردک

 . دیچیپ تنش در درد گرید بار و دیچرخ نهآبدارخا

 . رفت آشپزخانه طرف به و  دیکش یپوف

 

 راست او کرده، غلط دیبگو فربد به شدیم کاش

 هفت که یفرهاد. شناختینم را مرد نیا او گفتیم

 را او و نداشته نفسش به اعتماد یرو یریتاث زندان ماه

 . کرده تر پروایب

 .دیغر لب ریز

  

 یلعاق آدم کدوم آخه. کروسافتهیما سییر هکرد فکر -

 .کنه کار اعتبار یب و ورشکسته شرکت نیا یتو ادیم
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 .  زد یپوزخند بود؟ او اخراج دنبال به

 لبش یرو را لبخندش که دیرس ذهنش به یفکر

 .کرد تر پررنگ

  

 . داد هیتک وارید به و زد برق به را سماور

 .  کرد زمزمه خودش با و

 نیهم به مگه ؟یکنیم اخراج رو من مهندس یآقا-

  ه؟یراحت

 .کرد یعصب خنده تک و

 

  یتابوصورت#
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۰۹۳ 

 

 از را مرموزش و طلبکار نگاه سماور قل قل یصدا با

 .  گرفت شیروبرو وارید

 

 ونپتیل یچا حرص با و کرد پر آبجوش از را وانیل دو

 . گذاشت آنها درون را

 لبش کنج یپوزخند فرهاد، یپا یصدا دنیشن با

 . نشاند

 

 را یکی حرف، یب و کرد هاوانیل به ینگاه فرهاد

 . برداشت
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 . دیکش رونیب سماور پشت از را کوچک قندان جانان

 . داد هیتک وارید به فرهاد

 . خورمیم تلخ -

 

 را یچا بود نتوانسته وقت چیه. کرد جمع را صورتش

 دادیم زهرمار مزه نظرش به بخورد؛ قند بدون و تلخ

 . نگفت یزیچ و کرد سکوت اام

 گفتم بود هم یزکاریتم کمی. بود خوب یچ همه -

 . برن و بدن انجام

 

 را شانیچا سکوت در دو هر و گفت یآهان جانان

 . دندینوش
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 تشکر یب و گذاشت زیم یرو را یخال وانیل فرهاد

 . رفت رونیب

 

 که انگار. کرد نگاه یخال وانیل به چپ چپ جانان

 . باشد او ریتقص ادفره نکردن تشکر

 یسر. کرد رها را آن و کرد هوا از پر را شیهالپ

 . رفت فرهاد اتاق طرف به و داد تکان

 و دیکش رونیب را یصندل او از گرفتن اجازه بدون

 . نشست آن یرو

  مهندس یآقا -

 

 . آمد باال فرهاد سر
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  بله؟ -

 به را یصندل و کرد قفل درهم را شیهادست جانان

 . چرخاند فرهاد طرف

 دادقرار کی دیبا ما کار اول نیهم کنم فکر دینیبب -

  نه؟ م،یببند

 

 ان در که بود مشخص. دیپر باال فرهاد یابروها

 جانب از قرارداد بستن کردن مطرح انتظار طیشرا

 . نداشت را جانان

 

 . داد حیتوض شتریب جانان
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 و ربدف به یربط چیه که نجایا من کردن کار دینیبب -

 النا ینیتضم چیه پس. نداره ما یقبل ییآشنا و هلن

 اومدم من که حاال. نشم اخراج من که نداره وجود

 . شم مطمئن امیشغل تیامن از دیبا نجایا

 نییپا و باال آرام را سرش و دیکش داخل را شیلبها

 . کرد

 

 ربدف به یربط چیه نجایا تو اومدن که: گفت مشکوک

  نداره؟ هلن و

 

 کرده باور شبید ساده چه. بود کمشکو هنوز فرهاد

 . کنه متقاعد جمله چند با را او توانسته که بود
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 . داد تکان سر تند

 

 نیب هیزیچ کی نیا. نداره اونا به یربط قطعا. آره -

 . گهید میبالغ آدم دوتا. شما و من

 . خب اریبس-

 

 یصندل. کرد قفل درهم اشنهیس یرو را شیهادست

 . برد عقب را اش

 و فربد به کمی باز کردم فکر االن تا شبید زا من -

 چیه ما، همکارشدن که حاال خب و داره ربط هلن

 کر پس نداره، دوتا اون و مونیقبل ییآشنا به یربط

 . میبزن حرف
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 . دوخت جانان به را زشیت نگاه

 کی یط رونیب اومدم که زندان از داشتم میتصم من -

 چون. نمک انتخاب یدیجد معاون آزمون و مصاحبه

 سرمه یتو ییهاهدف و بدم انجام خوامیم ییکارها

 تو که حاال. ستین یراحت کار دادنشون انجام که

 قبل ماه هفت تا تو. میباش رک ایب پس ،یشد داوطلب

 حاال و یکرد کار شرکت نیا یگانیبا قسمت یتو

 نم.  یگفت شبید که ییهاشرط با اونم یشد معاون

 به خب اما دمیند رو هاتکار ماه هفت نیا یتو

 وانمود اونقدر تونمینم گهید. یندار ازین اممصاحبه

 ... مونهیم راه کی فقط. شناسمتینم که کنم
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 صورت یرو اششده زیر یها وچشم یطوالن مکث

 . آورد حرف به را او جانان،

 ؟یچ -

 

  یتابوصورت#

۰۹۴ 

 

 ماه کی نیا یتو. یکن کار نجایا یشیآزما ماه کی -

 میتونیم االنم و دمیم بهت رو یگفت که یحقوق مونه

 با روز یس نیا بعد. میببند رو ماه کی نیا قرارداد

 خودت، کامل کار گزارش و خودم یها دهید با توجه

 . رمیگیم رو یینها میتصم
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 . کرد درشت چشم

 . یلیوک شرکت -

 . کرد تعجب فرهاد بار نیا

  ؟یچ-

 

  .گرفت فرهاد رفط به را دستش و انداخت باال سر

 بالق چون هم اونجا. یلیوک شرکت مثل قایدق گمیم -

 . مکن کار یشیآزما ماه کی گفتن بودم، نجایا کارمند

 

 خواستینم اما بود کالفه جانان. گفت یآهان متفکر

 باهوش فرهاد. بود فربد با حق. بفهمد را نیا فرهاد

 شده مشکوک. خوردینم گول یراحت نیهم به و بود
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 بطر فربد به را شرکت در او کردن کار تقاضا که بود

 فروگذار یکار و حرف چیه از راه نیا در و بدهد

 .  کردینم

 

 زدیم او که یحرف و کار هر. گرفت را مشیتصم

 و قول از نکهیا محض به فرهاد. دادیم وا دینبا

 خودش به ترحم را نیا شدیم مطلع فربد با قرارشان

 . کردیم امضا را اخراجش محک هیثان به و دانستیم

 . کرد قبول ناچار به

 . باشه-
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 دو. نشست فرهاد یهالب یرو یاروزمندانهیپ لبخند

 . دیکوب بهم را دستش

 ادهیز و کم یزیچ اگر کن نگاه رو اتاقت برو خب، -

 نرفتن هاکارگر تا یکن جاجابه رو یزیچ یخوایم ای

 . بگو بهشون

 

 رد توانستینم او. بود سهند سابق اتاق همان او، اتاق

 . کند کار اتاق آن

 حرفش چگونه دانستینم. دیکش لبش یرو را زبان

 . بزند را

 ... زهیچ... گمایم -
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 . کرد نگاهش جیگ فرهاد

  زه؟یچ-

 جمله کی در را حرفش و زد یکوتاه لبخند هول

 یجا هی شهینم. کنمینم کار اتاق اون یتو من: گفت

 . ..ای... باشه گهید

 

 . دیکش درهم اخم فرهاد

  چرا؟ -

 

. دده حیتوض فرهاد یبرا را لشیدل چطور دانستینم

 او یبرا احتماال اما بود موجه خودش یبرا که یلیدل

 و دیخندیم آن به دیشا یحت ای و نبود کننده قانع
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 ادگرفتهی او حال هر به. شد دل کی. زدیم پوزخند

 .  بزند را حرفش که بود

 

 ... یعنی. دهینم بهم یخوب ساساح اونجا -

 اشجمله دادن ادامه به و کرد تکرار را حرفش فرهاد

 .. کرد بشیترغ

 ... یعنی -

 

 . سرچرخاند و گرفت فرهاد از را نگاهش

 اب حاال نداشتم یخوب حس سهند به وقت چیه من -

 ...  کرده که هم یکار نیا
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 . داد ادامه وقفه، یکم با

 رابطه هم اشیمنش با سهند ن،یا بر عالوه -

 ... اصال... اتاق اون یتو...داشت

 

 . گذاشت چشمش یرو را دستش

 تونمینم. ندارم اتاق اون به یخوب حس من اصال -

 . کنم کار اون یتو

 در و شده سانسور چه اگر. بود زده را حرفش باالخره

 .لفافه

 

  یتابوصورت#

۰۹۵ 
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 . دکریم فکر داشت. شد یطوالن فرهاد سکوت

 و منه اتاق به اتاق نیتر کینزد اتاق اون... خب -

 ههم که هامبخش هیبق. دارم یدسترس بهت تر راحت

 همب نظمشون. ستین نفر یک ییجابهجا امکان و پره

 ... که میدار یخال اتاق دوتا نییپا طبقه. زهیریم

 

 . دیپر حرفش انیم و آورد باال خوشحال را سرش

 . نییاپ رمیم من... نهیهم -

 

. گذاشت اش چانه ریز و کرد مشت را دستش فرهاد

 یوت بعد ن؟ییپا یریم: گفت یاهانهیسف اندر نگاه با
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 بار چند روزانه نداره هم آسانسور که یشرکت

   ؟یش نییپا و باال یخوایم

 فرهاد یهاحرف ال البه از را تمسخر توانستیم

 . بکشد رونیب

 

 . شد تریجد و کرد درهم را شیهااخم

 نییپا نیگیم خودتون ن؟یدار یبهتر شنهادیپ شما -

 . داره یخال اتاق فقط

 

 . گرفت را حرفش دنباله و کرد دییتا را حرفش فرهاد
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 بالطبع و شه شلوغ سرمون یلیخ قراره هاروز نیا  -

 با که میباش هم کینزد ازهین و شهیم شلوغ هم تو سر

 .  میکن هماهنگ گهیهمد

 . داشت قبول

 ... خب-

 

 . زد یبشکن

 

 ،یکن کار یشیآزما نجایا قراره ماه کی که هم تو -

 ...  بهتره یباش چشم جلو

 

 . داد ادامه آرامش با و انداخت پا یرو پا
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 . نجایهم میاریم رو زتیم پس -

  ؟یچ...چ -

 

 هب و گرفت ینفس. بود رفته باال شیصدا ارادهیب

 . شد مسلط خودش

 

 شما؟ کنار امیب من بعد یبزرگ نیا به شرکت -

 آخه؟ یکارآموز امیب خوامیم مگه بهمون؟ خندنینم

  شه؟یم یچ یخصوص میحر بعدم
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 دختر نیا به ادیز حیتوض. نبود دادن حیتوض آدم فرهاد

 یکارها. بردیم سر را اشحوصله و کردیم تشیاذ

 . داشت یتر مهم

 

 . یشجاع مهندس خانم نیبب -

 و داد تکان هوا رد را شیهادست و گرفت ینفس

 هک باشد واضح یا اندازه به حاتشیتوض بودم دواریام

 . برسد شیکارها به آن از بعد

 

 . بود شده تند لحنش ناخودآگاه

 رفک به االن من یکنیم فکر. بخندن خب خندن؟یم -

 و ردهک سقوط شرکتم اعتبار که یوقت ام؟هیبق دنیخند
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 قیعلت ای دمیمف یروهاین نصف یوقت شدم؟ ورشکسته

 رس که ییهاقرارداد نصف یوقت دادن؟ استعفا ای شدن

 ده؟ش کنسل کردم، یکی رو زمان و نیزم گرفتنشون پا

 .  رنیبم که بخندن نقدریا بزار... نه واضحه، جواب

 را جانان نفس زشیت نگاه. داد ادامه تر یجد و محکم

 . بود کرده حبس نهیس در

 

 به. کنم زنده رو مرده شرکت نیا خوامیم من-

 که کنمیم تالش قبل برابر سه دو. شده که یمتیهرق

 یکی دارم ازین هم راه نیا تو. کنم سرپاش دوباره

 اتیانرژ خوامینم من یهست تو که حاال. باشه کمکم

 گبزر یا اندازه به اتاق نیا. یبزار هیبق حرف یپا رو

 .کنه کار توش امگهید نفر کی بشه که هست
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  یتابوصورت#

۰۹۶ 

 

 . زد یدار صدا پوزخند

 یتو اتنفره دو کارکردن اگر ؟یخصوص میحر -

 با کردنت کار رم،یبگ دهیناد رو نجایا یگانیبا بخش

 انکار که رو سرمد شرکت یتو زن کی و مرد کی

 یخصوص میحر سال چند نیا قدر چه هر ؟یکنینم

 یب نیا االن. دمیم فضا همونقدر بهت منم یداشت

 حبتص بهش راجع میتونیم ما که هیبحث نیتر تیاهم

 . باشه یکاف کنم فکر. میکن
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 . ستادیا و داد عقب را یصندل

 هی گمب شده تموم کارشون اگر نمیبب نییپا برم من -

 . نجایا ارنیب یصندل و زیم

 

 و ادد تکان سر تنها یحرف چیه یب بود شده میتسل

 . کرد اعالم را تشیموافق

 

 ار اششده حبس نفس. رفت رونیب اتاق از که فرهاد

 حرف محکم و شدیم یجد که ییهاوقت. داد رونیب

 . گذاشتینم یمخالفت چیه جرات زدیم
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 هک منصفانه. گرداند اتاق دورتادور را نگاهش و ستادیا

 یکوچک طیمح نفر دو کردن کار یبرا کردیم نگاه

 . نبود

 

 در فرهاد و شد باز در که نگذشت یادیز زمان

 شیهاچشمص و سفت فکش. ستادیا در چهارچوب

 . بود قبل قهیدق چند از تر رهیت و سخت

 

 . باال آوردم رو هاکارگر -

 . گرفت جانان جلو را یدیکل و آمد جلو

 تیحساس اشیصندل و زیم به اگر. اتاقه دیکل نیا -

 . انبار یبر دیبا نه، اگر اریب همونارو ،یندار
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 . گرفت را دیکل

 . آرمیم همونارو نه -

 ندبود ستادهیا در جلو هاکارگر. رفت رونیب اتاق از و

 . کرندیم پچ پچ و

  

  .دیشن را شانیصدا کند؛ باز را در که انداخت دیکل

 . کرده سکته کردم فکر لحظه هی شد؟ چش -

 ترجوان همه از که یپسر طرف به و کرد باز را در

 . برگشت زدیم

  شده؟یچ -
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 . داد جواب کنان من من پسر

 . نشده یچیه... یچیه... زیچ من؟ -

 پسر به را نگاهش سکوت در و دیکش درهم اخم

 . دوخت

 

 . آمد حرف به اشیکنار نفر

 اما کنن، باز رو در اومدن شما قبل هم آقا اون یچیه-

 از رنگ گرفتتشون، جن انگار کردن باز رو در تا

 . رفتن و کردن قفل رو در عیسر. دیپر رخشون

 . گرفت دندان به را بشل جانان
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: گفت آن داخل به کردن نگاه بودن و کرد باز را در

 زیم. ستین خوب حالشون شونیا.نداره یمشکل اتاق

 . استیر اتاق نیاریب رو و یصندل و

 و ادد هیتک وارید به جانان و گفتند یآرام باشه سه هر

 . دیکش یآه

 

 ندید با و نداشت را سهند اتاق دنید توان که یفرهاد

 نیا در. داشت حق. بود افتاده حال آن به اششماره

 او با سهند که یکار. دادیم حق فرهاد به کامال مورد

 هضم یبرا خواستیم وقت سال انیسال بود کرده

 .  بود گذشته ماه هفت تنها که حاال. کردنش
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 دهاستفا به لیما فرهادم خود انگار. زد یکوتاه لبخند

 احساس کردنش مخالفت از حاال. نبود اتاق نیا از

 . داشت یبهتر

 

 تا ستادیا عقب و انداخت اتاق داخل یعیسر نگاه

 . نباشد کارگرها ریگ پا و دست

 هفاصل با فرهاد، زیم راست سمت در را یصندل و زیم

 . دادند قرار

 

 .رفتند و گرفتند را مزدشان

 

  یتابوصورت#
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۰۹۷ 

 

 و بست ار شرکت در کرد؛ بدرقه را هاآن فرهاد

 . برگشت

 . بود ستادهیا اتاق وسط فیتکل بال جانان

 . کرد او به ینگاه فرهاد

 

 . هاپرونده هیبق سراغ میبر... خب -

 . نشست زشیم پست

 جانان و گذاشت راست سمت در را قطر پوشه چند

 . زد صدا را
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 یکتابا حساب. شماست یبرا نایا مهندس، خانم -

 کردم تمومشون بایرتق من. موند شبید که ماهه نیا

 . صبح از

 

 .  زد لبخند حرص با جانان

 وا حاال فرستادینم هاکارگر باالسر را او صبح از اگر

 . بود کرده تمام را هاپرونده یبررس هم

 

 . نشست زشیم پست و برداشت را ها پرونده

 زیم کل از فعال و بودند اوردهین را سهند ستمیس

 . کند استفاده توانستیم
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 و کرد پخش زیم یرو را ان کرد؛ باز را وندهپر کی

 . شد مشغول

 

 یها کاغذ یرو از را سرش اشیگوش زنگ صدا با

 راست و چپ به را سرش و کرد بلند شیروبرو

 . داد نرمش

 

 . داد جواب. بود هلن

   سالم -

 . بود زیلبر استرس از هلن یصدا

 که فرهاد ن؟یکنیم کاریچ نیدار ن؟یخوب. سالم -

   نگفت؟ هتب یزیچ



صورتیتابو   
  
 

 

1239 

1239 
@romandl 

 

 مشغول و بود نییپا سرش فرهاد. شد بلند جا از

 زا حرف یب. بود دستش ریز که یکاغذ یرو نوشتن

 . آمد رونیب اتاق

 

 . آورد نییپا را شیصدا

 هم صبح. وقته چند نیا یبررس مشغول. میخوب -

 . میکرد جاجابه رو لیوسا کمی

 و دیکش باال نتیکاب یرو را تنش شد، آبدارخانه وارد

 . نشست
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 اعتقاد دو هر فربد، و هلن. بود شده ترآرام یکم هلن

 . بسازند باهم توانندینم فرهاد و او که داشتند

 

 گذاشتم غذا خونه؟ نیایم ای براتون ارمیب نهار -

 . ومدهین هنوز هم فربد. براتون

 

 . داد تکان را زانشیآو یپاها و انداخت باال شانه

 یفرق برام که من. بهت مگیم پرسمیم. دونمینم -

 . نداره

 

 . نشست شیصدا در بغض
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. ییخدا معجزه تو خدا به. جانان بگردم دورت -

 دیبا هم حاال ،یشد تیاذ یسر نیا قدر نیا دیببخش

. یداد بود یقول چه نیا. یبکش رو ما رفتن جور

 ما رونیب ایب کن ول بود سختت خدا به... اصال

 یهااخالق چه کارش یتو فرهاد میدونیم هممون

 یول شهیم سختش یبر که اولش درسته. داره یتند

 . کنهیم دایپ رو یکی داره ییخدا اونم

 

 . دیخند

 یجا دختر برس تیزندگ به برو هلن؟ یگیم یچ -

 رو کارم دارم خوبه حالم منم. هاالیخ و فکر نیا

 سر روز وقت نیا بودم هم یاگهید یجا هر. کنمیم

 . فعال. دمیم خبر بهت هارمن یبرا. بودم کارم
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 کش را بحث هم هلن ان،یک هیگر یصدا شدن بلند با

 . کرد قطع را یگوش و کرد یخداحافظ زودتر نداد؛

 

 روزها نیا. دیکش اشخسته چشمان یرو را دستش

 .  کردینم فکر

 

 و گرد انیم در که طوفان دل در رها شاپرک بود شده

 و دیچرخیم کنان رقص مردم، غیج و ها غبار

 کوچک دستتان در عاقبت. دیچرخیم و دیچرخیم

 ریز بستیم را کوچکش مشت. آمدیم فرود یدخترک

 گرید بار و کرد یم باز را مشتش کرد؛یم آرزو لب
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 شدن محقق شیدعا تنها. آمدیم در رقص به قاصدک

 که بودند او از بعد کودکان و دخترک آن آرزو

 اامض یبرا انستنددیم خدا نشانه و قاصد را قاصدک

 همان از یکی هم هلن حاال. شانیواشکی یدعاها ریز

 .  بود هادخترک

 

 هب هیثان یبرا که سال چند نیا برخالف. زد یلبخند

 زا. کردینم یزیر برنامه چیه داشت؛ برنامه اشهیثان

 وانگانید جهان وارد و کرده یخداحافظ آدمها ایدن

 .  بود شده
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 با. بگذراند جنون با را یزندگ از یدم خواستیم

 کردن سکیر دلش. نکردن فکر و یالیخیب

 زا فارغ. دنینسنج و نکردن نییپا و باال. خواستیم

 و ردیبگ میتصم لحظه در روزگار یها بد و خوب

 .  کند موم و مهر

 

 . فربد به قولش مثل درست

 

 . ستادیا فرهاد جلو و کرد تند پا اتاق طرف به

 . مهندس یآقا -

 . آورد باال را سرش

  بله؟ -
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 بفرسته ای نیایم نهار یبرا گفت زد زنگ هلن -

   برامون؟

 

 . انداخت ساعت به ینگاه حرف یب

 کار از ویکروویما هم نجایا اونجا، میبر میرسینم -

 هی میریم شود حاضر. کرد گرم رو غذا شهینم افتاده

 . اطراف نیهم رستوران

 

 .باشه -

 

  یتابوصورت#
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۰۹۸ 

 

 هب یکوتاه امکیپ ارسال با و نشست زشیم پشت

 . روندینم نهار یبرا که کرد اعالم هلن

  

 کار مشغول همچنان. انداخت فرهاد به ینگاه مین

 . بود

 یادیز زمان. کرد باز شیجلو و برداشت را یاپرونده

 . دیچیپ شکمش در یدیشد ضعف که بود نگذشته

 هارکارگ با زدن لهک و سر و هاپله رفتن نییپا و باال

 قور و قار شکمش و بود گرفته را اشیانرژ یحساب

 .کردیم
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 هادفر به ینگاه یرچشمیز و گرفت دندان به را لبش

 و بود مشغول همچنان فرهاد خداروشکر. انداخت

 .بود دهینشن یزیچ انگار

  

 لبخند. داد رونیب آرام را اششده حبس نفس

 بار هلحظ همان که دبو نشسته لبش یرو یا مهیننصفه

 و شد بلند اشگرسنه شکم اعتراض شیصدا گرید

 قدرآن اما نبود بلند ادیز صدا. شکست را اتاق سکوت

  .نشود دهیشن اتاق محض سکوت در که نبود آرام هم

 و داد فشار هم یرو محکم را شیهاچشم

 .دییسا هم یرو را شیهادندان
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 از تربد یزیر آبرو. نشست کمرش یرو یسرد عرق

 نشان خود از فرهاد مقابل اول روز توانستینم نیا

 . دهد

 فرهاد که بود دواریام. نشد بلند فرهاد از ییصدا

 ادامه به بتواند او تا اوردین خودش یرو به یزیچ

 .برسد شیهاکار

  

 را سرش اطیاحت با و کرد باز آرام آرام را شیهاچشم

 .شد شمچ در چشم او با که برگرداند فرهاد طرف به
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 ریز و کرده مشت را دستش قبل، یلحظات خالف بر

 .کردیم نگاه را او ره،یخ رهیخ و بود گذاشته اشچانه

  

 جا از حرف یب دید که را جانان خجل و مات نگاه

 و برداشت اشیلباس جا یرو از را شیپالتو شد، بلند

 . ستادیا جانان زیم جلو

 .میبر -

  

 . داختان نییپا سر و شد سرخ جانان

: گفت یعاد و زد زیم یرو آرام ضربه دو فرهاد

 .  پاشو... مهندس

 .داد تکان سر تند تند
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 را ودب گرفته قرض هلن از که یخردل پالتو و شد بلند

. ادافت راه جلوتر فرهاد به کردن نگاه بدون و کرد تن

 و دیشن سرش پشت از را فرهاد خنده تک یصدا

 .شد زده خجالت شتریب

  

 درد و زدیم لنگ یگاهگاه. شدند قدم هم ادفره با

 .دیچیپیم شیپا در یفیخف

  

 از قبل. داشت شرکت با یکم فاصله رستوران

 . بودند آمده دهیسپ با بار چند شیاستعفا

 . نزد یحرف زین فرهاد و کرد سکوت راه در
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. ماشال به رفتن از قبل اّما داشت عادت نخوردن غذا به

 خوردن، غذا وعده هر و سویگ خانه به رفتن از بعد

 ساعت سر و  وعده هر خوردن غذا به اشمعده باز

 را لبش. کردینم عادت کاش یا که بود کرده عادت

 .نزند ادیفر حرص سر از تا گرفت دندان به

  

 روبرو یانفره دو زیم پشت و شدند رستوران وارد

 . نشستند گریدکی
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 ارانگ آن، به یسر سر نگاه با و برداشت را منو فرهاد

 لوچ من: گفت باشد گرفته را مشیتصم قبل از که

 ؟یخوریم یچ تو کباب،

  

 نگاه و بست را منو. نشد بلند جانان از ییصدا

 گردنش به سرش که دوخت جانان به را متعجبش

 .بود دهیچسب

  

 . زد یبشکن

 ... مهندس -

 اب فرهاد. گرفت باال را سرش و دیکش یپوف جانان

 . کرد درشت چشم او، جلخ چشمان دنید
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  شده؟ یچ -

 . داد فشار هم یرو را شیهادندان حرص با جانان

  

 هک یصورت در فتادهین یاتفاق کردیم وانمود نکهیا

 رستوران در حاال و بود دهیکش کارش از دست عیسر

 . کرد یم تشیاذ بودند،

- talk 

 

  یتابوصورت#

۰۹۹ 
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 آمد؛ رونیب فرهاد دهان از که یسیانگل کلمه تک

  .آمد حرف به که آنقدر. کرد کیتحر را اشیکنجکاو

 ها؟- 

  

 . داد هیتک اشیصندل به

 فتمگ یسیانگل به ،یفهمینم یفارس دیشا گفتم -

 .  بزن حرف

 . داد ادامه الیخیب

 اما خوندم چشمات یتو از رو منظورت االن حاال -

 نه و میخوب شناس آدم نه من کرده ثابت تجربه

 نیهم. کنم ترجمه رو هاآدم یهاچشم حرف نمتویم
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 نیهم خوامینم. شه روشن نایا بهتره کارمون اول

 .شرکت شرفتیپ یبرا بشه سنگ کوچک یهامورد

  

 دبو یاتفاق ریدرگ ذهنش همچنان. داد تکان سر جانان

 نیهمچ نباشد یکار اول روز. بود افتاده شرکت در که

 .دادیم یسوت

  

 و یجد لحن با و دیکش درهم را شیهااخم فرهاد

 هیعیط هدیپد هی شکم کردن قور و قار نیبب: گفت یُرک

 مثل و یهست یسالم آدم کی تو کنهیم ثابت که

 . شهیم اتگرسنه گهید آدم اردیلیم هشت
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 . کرد اضافه کالفه و کرد قفل درهم را شیهادست

 ما فرهنگ یتو یک رو مزخرفات نیا دونمینم من -

 خجالت یعیطب زیچ نیهمچ از دیبا که داده اج ایرانیا

 و یسالم که یباش خوشحال دیبا االن تو م؟یبکش

 شکم کردن قور و قار اون، از خارج. هیاوک اتمعده

 وده،نب تو خواست به یعنی. ستین یکس چیه اراده در

 هست اتفاق هزاران یزندگ طول در ن،یا فقط نه حاال

 بابت. ستین ما اراده و خواست به که ادیم شیپ که

 . نکش خجالت وقت چیه نهایا

  

 . داد ادامه تلخند با و افتاد نییپا نگاهش
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 هب من رفتن زندان و فرشته شدن کشته. من مثل -

 اون خواستمینم وقت چیه من. نبودم خودم اراده

 ورتص یتو گفتنیم همه دادگاه، وقت. وفتهیب اتفاق

 و نییپا ازمبند رو سرم. نکنم نگاه فرشته پدر و مادر

 دارم اعتقاد خودم اگر یحت زمیبر شرم عرق یه

 زده خجالت اصال من. تونستمینم من اما گناهمیب

 خجالت یکس از بودم نکرده که یکار بابت و نبودم

 یتو زدم زل منم و من به زدن زل اونا. دمیکشینم

 کی احساسم، یب که زدن انگ بهم بعدا. هاشونچشم

 یشرم چیه حاال و کشتم رو زنم که امیروان یجان

 ...  من که یصورت در ندارم

 یا هیثان و دیکش یپوف. کرد رها نصفه را اشجمله

 . کرد سکوت
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 موضوع به. بود بهتر حالش آورد، باال که را سرش

 .کرد رها همانطور را اشنصفه جمله و برگشت بحث

  

 کی حاال اما نجایا میومدیم بعد ربع کی تینها ما -

 یراست .افتادهین امیبد اتفاق چیه. میینجایا رزودت ربع

 که شرکت یتو منه خنده خاطر به خجالتت نیا اگر

 .دهب سفارش حاال. یاگهید زیچ نه بود یعصب شتریب

  

. ادد رونیب را نفسش. کرد رها و گرفت دندان را لبش

 حس حاال. بود فرهاد با حق نداشت، که تعارف

 خار کردیم فکر که قبل یاهیثان مثل و داشت یبهتر

 . نبود است، شیگلو در
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 هادفر دست از منو گرفتن بدون و گرفت یآرام باشه

 . چلوکباب منم: گفت

 .یاوک -

  

 . داد را هاسفارش و زد صدا را شخدمتیپ

 با را خودش فرهاد نگاه ریز از فرار یبرا جانان

 یگوش رنگ صدا شدن بلند با که کرد مشغول یگوش

 . داد او به ار حواسش فرهاد،

 .حامد سالم -
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  ؟یخوب. داداشم سالم -

 خبر؟ چه. ستمین بد -

  

 . بود شاد و یپرانرژ حامد صدا

 یبد یمژدگان بابتشون دیبا که نقدریا. ادهیز که خبر -

 . بهم

 . زد لبخند

 .یباش خبر خوش- 

  

 مطلب، اصل برم راست هی نیبب. داداش قربونت -

 که هامیمشتر از تا چند به زدم زنگ که صبح اول
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. ییالیو خونه کی دنبال و نقدن به دست دونستمیم

 رو خونه دیبا گفتن دادن رو یاوک فعال دوتاشون

 مریبگ رو فربدتون شماره زدم زنگ االنم. مینیبب

 یهایمشتر. خونه دنید یبرا باهاش کنم هماهنگ

 امخونه نیا یبرا اگر. کال نهیا کارشون خودمن ثابت

 فیخفت کی البته. شهیم یعال برسم توافق به باهاشون

 نجپ تا رو پول اگر نداره بیع اونم که خواستن تپل

 .میکنیم یکار هی اونم برسونن، بتونن گهید روز

  

 . گرفت ینفس

 صاحب پرسون پرسون... خودت خونه یبعد مورد -

 گزن بهش ش،یپ قهیدق چند نیهم کردم دایپ رو خونه

 یراب گرفته رو خونه نیا شهرستانه خودش گفت دمز
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 ماهه چند نیا حاال. تهران ادیم کارش یبرا که یوقت

 هتونینم گهید که اومده شیپ براش یمشکالت کی

 .مونده استفاده یب ام خونه نیا و تهران ادیب یبرا

 شما که بفروشمش که کنم اراده خواستمیم تازه گفت

 با و سرش گذاشتم منت یکل منم. رسونده خدا رو

 رفک که ازش گرفتم خوب متیق کی چونه چک یکل

 .یبخور مشکل به پرداختش یبرا نکنم

  

 . داد رونیب را نفسش یآسودگ با و

 . نشست فرهاد یهالب یرو یپررنگ لبخند

 .راتب کنم جبران ممنون،. پس یینایا ریدرگ صبح از -
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. تهب بدم رو خبرش گفتم فقط. داداش یدار ییفدا -

 یاوک اگر و کنهیم رو هاش فکر باز گفت اروی نیا

 . تهرانه صبح فردا پس باشه

 . گذاشتند زیم یرو و آوردند را ها سفارش

 .داد سرعت شانمکالمه به

  

 مه فربد شماره. بده من به رو اشیقطع خبر. باشه -

 . فعال. کنمیم امکیپ

 .خداحافظ. چاکرم. چشم -

  

 خط طرف آن صدا جانان .گذاشت زیم یرو را یگوش

 ندلبخ که نیهم. دینپرس هم یسوال اما بود دهینشن را
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 دادیم نشان بود؛ نشسته فرهاد شیهالب کنج یکمرنگ

 دخو داشت، ربط او به اگر که است بوده یخوب خبر

 . دادیم حیتوض فرهاد

 که شانیغذا. بودند کرده سکوت دو هر غذا طول در

 . ستادیا زودتر جانان شد، تمام

 .کنمیم حساب من -

  

 انجان. آمد باال ممکن سرعت نیتر عیسر با فرهاد سر

 . شد گردنش عضالت نگران

 و شد هل جانان. دوخت جانان به را اشرهیخ نگاه

 . داد حیتوض تند تند
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 روز هر که شهینم بعدم... گهید مونهیکار اول روز-

 . نیکن حساب نیبخوا شما

  

 کنده او از فرهاد یشاک و رهیخ نگاه دید که آخر در و

 رهباالخ: گفت را گفتیم دینبا که یاجمله شود،ینم

 هم شما یمال وضع و شده ورشکسته شرکت... 

 . ستین خوب

 دندان به محکم را لبش. است گفته چه دیفهم تازه

 . گرفت

  

 و شد دهیکش نیزم یرو یبد یصدا با فرهاد یصندل

 .  ستادیا فرهاد. رفت عقب
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 جلو را تنش و کرد ستون زیم یرو را شیهادست

 .دیکش

  

 هریخ و کرد متوقف جانان صورت روبرو را صورتش

 .دیغر خشم با او چشمان در

  

 رسپ دو نتونم که نشدم دست تنگ و ریفق اونقدر -

 شهیهم مال برنامه نیا ضمن، در. کنم حساب رو غذا

   ارهیم غذا خودش یبرا یکس هر فردا از. ستین

 .زد یپوزخند

  

 . نباشه هم یکی اون بیج نگران که -
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 همان با. ستادیا صاف و دیکش عقب را خودش

 را او هازدهجن مانند که یجانان به رو درهم یهااخم

 . باش منتظر رونیب: گفت کرد؛یم نگاه

 .رفت صندوق طرف به و دیچرخ

  

 دست. بکشد نفس آمد ادشی تازه فرهاد، شدن دور با

 . نداشت مرگ تا یا فاصله. گذاشت قلبش یرو را

 از و برد فرو بشیج درون را شیهادست حرص با

 .رفت رونیب رستوران
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 حرفش که داشت قبول خودش. بود وانهید مردک

 نطوریا او که آنقدر نه اما است نبوده درست ادیز

 . دهد نشان واکنش و شود وانهید

 . ستادیا او انتظار به رستوران جلو و دیکش یپوف کالفه

  

 اهیس مرد دنید با که بود ابانیخ به همانطور نگاهش

 زا جان بود، زده زل او به روبرو رو ادهیپ در که یپوش

 .شد سرد شیهادست و رفت تنش

 :یصورت تابو
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 هب یمشک کاله و کفش کاپشن، ،یمشک نیج شلوار

 که یکلیه و دیدیم را شیهاچشم تنها. داشت تن

 .بود آشنا

  

 یب و عجله یب دید خود یرو را جانان نگاه که مرد

 . رفت و گرفت را راهش سربرگرداند؛ مکث،

 . نداشت را او وزن تحمل که یتن و ماند جانان

 . ندنک سقوط تا داد هیتک وارید به و رفت عقب عقب

  

 . ودب زده زل ابانیخ طرف آن به شده گشاد یچشمان با

  او؟ چرا... او... او آخر
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 خوردن تکان با که گذشت زمان قدر چه دینفهم

 . آمد خود به صورتش جلو یدست

 او. شد چشم در چشم فرهاد با و چرخاند را نگاهش

 . بود برده ادی از را

 شده؟ یزیچ -

  

 . کرد اطرافش به ینگاه مشکوک و 

 دبودن ابانیخ وسط هنوز توانست،ینم گفت؟یم چه

 .رفتینم ارکن چشمانش جلو از چشم دو ریتصو و

  

 . داد تکان طرف دو به را سرش تند

 .میبر. یچیه-
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 و دکر تند پا شتر،یب یها سوال از یریجلوگ یبرا و

 .افتاد راه فرهاد از جلوتر

  

 زیچ. انداخت اطرافش به ینگاه گرید بار فرهاد

 . دیند یمشکوک

  

 . برسد جانان به که کرد تند پا و کرد ینچ

 دلب و رد انشانیم یحرف هم بار نیا رفت، ریمس مثل

 هداد که بود یایسوت فکر در قبل ساعت کی. نشد

 ...حاال و بود
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 کی که بود گذشته شرکت به برگشتشان از ساعت مین

. کردیم کمکش دیبا او. دیبگو فرهاد به شد دل

 .دبکش دوش به را ماجرا نیا بار توانستینم ییتنها

  

 کی یحت بود هنتوانست او و بود کار مشغول فرهاد

 .بخواند بود؛ داده فرهاد که ییهاهپروند از صفحه

  

 . ستادیا فرهاد زیم جلو و شد بلند جا از

 باال را سرش کرد؛ احساس را نگاهش ینیسنگ فرهاد

 . کرد نگاهش منتظر و گرفت

 شیهادست و دیکش خشکش یها لب یرو را زبانش

 .کرد قفل درهم را
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 رستوران جلو: گفت یجد د،ید را دشیترد که فرهاد

  ؟یدید رو یکس

 شیهااخم فرهاد و کرد درشت چشم شده، شوکه

 .شد درهم

  

  بود؟ یک. زدمیم حدس -

 .  گرفت یدم

 .یکالنتر... کنم فکر -

  

 و برد فرو کوتاهش یموها انیم را دستش فرهاد

 . انداخت نییپا را سرش
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 ؟یمطمئن -

  

: گفت استرس پر و گرفت دندان به را لبش

 قطف. داشت کاله و بود اهیس کامل لباساش... دونمینم

 من به ابونیخ ور اون. کلشیه و بود معلوم چشماش

 .بود زده زل

  

 . دیلرزیم شیصدا. کرد مشت را دستش

 نیآبت طرف از یعنی ه؟یک یعنی نباشه اون اگر - 

 جلو؟ ادینم چرا خودش کجاست؟ خودش اومده؟

  

 .بسه -



صورتیتابو   
  
 

 

1275 

1275 
@romandl 

 

  

۲۱۲ 

 

 .کرد قفل را زبانش فرهاد، آرام و اخطارگونه یصدا

  

 ار نگاهش جانان بود، گرفته دستش دو انیم را سرش 

 یزود نیهم به. برگشت زشیم پشت و گرفت او از

 االن او. گفتیم فرهاد به دینبا. بود شده مانیپش

 نیا و داشت شرکت مثل یبزرگ یها دغدغه

 .ختیریم بهم را تمرکزش موضوعات

  



صورتیتابو   
  
 

 

1276 

1276 
@romandl 

 نیاخر و نیاول یلیوک شرکت به رفتن. دیبرچ لب

 و یجاسوس به چه را او ِاال و بود اشیزندگ تیخر

 ؟یباز قهرمان

  

 از .دیترسیم بود، صادق که خودش با. بود دهیترس

 اشیآزاد و نیآبت از. کند دایپ کش ماجرا نیا که نیا

 مه ترسناکش شیهاچشم و یکالنتر حاال و دیترسیم

 . بود شده اضافه

  

. رودیم شبانه یلیوک دادن لو از بعد کردیم فکر قبلش

 سویگ خانه به رفتن به یحت دور ییروستا و یشهر به

 رودب بعد و وفتدیب ابیآس از هاآب تا. بود کرده فکر
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 از بعد هفته دو دیدینم هم خوابش در یحت. کانادا

 کار و دندیبنش اتاق کی در فرهاد با او ،یلیوک گرفتن

 را یلیوک. نبود یکس کم. بروند رستوران به و بکنند

 هرانت یها تاجر نیبزرگتر از یکی. بودند انداخته ریگ

 و نیآبت که کنند فکر اگر بود یخام الیخ. بود رانیا و

 دنش سرپا تا نندینشیم آرام یلیوک دستانهم هیبق

 .  کنند تماشا را نواب شرکت

 . داد او به را حواسش فرهاد یصدا دنیشن با

 ؟ییکجا اوشیس -

  

  ؟یچ یبرا دفتر من. سالم -

 : دیپرس خسته و دیکش چشمانش یرو را دستش



صورتیتابو   
  
 

 

1278 

1278 
@romandl 

 ؟یندار یدیجد خبر یلیوک از -

  

 : داد جواب متعجب

 . ستین یخبر فعال نه ؟یچ خبر گه،ید زندونه -

 . داد حیتوض و نشست صاف

 یزیچ ییبازجو بعد ست؟ین یخبر هم نیابت از -

 .ینگفت ازش

  

 مومت قتاتیتحق تا الخروجه ممنوع. تهرانه کنم فکر -

 . شه

 هنوز... یکالنتر ؟یچ یلیوک معاون اروی اون -

 رانه؟یا
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 : دیپرس مشکوک و کرد مکث

 یزد زنگ هوی شده یچ فرهاد؟ یگیم یچ -

   ؟یپرسیم اونا از یرگبار

 . رفت باال شیصدا فرهاد

 .اوشیس بده جواب -

  

 . داد جواب ناچارا یطوالن تسکو از بعد اوشیس

 .ستین اون -

  

 . زد ادیفر 

 ست؟ین یچ یعنی-
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 . کرد آرامش به دعوت را او 

 همون از دونمینم. ستین مرد؟ خبره چه سیه - 

 فتنگ نفر چند. نبود نیا گرفتن رو یلیوک که یروز

 ترسش از احتماال دونمیم دیبع من یول خارج رفته

 .گهید کرده فرار

  

 . شد بلند جا از و داد عقب ضرب با را اشیصندل

 . دیچرخ پنجره طرف به 

 وله؟ شهر یتو کهیمرت اون اوش؟یس یگیم یچ -

 کردینم فرار که شیخوش یرو از رنش؟یبگ نتونستن
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 اعترافاش تو یلیوک خود. رهیگ کرده یکار اونم البد

 نگفته؟ یچیه نیا مورد در

 

  

۲۱۳ 

 

 یزنیم ادیفر چرا. فرهاد نییپا اریب رو صدات -

 شرکت؟ امیب ای شدهیچ یگیم

  

 و بود داده هیتک یصندل به را تنش دهیترس جانان

 یرکالنت که بود دهیفهم نجایا تا. کردیم نگاه را فرهاد

 .است آزاد
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 تریعصب را فرهاد تنها و وفتادین کارگر اوشیس هشدار

 .  تر بلند را شیصدا و کرد

 نیب ندارم که مرض. اوشیس بده رو من ابجو اول -

 والس جواب اول پس. تو بزنم زنگ امیبدبخت همه نیا

 .نکن امونهید بده رو من

  

 . دیشک یپوف و داد فاصله گوشش از را یگوش اوشیس

 ...باشه... باشه-

  

 . کرد اضافه و گرفت ینفس
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 تو هک بودم تو لیوک فقط پرونده نیا تو من نیبب -

 پرونده زیچ همه انیجر در من شد تموم و یشد آزاد

 که اهبچه از یکی دونممیم که یینایا. ستمین یلیوک

 .گفته بهم کنهیم کار یلیوک پرونده یرو

  

 : گفت هشدارگونه

 ...اوشیس مطلب اصل سر برو -

  

 . گرفت را حرفش ادامه آرامش با همچنان اوشیس

 ...بمونه دیبا خودمون نیب هاحرف نیا پس -

 و شیریدستگ سوم روز تو یدونیم که یلیوک نیبب 

. ردک اعتراف اشیجنس یهاتجاوز پرونده لیتشک بعد
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 دایشد یلیوک هم و خودش هم که نیآبت برعکس

 یزیچ یپدر یکارها از و نکرده یکار که دارن اعتقاد

 هک طور نیا و داده لو خوب رو یکالنتر دونسته،ینم

 یکالنتر که یالهمحمو هر یتو یکالنتر انگار گفته

 فروش و داشته رو یبزرگ سهم کی کرده وارد

 ودهب یکالنتر عهده به شتریب قاچاقشون یهامحموله

 یوت باشه رفته و باشه شده آب که انگار. ستین اما

 داشیپ زدن سر کس هر به و گشتن رو جا هر. نیزم

 ییجا. بگو تو حاال. دنبالشن دایشد االنم. نکردن

 ؟کرده یکار ش؟یدید

  

 .  شد برقرار خط طرف دو در یطوالن سکوت
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 جانان طرف به و گرفت رونیب از را نگاهش فرهاد

 .کرد یم نگاه را او زده وق یچشمان با.  برگشت

  

 اوشیس به حال همان در و نگرفت جانان از را نگهش

 .فظخداحا. ستمین مطمئن فعال گمیم بهت بعدا: گفت

  

 طعق را یگوش اندبم اوشیس جواب منتظر آنکه یب و

 .انداخت زیم یرو را آن و کرد

  

 جانان کنار تا را اشیصندل. گرفت جانان از نگاهش 

 . داشت نگه را آن و داد ُهل
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 جلو را خودش و نشست جانان روبرو ،یصندل یرو

 .دیکش

  

 و گذاشت شیپا ران یرو و کرد خم را شیهادست

 . کرد قفل درهم را آنها

 جمع سر من... خب: گفت کثم با و کرد تر را لبش

 ازش یادیز زیچ دمید رو یکالنتر بار دو فقط

 بهتر یبود اونجا ماه دو حدود تو. دونمینم

 ه؟یآدم چطور. شیشناسیم

  

 در همچنان تلفنش پشت تیعصبان از ییهارگه

 . بود دایهو کلماتش انیم در و  شیصدا
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 شده شوکه فرهاد باره کی به یهاحرف و حرکت از

 .بود

  

  ها؟ -

 قفل کم کم دید که را فرهاد رهیخ نگاه و سکوت

 . کرد زدن حرف به شروع و شد باز دهانش

 باهاش ادیز شناسمشینم ادیز منم خب... اون ها -

 روز اما دمشید کم یلیخ اواخر نیا... نداشتم برخورد

 آدم. کرد یمعرف من به رو هابخش تمام خودش اول

 بود رت برخورد خوش نیآبت و یلیوک از نبود یترسناک

 زیه کمی خب اما. داشتن دوسش هم ها کارمند همه و

 .رفتیم هرز نگاهش... یعنی...بود
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۲۱۴ 

 

 . زیر را شیهاچشم و کرد اخم فرهاد

  ؟یدیفهم کجا از ؟یچ -

 . کرد هول

 ... اخه من؟ -

  

 . دیپر حرفش انیم

  بود؟ گفته بهت یزیچ ؟یبود دهید ازش یزیچ-
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 . داد تکان راست و چپ به را سرش تند

 برسونه رو من خواست بار کی فقط اون... نه... نه -

 ... نه گفتم خونه

  

 . انداخت نییپا سر و دیدزد را نگاهش

 . گهید فهمهیم مقابل طرف نگاه از آدم اما -

 . شد بلند جا از و گفت یا" باشه" کالفه فرهاد

 . آمد باال جانان سر نشست؛ که خودش زیم پشت

 م؟یکن کاریچ -

  

 جانان به نگاه یب زدو اشقهیشق به یاضربه فرهاد 

 اوشیس شناسمش،ینم من ش،یشناسینم تو: گفت
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... کنهینم داشیپ اما دنبالشه هم سیپل. شناستشینم

. داده لوش اونم و بوده یلیوک دست هم قاچاق یتو

 ...خودش مونهیم. ستین دوست هم نیآبت با االن پس

  

 جانان، دهیترس چشمان در رهیخ و آورد باال را سرش

 .هریبگ رو تنها خودش انتقام اومده آدم نیا: گفت آرام

  

 . گذاشت قلبش یرو دست اراده یب

 ...نه - 

  

 ودب شده تر آرام یکم. کرد دییتا سر حرکت با فرهاد

 . کند فکر توانست یم بهتر و
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 ن،یبتآ میگفت یه م،یکرد فکر اشتباه. نهیهم قایدق -

 اردو بهش یادیز ضرر یکالنتر که یدرصورت نیآبت

 با قاچاق یتو چون رفته، لو نکهیا از خارج شده،

 دشونیجد محموله اطالعات بوده، دست هم یلیوک

 ودد پولش از یکل و گرفتنشون مرز لب  رفت، لو هم

 . هوا رفت و شد

 ارک چیه از احتماال اون... کنهیم فرق طشیشرا نیآبت

 که شوکه یتو هنوزم حاال و نداشته خبر پدرش

 کمه سنش درسته طرفم کی از. هییوالیه چه پدرش

 روش هنوز سیپل که حاال رسهیم عقلش اونقدر اما

 اما بندازه دردسر به رو خودش که نکنه یکار زومه

 سیپل و شده دود اشهیسرما همه االن یکالنتر

 .نداره دادن تدس از یبرا یزیچ چیه عمال و دنبالشه



صورتیتابو   
  
 

 

1292 

1292 
@romandl 

  

 چیه عمال" کرد تکرار لب ریز را فرهاد آخر جمله

 قدرت با ترس و." نداره دادن دست از یبرا یزیچ

 . ودب گرفته لرز شیهادست. افتاد جانش به یشتریب

 م؟یکن کاریچ -

  

 کالمش انیم از را ترس فرهاد که کرد را تالشش تمام

 از هک نبود یزیچ شیصدا محسوس لرز اما نفهمد را

 .بماند دور فرهاد چشم

  

 . دآور باال را سرش و زد زیم یرو تقه دو انگشتش با

 .خونه میبر بسه، امروز یبرا -
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 فشیک داخل را بود زیم یرو که ییهاکاغذ. شد بلند

 با یصندل یرو همچنان که جانان به رو و چپاند

 عوض نیا با: گفت کردیم نگاه را و رفته وا یصورت

 لنه و فربد با خونه میبر. کرد کار شهینم گهید امروز

 . میرسیم جهینت ی به

 بدنش. شد بلند جا از و گفت یآرام باشه جانان

 یها پرونده به یا حوصله یب نگاه. بود شده کرخت

 رس پشت و برداشت را فشیک تنها و کرد زیم یرو

 .آمد رونیب اتاق از فرهاد
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۲۱۵ 

 

 هب تماما نگاهش جانان آمدند، رونیب که نگیپارک از

 سمت به چپ  از چپ، سمت به روبرو از. بود رونیب

 و گشتیبرم عقب به ناغافل یگاهگاه و راست

 .کردیم نگاه را سرشان پشت

  

 . شد کالفه فرهاد عاقبت

  نه؟ ای شد هول کرد؟ کاریچ دتتید. باش آروم -

 نگاهش با و بود شده ریخ روبرو به که همانطور

 داده هیتک وارید به: گفت دییپایم را هاموتور و نیاشم

 هک یوقت. نشد هول اصال. میشد چشم تو چشم. بود
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 و گرفت رو نگاهش آروم یلیخ شدم شوکه من دید

 .رفت

  

 و گذاشت پدال یرو را شیپا حرص  با فرهاد

 رانگا که بترسونه رو تو خواستهیم: گفت مطمئن

 .شده هم موفق

  

 اطراف از را نگاهش که نشد باعث هم زبا فرهاد کهیت

 . ردیبگ

 میریم ما گهینم کنه؟ یکار نیهمچ دیبا یچ یبرا -

 م؟یگیم سیپل به
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 شک هاوقت یبعض. انداخت او به ینگاه مین فرهاد

 ارد طناب از را او باشد توانسته دختر نیا که کردیم

 یترسناک و یسیپل داستان کردن باور در و دهد نجات

 در کرد،یم فیتعر یلیوک خانه شب از وشایس که

 .ماندیم دیترد

  

 .آورد حرف به را جانان گرید بار اشیطوالن سکوت

  

 . کاره نیبهتر نیا. میبگ سیپل به میبر -

 ار جانان یها حرف حوصله گرید. دیکش یپوف فرهاد

 و دبو ختهیر بهم کامل یکالنتر دنید از بعد. نداشت

 .نبود انیذه به شباهت یب شیهاحرف
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 اعتراض یصدا و کرد پارک فربد خانه جلو را نیماش

 . شد بلند جانان

 ؟یچ خونه یتو اومد امشب اگر نجا؟یا میاومد چرا -

 . سیپل شیپ میبر داره، رو نجایا آدرس مطمئنم

  

 . دوخت فرهاد به ملتمسانه را چشمانش 

 . کرد باز را کمربندش

 .میکن یم صحبت شو، ادهیپ -

  

 . رفت باال اراده یب جانان یصدا



صورتیتابو   
  
 

 

1298 

1298 
@romandl 

 ما رو آدم نیا میبگ شده خراب اون تو میبر گمیم -

 بهشون رو یقاچاقچ و متجاوز کی من. میدید امروز

 محافظ کی من یبرا توننینم یعنی کردم یمعرف

 ور یکالنتر یوقت تا وقته چند نیا که بفرستن

 کنه؟ محافظت من از رنیگیم

  

 و االب اشنهیس قفسه و زدیم نفس نفس تیعصبان از

 اهنگ را او یالعملعکس چیه یب فرهاد. رفتیم نییپا

 .کردیم

  

 .شو ادهیپ شد؟ تموم -
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 . دیکوب شیپا یرو را فشیک

 .امینم من -

  

 یکم. دادیم دست از را خودش آرامش داشت کم کم

 . رفت باال شیصدا

 ...یشجاع مهندس خانم نیبب -

  

 دادن تکان با و داد رونیب محکم را نفسش

 جانان به کامال را منظورش کرد یسع شیهادست

 . بفهماند

 نیا از. دنبالشه جا همه سیپل... هیفرار االن آدم اون -

 حمقا نقدریا طمیشرا نیا در. رونیب بره تونهینم شهر
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 رگبار به رو ما همه و خونه نیا تو ادیب که ستین

 یکار چیه ،یگیم تو هم یاشده خراب اون. ببنده

 مکان و جا تو. لیدل هزاران به کننینم تو یبرا

 لهفاص از اونم ابونیخ تو فقط یدونینم رو یکالنتر

. بوده اون که یندار یمدرک چیه یعنی نیا. شیدید

 امر شما که کردن آماده نوکر و کلفت اونجا آره بعدم

 .  خدمتتون انیب زیخ نهیس اونا یکن

 یکم کرد یسع و انداخت نییپا را شیهادست

 .ردیبگ چنگ در را اشرفته دست از آرامش

 

  

۲۱۶ 



صورتیتابو   
  
 

 

1301 

1301 
@romandl 

 

 میمتص کی میکنیم فکر هلن و فربد با میریم حاال -

 . شو ادهیپ م،یریگیم واحد

 هب ینامطمئن نگاه جانان شود؛ ادهیپ که کرد باز را در

 میببر رو نیماش شهیم: گفت و انداخت طرفش دو

 داخل؟

  

 نیهم. کرد روشن را نیماش حرف یب و تبس را در

 شرفتیپ خودش بود، آمده نییپا خودش موضع از که

 .بود یبزرگ
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 نیماش شد؛ باز مکث با در که زد در جلو یبوق تک 

 .  کرد پارک فربد نیماش کنار و برد اطیح داخل را

 در طرف به جانان به کردن نگاه بدون و شد ادهیپ

 . رفت

  

 یپا دنبالش به و نیماش در یصدا زود یلیخ اما

 . دیشن را جانان

  

 صورت به تعجب با و بود ستادهیا در جلو فربد

 .  کردیم نگاه فرهاد درهم یهااخم و سخت

 :  دیپرس و کرد دراز را دستش شد؛ که کینزد
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 شرکت و نیبخور نهار نبود قرار مگه. باشه ریخ -

 .نیبمون

  

 . شد هخان وارد و فشرد کوتاه را دستش فرهاد

 . شد عوض مونیتصم افتاد یاتفاق هی نه -

 سر جانان رو و رنگ یب صورت رو را نگاهش فربد

 . داد

 ؟یدید جن شده؟ یچ- 

  

 یحرف و داد تکان طرف دو به را سرش تنها جانان

 .نزد
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 . بود نهار زیم سر هلن

 . برگشت فربد طرف به فرهاد

 رو نهارت برو میخورد نهار ما. میدیرس غذا سر -

 . میبزن حرف نیایب دوتاتون بعد و بخور

 شده؟ یچ خب -

  

 . کرد کج راه هامبل طرف به فرهاد

 .نهار بعد -

  

 .  شد قدم هم فرهاد با و نگفت یزیچ هم جانان
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 پر نگاه و گرفت جا فرهاد کنار نفره تک مبل یرو

 درون را شیهاناخن و دوخت یورود به را استرسش

 .فشردیم دستش

  

 او به کردن نگاه بدون و گرفت را نگاهش رد فرهاد

 : دیپرس

 . ینیبیم لمیف - 

 . گرفت یورود از را نگاهش جیگ جانان

  ؟یچ -

  

 . داد جواب حال همان در فرهاد
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 االن که ینیبیم ادیز یسیپل لمیف گمیم. یسیپل لمیف -

 به رو مونوهمه داخل بپره اسلحه با یکالنتر یمنتظر

 .ببنده رگبار

  

 دادن جواب ینا جانان اما بود واضح کالمش مسخرت

 .نداشت هم را آن به

  

 رست نیا شتر،یب اسلحه با مرگ از. دیترسیم مرگ از

 رفح و بود شده شتریب فرشته فوت دنیشن بعد از

 مو باز بودنش یواقع ریغ و یفانتز تمام با فرهاد یها

 .کرد یم خیس تنش به
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 یزیچ و آمد رونیب از ییصدا که بود افکار نیهم در

 تداش راه ساختمان پشت اطیح به که یاشهیش در به

 .دیپر جا از و دیکش یبلند غیج جانان خورد؛

  

 انانج به مبهوت و آمدند ییرایپذ به فورا هلن و فربد

 انشچشم و بود ستادهیا پنجره به رو که کردندیم نگاه

 . دادیم فشار هم یرو محکم را

 .  زد کنار را پرده اطیحتا با. رفت جلو فرهاد

 . بود افتاده شهیش پشت یفوتبال توپ

  

 وپت دنید با و دیکش سرک فرهاد سر پشت از فربد

 . زد خنده ریز یپق و کرد جانان به ینگاه
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 یمصلحت سرفه دید که را جانان دهیپر رنگ صورت

 . خورد فرو را اشخنده و کرد

  

 یباز که وقتا یبعض. مونههیهمسا پسر توپ نیا -

 .نجایا وفتهیم کنهیم

  

 . برداشت را توپ و کرد باز را در فرهاد

 . ییالیو یها خونه نیا به لعنت -

 اطیح در که کرد پرت کوتاه یفلز حصار را توپ

 . آمد فرود یکنار
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 نآ که را یتپل پسر نادم و مانیپش افهیق آخر لحظه

 یرو اخم تنها و دید را بود ستادهیا حصار طرف

 .انداخت را پرده و کرد تر رنگ پر را صورتش

  

 نهار ستین قسمت کنم فکر: گفت هلن و فربد به رو

 . میکن صحبت مینیبش نیبخور

 و بود نشسته مبل یرو برده مات حاال جانان

 .  کردیم نگاه را شیروبرو

 .نشست فرهاد کنار فربد و گرفت یجا کنارش هلن

 

 یتابوصورت#

۲۱۷ 
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 . ادد حیتوض هلن و فربد یبرا را تاتفاقا تمام فرهاد

 جانان شانه دور را دستش و دیپر رخش از رنگ هلن

 .  انداخت

 

 . دیکش یپوف و شد مشت دستش فربد

 بعد. میریم ما گهید روز چند. شهینم ینطوریا -

  ن؟یکن کاریچ نیخوایم تنها، نجا،یا دوتا شما

 

 . بود گرفته ضرب نیزم یرو شیپا با کالفه

 هیثان چند از بعد و برد شیموها انیم را دستش

 . زد یبشکن و آورد باال را سرش خوشحال
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 . افتمی -

 

 . داد تکان سر جیگ فرهاد

  ؟یچ -

 . بره میبفرست دیبا رو جانان -

 و کرد دایپ یشتریب جرات دید که را فرهاد سکوت

 . داد ادامه

 

 یماه چند حداقل. سویگ خاله شیپ رشت بره دیبا -

 . وفتهیب ابیآس از آبا که

 

 . زد یپوزخند و انداخت باال ابرو فرهاد
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  ؟یکرد یاهوشمندانه فکر نقدریا تنها -

 . رفت وا فربد

   مگه؟ هیچ -

 

 . داد حیتوض حوصله یب فرهاد

 میفرستیم رو جانان بعد رزنهیپ کی خودش سویگ -

 هیسا به هیسا االن که یکالنتر کهیمرت نیا بعدم اونجا،

 تاشوندو هر بیترت سرشون باال بره شبونه ،دنبالمونه

  اره؟ بده، رو

 .گذاشت قلبش یرو را دستش و دیکش ینیه جانان

 از ظهلح هر داشت انتظار که دیتپیم تند آنقدر قلبش

 . بزند رونیب اشنهیس
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 جمع چشمانش در اشک فرهاد، یهاحرف تصور

  د؟کریم فکر شیهاگفته به اصال مرد نیا. بود کرده

 

. شد حالش متوجه و انداخت جانان به ینگاه ربدف

 . رفت فرهاد به یاغره چشم

 مینکیم شیکار هی. نکن ییجنا رو مسئله حاال باشه،-

 ریز مشیکنیم. بره مشیفرستیم انهیمخف. گهید

  .نکنه شک یکس رون،یب مشیبریم اصال یصندل

 

 ندپوزخ و انداخت فربد به یا هانهیاندرسف نگاه فرهاد

 . زد یدار صدا
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 گرا اما کرد گمش میریبگ فرض ایب اصال. خره اونم -

 روز، ده نه، االن اصال ؟یچ کرد داشیپ شد، ریگیپ

 ؟یکن کاریچ یخوایم بعد. گهید روز یس روز، ستیب

 رمس به یگل چه نجایا دیبا من. یستین که تو البته

   رم؟یبگ

 

 . داد تکان نییپا و باال به را سرش

 ردو میتونست رو اشیزرنگ اون با یلیوک باشه، -

 دست ندارن یلیوک از کم کدوم هر نایا اما میبزن

 .  نیرینگ کمشون
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 . زد هم به را شیهادست

 کنم فکر کنم، مشورت شما با نجایا اومدم من خب -

 از فردا ما. کنمیم یعمل رو خودم فکر. دهینم جواب

 . میریم نجایا

 

  .گفت یبلند یچ اراده،یب فربد

 

 حیتوض آرامش با و انداخت پا یرو را شیپا فرهاد

 . داد

 میاندازیم رو برنامه حاال میبر جمعه تا بود قرار -

 مه اشیتیامن ستمیس. اپارتمانه الاقل اونجا. جلوتر

 یحت که ندارم اعتماد نجایا به من. هیاوک باال میببر
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 یتو هوفتیم توپش کنه امیباز توپ تونیبغل هیهمسا

 .شما اطیح

 

  یتابوصورت#

۲۱۸ 

 

 .  بود مانده مبهوت فربد

 ؟یکن کاریچ یخوایم ساعت چهار و ستیب یتو -

 دیبا یبخر تازه بعد. که یدینخر رو خونه اصال تو

  روزه؟ کی شهیم مگه. شینیبچ
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. امروز کنمیم صحبت طرف با خودم. نشه چرا اره-

 رو خونه میریم. صددرصده قراردادمون که ما

 . بزارم خوامیم نمیدورب. فردا مینیچیم

  ؟یچ یبرا نیدورب -

 

 اون که نگذاشتم خونه اون برا ؟یچ یبرا نظرت به-

 . اومد سرمون بال

 . دیکوب شیپاها ران یرو را دستش دو

 .  کارامون سر میبر. خب -

 

 . برگشت فربد طرف به
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 سه اام لهیتعط شرکت هم فردا که بده اطالع فقط تو -

 یروهاین. باشد شرکت ساعت سر دیبا مهه شنبه

 . همه باشن هیبق اما انیب خوادینم فعال یقیتعل

 

 .  داد تکان سر فربد

 

 یچشمان با و سکوت در که دیچرخ جانان طرف به

 . کردیم نگاه را آنها زده بهت

 . یایب کنار دیبا میینجایا امشب -

 بسته سر را ماجرا و گرفت را حامد شماره خودش

 اب و گرفت او از را خانه صاحب شماره. گفت شیبرا

 خودش صبح فردا او شد قرار آخر در و زد حرف مرد
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 کرده یخال شیپ ماه کی را خانه. برساند تهران به را

 . نداشتند یمشکل لیوسا دنیچ یبرا و بود

 

 جانان. آمد رونیب فربد کار اتاق از که بود شده شب

. بود هشد خشک قبلش ساعت چند یجا سر همچنان

 حرف و بودند ستادهیا آشپزخانه در فربد و هلن

 . زدندیم

 . زد صدا را فربد و ستادیا آشپزخانه چهارچوب در

 . دیچرخ او طرف به فربد

 

  داداش؟ جانم -
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 خودت نیماش کنار. بفروشم رو نیماش خوامیم -

 . بفروش نمیا

 یخوایم یچ... فقط... باشه.. خب: گفت مردد فربد

  ؟یبخر

 . داد جواب یجد

 . دیپرا -

 

 تبیه به ینگاه نخندد که گرفت گاز را لبش فربد

 رنگ کم اخم و بود زده زل او به یجد که کرد فرهاد

 به دارد هم او که دادیم نشان صورتش یرو

  .خوردیم چرخ فربد ذهن در که کندیم فکر یموضوع
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 . شکست را زبانش قفل فربد عاقبت

  ؟ینک یرانندگ دیپرا با یونتیم مگه اصال تو... تو -

 

 . رفت یاغره چشم فرهاد

 . بتونم دیبا -

 . رفت ییرایپذ به و دیچرخ

 

 او صورت جلو را دستش و نشست جانان روبرو 

 . داد تکان

 . آمد رونیب فکر از و زد یپلک جانان

  بله؟ -
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 دهش رو آن به رو نیا از بود دهید را یکالنتر یوقت از

 . بود

 

 . انداخت باال شانه فرهاد

 .شهیم یزیچ هی باالخره. نکن فکر یلیخ. یچیه - 

 

  یتابوصورت#

۲۱۹ 

 

 گمیم: گفت یجد و کرد چفت بهم را شیپاها جانان

 ... ادیب بتونه اونجام اگر م،یبر ما اگر

 . دیپر حرفش انیم
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 میبر افرد گفتم تو ترس خاطر به شتریب من. ادینم -

 نترسوند از ریغ یهدف اگر یکالنتر کنمیم فکر واال

 بزنه زل و شلوغ ابونیخ کی یتو اومدینم داشت

 استهخویم فقط آدم نیا. بده لو رو خودش که بهت

 . نباش نگران. بده هشدار هی

 شده کاسته استرسش از یکم و داد تکان سر جانان

 . بود

 

 مزه یکم که یحرف و دیکش لبش یرو را زبانش

 . کرد ادا ترساس با را بود کرده اشمزه

 . ممنون -
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 . بست را چشمانش فرهاد

 ادیز. خودمه خاطر به شترشیب اما کنمیم خواهش -

 . نشو معذب

 

 . کرد سکوت تنها و نگرفت را فرهاد جمله منظور

 .کرد باز چشم فرهاد. نشد یطوالن نشانیب سکوت

 . دیکش جلو را خودش و گرفت مبل از را اشهیتک

 هلن و تو خونه یکارها لدنبا رمیم من فردا -

  ن؟یبخر لیوسا نیبر نیتونیم

  ها؟: گفت جیگ
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 . داد جواب شمرده شمرده

 

 . کمد خچال،ی تخت،. خونه لیوسا... لیوسا-

 . داد تکان هوا در را دستش

 کی یتو بشه که آدم کی ییابتدا یها ازین همه -

 . کرد یزندگ خونه

 . انداخت باال شانه و گفت یآهان جانان

 . گمیم هلن به. دونمینم -

 

 . گمیم خودم: گفت حوصله یب
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 ،بعد هیثان چند. زد صدا را هلن و برد باال را شیصدا

 . آمد ییرایپذ به هلن

  بله؟ -

 

 هخون لیوسا جانان با یبر آزاده وقتت صبح فردا -

  ن؟یبخر رو من

 . افتاد پته تته به هلن

 ... بعد... ردب شهینم رو انیک سرده هوا... خب... من -

 

 . برد باال را دستش و دیپر حرفش انیم فرهاد

 . برس انیک به تو. باشه -
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 اتمام بعد: گفت یعاد و برگشت جانان طرف به

 . رمیم خودم کارهام

 

 اتاقش طرف به که دیچرخ  و شد بلند مبل یرو از

 خودم من: گفت تند و افتاد تکاپو به جانان برود،

 . نیبرس گهید یکارها به شما... زهیچ رم،یم

 . سربرگرداند فرهاد

 

  شه؟یم یچ یکالنتر پس ؟ییتنها ؟یریم خودت -
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 و شد رنگ پر جانان نظر در یکالنتر اسم گرید بار و

 ضعف نقطه. بود تمام کارش. دیپر رخسارش از رنگ

 . بود داده فرهاد دست

 . زد یشخندین فرهاد

 امیم دوازده قبل فردا. بهتره میباش نفر دو کنم فکر -

 . دنبالت

 

 اتاقش سمت به و دیچرخ یگرید حرف چیه یب

 . رفت

*** 

 

  یتابوصورت#
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۲۰۱ 

 

 . شدا ناراحت کنم فکر یول -

 یرو را هلن یاسورمه شال ستاد؛یا نهیآ جلو جانان

 لنه یهالباس با هفته چند نیا در. کرد میتنظ سرش

 بشید .افتاد قرمزش چشمان به نگاهش. بود کرده سر

 در به نگاهش مدام و نداشت یراحت خواب هیثان کی

 و دیپریم  جا از ییصدا یتر کوچک با و بود اتاق

 . نشستیم تخت یرو

 

 چهره به ینگاه نهیآ داخل از و آوردتر باال را نگاهش 

 . انداخت هلن درهم
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 یگفت درست. ستین مهم باشه شده هم ناراحت -

 سرما جونش از ردو رفتنتون دم انیک اگر. گهید

   ن؟یکن کاریچ نیخوایم رهیبگ یزیچ یخوردگ

 . خورد حرص و نشست تخت لبه هلن

. دش بد یلیخ. رفت نخورد صبحانه صبحم یحت -

 . کردمینم مخالفت کاش

 

 طرف به. بود آماده انداخت، خودش به یسرسر نگاه

 . برگشت هلن
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 دست در را دستش و نشست تخت لب او مانند

 . گرفت

 بایرتق یول شناسمیم رو فرهاد تو از کمتر یلیخ نم -

 دایز کاراش احتماال صبحم. نشده ناراحت که مطمئنم

 یراب بزار رو تمرکزت تو. رفته صبحانه یب که بوده

 . مونده گهید روز پنج. رفتن

 که بزند یحرف کرد باز دهان و زد یتلخند هلن

 . شد بلند زنگ یصدا

 

 فرهاد. رساند فونیآ پشت زودتر را خودش جانان

 .  بود
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 گوشش در فرهاد یجد یصدا و برداشت را یگوش

 . دیچیپ

  ؟یایم -

 

 . امآماده. آره -

 از که را هلن گونه و گذاشت شیسرجا را یگوش

 . دیبوس را بود ستادهیا او سر پشت و آمده در اتاق

 . فعال. رفتم من -

 . خداحافظ -

 

 . کرد ندت پا فرهاد نیماش طرف به و بست را در

 . کرد سالم و نشست نیماش داخل
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 را سالم مانند یمعلوم نا یاصوات آرام لب ریز فرهاد

 . کرد حرکت نیماش و گفت

 

 .  گرفت جانان طرف به را یگوش

 . کنمیم یرانندگ دارم من کن، وارد رو اتشماره -

 را اسم یجا. کرد وارد را اششماره و گرفت یاباشه

 . کند ثبت ینام چه به تدانسینم. گذاشت یخال

 . دیپرس مردد

  بزنم؟ یاسم چه به... اممم -

 . یشجاع مهندس -
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 تک کی. کرد رهیذخ را اششماره و گفت یآرام باشه

 وا و وفتدیب اشیگوش یرو فرهاد شماره که زد زنگ

 . کرد رهیذخ سییر نام با را

 . ستادیا یخانگ لوازم بزرگ مغازه جلو فرهاد

 . شو ادهیپ -

 

 قدم هم او با. شد ادهیپ و انداخت باال یاشانه جانان

 . شد

 

 . داد حیتوض کوتاه فرهاد

 تخت یبرا میبر بعد و میبخر رو یبرق لیوسا نجایا -

 . مبلمان و
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 ازملو تمام. نبود معلوم شیانتها که بود یبزرگ مغازه

 .داشت را ها برند و طرح همه در یبرق

 

  یتابوصورت#

۲۰۰ 

 

 چشمانش و انداخت ها متیق به یسرسر نگاه

 . شد درشت

 یب که انداخت فرهاد درهم یهااخم به ینگاه

 چرخاندیم فروشگاه در افراد نیب را نگاهش حوصله
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 دیخریم دیبا که یلیوسا به یا توجه نیتر کوچک و

 . نداشت

 ... مهندس یآقا -

 . کرد نگاه را جانان منتظر و برگرداند را سرش

 . کرد جمع را جراتش تمام

 یلیخ نایا هان؟ ست؟ین بهتر بازار خود یتو میبر -

 . دنیم گرون

 . شد گشاد فرهاد یها چشم

   بازار؟ میبر ونیلیم سه دو خاطر به االن -

 . کرد فکر یکم

 و جا پول دارن نجایا کمه؟ ونیلیم سه دو. خب آره  -

 . شهره باال رن،یگیم رو مکانش
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 قمر اون با: گفت هیکنا اب و دیپر باال فرهاد یابروها

 سه دو کردمیم فکر یکرد درخواست که یحقوق

 . برات باشه خورد پول ونیلیم

 :  داد ادامه و

 ایچ  دونمینم یحت. ارمینم در سر نایا از یچیه من -

 برنامه جور هی فقط ستین مهم مبلغش. دیخر دیبا

 میباش رفته مغازه نیا از گهید ساعت مین کن یزیر

 صندوق کنار من. میباش دهیخر هم یچ ههم و رونیب

 . منتظرم

 

 . رفت و کرد کج را راهش و
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 . انداخت او به سر پشت از یحرص پر نگاه جانان

 یحت را نیا بود کرده رییتغ ماه چند نیا در فرهاد

 قهیدق پنج از کمتر به شانیدارهاید تمام که ییاو

 و تر صبر کم را او زندان. بود دهیفهم شدیم خالصه

 و جا همه در که یفرهاد آن گرید. بود کرده تر رک

 دیدینم شیهاچشم در را بود ادب یمباد لحظه هر

 ... بد هم و بود خوب هم خود نیا که

  کنم؟ کمکتون تونمیم خانم دیببخش -

 

 گاهفروش پرسنل جز که یلب به لبخند دختر صدا با

 . درآمد فکر از بود؛
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 توق شتریب اعتس مین. انداخت ساعتش به ینگاه 

 . دهایخر از یتل و بود مانده او. نداشت

 ذهنش به که یلوازم تمام و شد همراه دختر با

 ودخ تجربه و قهیسل طبق و کرد ستیل را دیرسیم

 . دیخر

 

 رهادف که یساعت مین از قهیدق ده رفت که صندوق کنار

 . بود گذشته بود؛ داده فرصت

 

 نرویب دار صدا و محکم را نفسش و ستادیا او روبرو

 . داد
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 ارنیم خودشون فردا ن،یکن حساب. شد تموم خب -

 . خونه جلو

 

 بیج داخل را اشیگوش. داد تکان یسر تنها فرهاد

 . ادد سر بود؛ گرفته قرض فربد از رو دو نیا که یکت

 

 یرسرس نگاه و گرفت صندوق پشت مرد از را فاکتور

 . انداخت آن به

 

 دم را لیوسا ظهر فردا تا شد قرار و کردند حساب

 . بفرستند خانه
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 گاز یرو را شیپا فرهاد. آمدند رونیب که آنجا از

 که یبزرگ پاساژ جلو بعد، ساعت مین و  گذاشت

 . ردک ترمز بود یخانگ یچوب لوازم و مبلمان مخصوصا

 

 کیش پاساژ. شدند پاساژ وارد و کرد پارک را نیماش

 یبرا که یمشتر چند و آنها جز. بود یخلوت اما

 و نبود پاساژ در یکس گرید دندیپلکیم خودشان

 . پراندندیم مگس دارها مغازه

 

 هب نگاه: گفت آرام و گرفت قرار راستش سمت فرهاد

 . یاخر مغازه تا جلو برو میمستق. نکن راستت سمت
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 . دیترس جانان

  بزند حرف آمد. دهید را یکالنتر فرهاد که کرد فکر

 شیصدا که همانطور فرهاد که کند بلند را شیصدا و

: گفت  و داد سرعت شیهاقدم به بود، آورده نییپا را

. نتمیبب خوامینم شناسمیم رو فروشگاه نیا مالک

 . نگو یچیه

 قدم تند فرهاد. نطوریا که. انداخت باال ابرو

 یها قدم برابر دو کدام هر که ییهاقدم. داشتیبرم

 عقب یبرا فرهاد تند یهاقدم کنار در او و بود او

 دهیکش دنبالش و دیدویم داشت بایتقر او از نماندن

 .شدیم
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۲۰۲ 

 

 .  شدند راهرو در مغازه نیآخر وارد

 حاال که انداخت فرهاد به ینگاه چپ چپ جانان

 و بود برده فرو شیهابیج داخل را شیهادست آرام

 . چرخاندیم فروشگاه در را نگاهش

 !فرهاد -

  

 مرد طرف به و گرفت فرهاد از را نگاهش جانان

 به سرعت با فروشگاه آخر از که چرخاند یانسالیم

 .بود دوخته فرهاد به را نگاهش و آمدیم آنها سمت
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 و یجوگندم یموها کوتاه، قد. کرد برانداز را مرد

 رهیت چشمان با تپل و گرد صورت. داشت یپر کلیه

 هب دنیرس با که یانخند یلبخندها و یکوتاه شیر و

 .دیکش آغوش در محکم را او فرهاد

  

 ناهگیب سر گفتم. کنه خداحفظت ؟یاومد یک فرهاد -

 یب دونستمیم من... گفتم خدا به. رهینم دار یباال

 .خوردینم یمهد پسر به هاوصله نیا. یگناه

  

 طرف دو را دستش دو آمد؛ رونیب فرهاد آغوش از

 . کرد قاب فرهاد صورت
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 چه. نمتیبیم دوباره کینزد از دارم شهینم باورم -

 چه. کنه لعنت رو اشیبان باعث خدا یشد الغر قدر

 نمتیبب امیب خواستم بار چند. شده رحم یب ایدن قدر

 .هشاهد هم فربد... کی درجه اقوام فقط گفتن. نشد اما

  

 پا سر. پسرم تو ایب... ایب: گفت تند و کرد رها را او

 .یسادیوا

  

 . کرد بلند را شیصدا و دیچرخ

 . ایب زیبر ییچا استکان دوتا وسفی -

 . بود نیرزمیز در انگار. داد جواب دور ییصدا و

 .اوستا باشه -



صورتیتابو   
  
 

 

1346 

1346 
@romandl 

  

 مرد یرو به یلبخند. آمد حرف به باالخره فرهاد

 نشد. شدم آزاد روزه دو. یحاج سالم: گفت و دیپاش

  منممنو. گفت بهم ازتون فربد اما بدم خبر بهتون

 یک مرد نیا. کردیم تماشا را دو آن برده مات جانان

 ار نواب فرهاد یشگیهم یهااخم بود توانسته که بود

 بزند حرف و کند وادار زدن لبخند به را او و کند باز

 !فروتن؟ و متواضع نقدریا آنهم

  

 .  بود زده حلقه مرد چشمان در اشک
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 ریگ گهید کنه خداحافظت. پسرم یاومد خوش -

 اصل گرفتن بود؟ یچ ماجرا. یوفتین جماعت امردن

 رو؟ ایکار

  

 . زد مرد کمر یرو را دستش فرهاد

 فرصت سر روز هی مفصله اشقصه. یحاج آره -

 . بهتون گمیم

  

 .  داشت نگه جانان یرو و چرخاند را نگاهش

 .خورد کهی جانان دنید با و گرفت را نگاهش رد مرد
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 مرد از که یمثبت یانرژ. کرد یمعرف را خودش جانان

 . آمد در لبش یرو لبخند شکل به بود؛ گرفته

 .جانانم من. سالم -

  

 که نه ای و دیبگو را فرهاد با اشرابطه دانستینم

 . گرفت را حرفش ادامه و آمد کمکش به فرهاد

 . منه دیجد معاون بعد به نیا از جانان -

  

 المس: گفت ییرو گشاده با و دیپر باال مرد یابروها 

 .یاومد خوش دخترم

  

 . داد ادامه فرهاد به رو و
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 نیا اومد،ینم خوشم دلقک پسره اون از یچ هر -

 یورط هی بار نیا شاءاهلل ان. هیخوب دختر معلومه دختر

 کر رو هات دشمنت گوش اتآوازه که یشیم موفق

 .کنه

  

 . داد ادامه هول و

 .مینیبش داخل نیایب... نیسادیوا شما چرا -

 

  

۲۰۳ 

 

 . دیکش گردنش پشت را دستش فرهاد
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 . نجایا میاومد یکار یبرا. یحاج نه -

 .شد درهم مرد یهاابرو

  

  شده؟ یچ. جان بابا باشه ریخ -

 . زد مرد یها ینگران به یلبخند فرهاد

 هیثاثا اسباب دیبا فردا تا گرفتم خونه کی من. رهیخ -

 .میبخر الزمه یچ هر جااون یبرا میاومد. نمیبچ رو

  

 . گرفت جانان طرف به را دستش و

 کنم فکر شما و من. کنهیم انتخاب جانان البته -

 .باهم میبزن ساعته مین گپ کی میبتون
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 . داد تکان تند تند را سرش

 . نه که چرا باشه -

 . داد ادامه جانان به رو و

 گمیم االن. دخترم کن انتخاب یخوایم یچ هر -

 .کمکت ادیب هم وسفی

  

 یرو را دستش مرد. داد تکان سر لب به لبخند جانان

 ییراهنما فروشگاه انتها به را آن و گذاشت فرهاد کمر

 .کرد

  

 سیسرو و مبل به و خورد تاب مغازه در یاقهیدق

 . دیکش دست هایخواب
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 . یآبج سالم -

 سر و گرفت رنگ دیسف خواب سیسرو از نگاه

 . چرخاند

  

 شده سبز لبش پشت تازه که بود یالغر ننوجوو پسر

 زد حدس شدیم شیهاچشم حالت و لهجه از. بود

 . است افغان که

 .سالم -

  

 . کرد یمعرف را خودش و زد یگشاد لبخند

 ...اوستا شاگرد وسفم،ی من -
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 . داد تکان طرف دو به سرش

 . احمد حاج شاگرد یعنی... نه -

  

 . زد یبرق چشمانش

 ن؟یخوایم یچ خب... کنم کمک شما به امیب گفتن -

  

 . انداخت باال یاشانه جانان

 همه که کن تصور رو یخال خونه کی تو. یچهمه- 

 اکج از. میبخر براش ساعت مین یتو میبخوا رو یچ

 م؟یکن شروع

  

 . کرد باز را ششین وسفی
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 .  میکنیم حلش - 

 . گرفت هامبل طرف به را دستش

 . میکن شروع مبلمان از -

  

 . کرد اعالم را موافقتش سرش داد تکان با

 فتهنر فرشته و فرهاد خونه به. رفتند هامبل طرف به

. نداشت فرهاد قهیسل از یانهیزم شیپ چیه و بود

 اد،یز یهاکردن دست دست از بعد و بود کالفه

 خودش برعهده را زیچ همه که حاال گرفت میتصم

 .بخرد دارد دوست خودش که زیچ هر گذاشته،
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 مالینیم مبلمان دست کی وسف،ی کامل حاتیتوض با 

 و کرد انتخاب ییطال یهاهیپا با رنگ کی ِیمشک

 انتخاب ییطال و یمشک زین را خواب تخت سیسرو

 . کرد

 به رو و کرد حلقه اشنهیس یرو را شیهادست

 .شد تموم خب: گفت وسفی

  

  ن؟یخواینم یناهارخور زیم -

 هک کاناپه کی با سال سه نیا رد. گرفت گاز را لبش

 دبو کرده یزندگ شدیم محسوب اشخانه مبلمان تنها

 ینهارخور زیم که بود خورده نیزم یرو را شیغذا و
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 ادفره بود دهیند حال به تا. بود شده فراموشش کامل

 .غذا خوردن یبرا مخصوصا ندیبنش نیزم یرو

  

 . داد تکان سر تند

 .مایدارن وقت وسفی فقط. نبود ادمی -

 

  

۲۰۴ 

 

 قسمت وارد. افتاد راه جلو  و گفت یاباشه وسفی

 ینهارخور یهازیم تمام. شدند ینهارخور یزهایم

 .بودند یسلطنت
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 . دیکش یپوف

  ن؟یندار یاگهید زیچ -

 . کرد ینچ

 دیبا نیبخوا یاگهید زیچ. فقط ناسیهم. یابج نه -

 .نیبد سفارش

  

 اهشنگ و دیکش صورتش به را ستشد نداشتند وقت

 به کدام چیه. چرخاند زهایم انیم هدف یب را

 . خوردندینم بود، کرده انتخاب او که یدمانیچ

  رسه؟یم یک میبد سفارش -

 .گهید هفته کی -
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 . چرخاند سر و گفت یا خفه بابا یا

 سفت و یسلطنت یادیز زهایم نیا. نداشت یا چاره

 . بودند

  

 . کنم انتخاب اریب رو الوگتونکات برو پس -

 که یدرحال با بعد یاقهیدق و رفت فرز وسفی

 . برگشت داشت؛ دست به یبزرگ کاتالوگ

 .گذاشت جانان جلو زیم یرو را کاتالوگ

  

 اعتس به ییاعتنا بود، اتمام به رو ساعتش مین مهلت

 شیروبرو کاتالوگ یرو را تمرکزش تمام و نکرد
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 یمشک یهایصندل با نفره دو زیم دنید با و گذاشت

 همان با یزیم و رهیت یاقهوه یچوب یهاهیپا که

 یمشک دست کی شیرو که یاقهوه یچوب یهاهیپا

 .زد برق چشمانش بود

  

 .  ممنون. وسفی بزار رو نیهم -

 صفحه یباال از را مدل شماره و گفت یچشم وسفی

 داشت، دست به که یکوچک کاغذ یرو و  خواند

 .نوشت

  

 مین سر. انداخت ساعتش به ینگاه و شد بلند جا از

 .بود شده تمام ساعت
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 دانستیم حاال که یمرد و فرهاد که یریمس همان

 .گرفتند شیپ را رفتند است احمد حاج نامش

  

 . آمد حرف به کنان من من وسفی

 ... ای نیگرفت هم یعروس شما... یآبج... گمایم -

 اهنگ را وسفی شده گرد یچشمان با و ستادیا شوکه

 . کرد

 ها؟ -

  

 . پراند باال ابرو وسفی

  ن؟یگرفت هم یعروس... فرهاد داداش و شما گمیم -
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 . انداخت باال شانه الیخیب و

 نیا .پرسمیم اوستا یبرا. گماینم خودم یبرا البته -

 شما که االن. بود فرهاد داداش نگران یلیخ ماهه چند

 ... شد شحالخو یلیخ کنم فکر دید باهم رو

  

 . کرد باز را ششین

 االح... یتر خوشگل شما تخته به بزنم یول یآبج -

 حرف نداره تیخوب مرده پشت گهیم مادرم شهیهم

 ...که کرد پنهون شهینم رو قتیحق یول یبزن

  

 . آورد نییپا را شیصدا
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 هر. بود تلخ گوش یادیز فرهاد داداش خانم اون -

 متیق به چشمش اول نبخر یزیچ نجایا ومدنیم بار

 اون گفتیم دیکشیم دست ارزونه دیدیم اگر بود

 .  برام اریب رو گرونش

 کین فال به را جانان رفته وا و برده مات چهره

 . گرفت

  

 . آمد ییابرو و چشم و آورد جلو را سرش

 و مبلمان نیا گهید االن. ها بهتره همشما قهیسل -

 و وکسل یها جنس نیا جوابه، ساده دمانیچ

 ماشاءاهلل شما. افتاده مد از برق و زرق پر و یالکچر
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 طرق پر و ییطال یچ هر نه، خانومه اون ،یمد یرو

 .داشتیم بر بود تر برق و

  

 فرهاد یجد یصدا با که دهد ادامه که گرفت ینفس

 . ستادیا صاف و دیکش عقب

 ؟یکنیم پچ پچ یدار یچ وسفی -
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 . شد هول و کرد یصلحتم سرفه

 ... یچیه من؟!... من؟ -
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 . زد یبرق چشمانش و آورد باال را دستش درون کاغذ

 

 .  نوشتم رو هاسفارش من گهید یچیه... نیا -

 لبخند با و انداخت جانان به ینگاه یچشم ریز

 ... شاالیا مبارکه: گفت لب ریز ،یزیر

 

 تسرع اب شود، رها کمان از که یریت مانند تعلل یب و

 . رفت در نور

 

 ستادیا جانان روبرو و دیکش درهم را شیهااخم فرهاد

: گفت بود؛ شده رهیخ وسفی یخال یجا به که

  گفت؟یم یچ وسفی
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 . کرد جور و جمع را خودش. شد جمع حواسش

 ... یچیه اون؟ ها؟ -

 

 . نشاند لب یرو یلبخند و کرد صاف را شیصدا

 زیم فقط. مداد سفارش رو یچ همه... زهیچ -

  ست؟ین یمشکل. ارنیم گهید هفته کی یناهارخور

 

 جانان که گفته چه وسفی بود دهینفهم که فرهاد

 یبرا که دیچرخ و گفت یآرام نه برده ماتش آنطور

 . برود یحاج دفتر به کردن حساب
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 بود گفته که وسفی آخر یهاحرف یادآوری با جانان

 کاپوت به ،بوده لوکس و یسلطنت همه فرشته یهادیخر

 . افتاد

 ن،یبنداز ینگاه هم شما نظرم به مهندس یآقا -

 . نباشه تونقهیسل ممکنه چون

 

 کرف که جانان انتظار برخالف و ستادیا یالحظه فرهاد

 . ادد تکان یسر کند؛یم مخالفت شنهادشیپ با کردیم

 . میبر باشه -

 

 . رفتند خواب سیسرو طرف به

 . ستادیا تخت کنار
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 . خواب سیسرو و ختت نیا -

 

 به ینیچ و کرد نفره کی تخت به ینگاه فرهاد

 . انداخت اشینیب

  نداشت؟ رو اشنفره دو -

 

 . انداخت باال ابرو متعجب جانان

 فکر. دارن انبار یتو گفت وسفی کنم فکر چرا -

 . نیخوایم نفره کی کردم
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 صورت تا و گرفت تخت از را نگاهش و کرد ینچ

 کوتاه د،ید که را او متعجب نگاه. آمد باال جانان

 . داد حیتوض

 . ترم راحت باشه نفره دو -

 

 . نداد کش را بحث گرید و گفت یآهان جانان

 هخوب کی با تنها فرهاد و داد نشان او به زین را ها مبل

 دفتر طرف به و بود کرده اعالم را موافقتش کوتاه

 . رفتند داشت قرار فروشگاه انتها در که یحاج
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 ربا او و فرستاد انبار به یکار یپ را وسفی یاجح

 داده تاب جانان و فرهاد انیم را طانشیش نگاه گرید

 . بود رفته رونیب مغازه از و بود

 

  .بود کرده بشینص سر پشت از یاغره چشم فرهاد

 را یفیتخف چیه و امدین کوتاه یحاج اصرار برابر در

 دو و مدل همان با را نفره کی تخت. نکرد قبول

 و کرد حساب جا کی را همه. کردند عوض اشنفره

 . گرفت را فاکتور

 . یحاج ممنون -
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 و زد دور را زیم شد، بلند زیم پشت از احمد حاج

 .  ستادیا فرهاد جلو

 

 . یکن استفاده یخوش به. باشه مبارکت-

 .فشرد آغوش در کوتاه را فرهاد و

 

  

۲۰۶ 

  

 . آمد رونیب اتاق از و کرد یتاهکو یخداحافظ فرهاد

 . زد یمهربان لبخند و ستادیا جانان جلو یحاج 

 . باش ما مهندس آقا مواظب -
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 باور نجایا در یکس چرا. شد گشاد جانان چشمان

 که یقول همان است؟ فرهاد معاون تنها او که کردینم

 همکالم. بود بس آبادش و جد یبرا بود داده فربد به

 یخداحافظ و گفت یآرام باشه. ادند طول را شان

 . آمد رونیب اتاق از سرعت به و چسباند تهش

 

 قدم هم فرهاد با و آمد رونیب سرشان پشت یحاج

 . شد

  ؟یدید رو عاصف -

 و انداخت باال سر و کرد درهم را شیهااخم فرهاد

 . دیپر باال جانان شیابروها



صورتیتابو   
  
 

 

1372 

1372 
@romandl 

 

 عاصف بود؛ کم فرهاد با معلومش نا ارتباط و یحاج

 . بود شده اضافه زین ینام

 

 . شد ترنرم یحاج لحن

 نیا... یگردینم که دردسر دنبال یکرد خوب -

 هب یزیچ هم دتتید اگر. خامه یاتجربه یب هم پسره

 . ارین روت

 

 . بودند دهیرس در کنار. داد تکان سر کوتاه فرهاد

 . کرد بلند را سرش
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 المس خانوم حاج به. یحاج خداحافظ واقعًا گهید -

 . نیبرسون

 

 . گذاشت فرهاد بازو یرو را دستش

 . سالمت به برو. رسونمیم رو تیبزرگ -

 

 ندت پا گرید بار فرهاد و آمدند رونیب مغازه در از باهم

 . دیدویم بایتقر دنبالش به جانان و کرد

 نییپا را سرعتش یکم فرهاد دند،یرس که پاساژ جلو

 نگاه تپش از و گرفت یقیعم دم جانان و آورد

 . انداخت فرهاد به یایشاک
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 . چرخاند سر نشیماش دنبال به فرهاد

 پارسال. بزرگوار نواب مهندس ه...ب ه...ب -  

 لوج گشتمیم دنبالت آسمونا تو. آشنا امسال دوست

 . کردم داتیپ اممغازه

 

 کلیه با بود یقد بلند مرد. گرفت باال را سرش جانان

 هب پوزخند شانیروبرو حاال که بلند یها لیسب و پر

 .  بود ستادهیا لب

 

 خاطرش به که بود ییآشنا آدم همان نیا زد حدس

 . برود راه تند کرد مجبورش را پاساژ راهرو تمام فرهاد

 ....  و بود دهیپوش یمشک شرتیت یرو یمشک کاپشن
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 مرد به رو و او جلو فرهاد. ماند ناتمام زدنش دید

  .کرد کور را دشید ریمس. ستادیا

  .کارت یپ برو. عاصف ندارم رو یکی تو حوصله -

 عاصف همان بود دهیفهم حاال که یمرد لحن چه هر

 ش،نتیبب نداشت دوست فرهاد که یکس همان و هست

 . آرام و الیخ یب فرهاد لحن بود، نفرت از پر

 فرهاد شانه یرو را دستش و آمد جلو عاصف که دید

 . گذاشت

 

 . نبود بدهعر با شباهت یب بلندش یصدا 
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 خودت حاال یکرد امرزیخداب منو عمو دختر یزد -

 ما ؟یکن سوار دختر و یبر را شهر تو راس راس

 ونخ با رو خون. مهندس آق میستین رتیغیب نقدرمیا

 تو خودت جا یفرستاد که مییهااحمق اون. میشوریم

 قاتل رو تو هنوز ما. ندارم یکار رو یدون علوف

 . میدونیم

 

 اششانه یرو که عاصف دست یرو را شدست فرهاد

  .انداخت نییپا را آن ضرب با و گذاشت داشت قرار

 

 . نشنود را آن جانان که آنقدر نه اما بود آرام شیصدا
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 ینابود یهاهیپا از یکی. پرم تو از من عاصف -

 دم. یدونیم خوب خودتم نویا ،یبود تو من یزندگ

 مِن از پس لمقات من یدار باور هنوز اگر. نشو من پر

 خاک با میزندگ ماه هفت نیا اگر من. بترس قاتل

 ورچط تو امثال با که ادگرفتمی عوضش در شد یکی

 کثافت اون یتو نبودم قاتلم اگر من. کنم برخورد

 زا پس شدم؛ داریب و دمیخواب قاتل با ماه هفت خونه

 امیعصب نکن یسع. بکنم رو کارم بذار. بمون دور من

 لتیتحو پوزخند تهش که ستمین میقد فرهاد من ،یکن

 باز دهن نیا شم یعصب... شم یعصب ممکنه. بدم

 صورتت یرو و شهیم مشت  دستش نیا و شهیم

 . ادیم فرود
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 اششده چفت بهم ها دندان انیم از و گرفت ینفس

 : دیغر

 صدات که یرتیغ اون تموم ممکنه شه باز دهن نیا -

 ،یکنیم اتدهمر عمو دختر خرج و یکنیم کلفت رو

 جات هاشب یرتیغ یتو که بگم و ارمیب باال روت

 هامحتشم خاندان بزرگ که هیک تیساق و کجاست

 و نییپا ندازهایم رو سرش شب نصفه دو ساعت

 یدید منو بعدم به نیا از. شهیم هاپاسگاه آواره

 ور راهت و نییپا یبنداز یرو سرت کنمیم شنهادیپ

 . یبر
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 با که یجانان به رو و برگرداند عقب به را سرش

 وا و بود دهیپر رخش از رنگ او یهاحرف دنیشن

 . میبر: گفت کرد،یم نگاه را او رفته

 

 شوک در که یعاصف مانند بود، زده خشکش جانان اما

 شیعمو داماد سال چهار از بعد که بود ییهاحرف

 . دیشنیم فرهاد از بودن

. خدا و درشپ دانست،یم خودش فقط که ییهاحرف

 با یچ همه کنار از خودش قول به که یآرام فرهاد

 اب که بود یایزخم ریش حاال و شدیم رد پوزخند کی

 . بود برگشته دانیم به قدرت

 . دیکش یپوف فرهاد
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 هب خودش دنبال به و گرفت را جانان مانتو نیآست

 . کشاند نیماش طرف

 

 نیاشم داخل را او و کرد باز را جانان سمت در اول

 .شد سوار خود بعد و داد هل

 

  

۲۰۷ 

 

 هب آمده در حلقه از یچشمان با و دیچسب یصندل به

 . بود شده رهیخ رونیب
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 نور سرعت با که ییها مغازه و ها چراغ ها، نیماش به

 . گذشتندیم کنارشان از

  

 را دستش که انداخت فرهاد به ینگاه یرچشمیز

 که یپررنگ اخم با و بود دهیچیپ فرمان دور محکم

 . راندیم تند بود؛ کرده خوش جا صورتش یرو

 مالش دلش ته و بود گذشته ظهر دو از ساعت

 . رفتیم

 اطرافش متوجه تازه. شد کمتر یکم نیماش سرعت

 .بود خودش خانه ابانیخ. شد
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 . دیپرس مکث با و چرخاند سر فرهاد طرف به

  م؟یریم کجا -

 . داد جواب بود؛ جلو به هشنگا که همانطور

 .خونه -

  

 و گفت یآرام باشه جانان. بود تر آرام و بهتر حالش

 .نزد یحرف مقصد به دنیرس تا

  

. روندینم آنجا به ظهر که بودند نداده خبر هلن به

  بود نگذاشته پا اشخانه به که بود هفته سه به کینزد

 شیهالب یرو یلبخند و دیچیپ یزیر یشاد دلش در

 .کرد خوش جا
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 ار نگاهش و دیپر نییپا تند دند؛یرس که خانه جلو

 . گرداند ساختمان یباال تا نییپا از وار اسکن

 .رفت در طرف به و انداخت اششانه یرو را فشیک

  

 در را دیکل شهیهم عادت به که کرد خداراشکر دل در

 . نگذاشته هلن خانه را آن و دارد فشیک

 ؛بود ستادهیا کنارش که رهادف به رو و انداخت دیکل

 . کرد تعارف

 .داخل دییبفرما -

  

 . شد وارد تعارف یب فرهاد
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 . انداخت دیکل و ستادیا خودش واحد در جلو

 مردد و داد فشار هم یرو محکم را شیهالب جانان

 . دیپرس

 نجا؟یا دیریم... شما -

  

 . داد تکان سر فرهاد

 .اره -

  

 .  شتبرگ عقب به و کرد باز را در

 ،یدار ازین ییتنها نیا به مدت نیا بعد کردم فکر -

. نجامیا و ندارم یکار فعال منم. اتخونه یبر یتونیم

 . خونه زکردنیتم یبرا انیم کارگر یسر هی عصر
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 . گفت لب ریز آهان

 .فعال پس. باشه -

  

 را در و رفت خانه داخل و داد تکان یسر فرهاد

 . بست

 یرو یرنگ پر لبخند و کرد هاپله به ینگاه جانان

 .نشست لبش

  

 .  بود شده دلتنگ زین هاپله نیهم یبرا یحت

 تنرف شب بار نیآخر. رفت باال هاپله از و گرفت یدم

. ودب آمده نییپا را تمامشان استرس با یلیوک خانه به

 نکهیا یبرا فرهاد، یآزاد یبرا تنها نه بود، خوشحال
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 و دبو داده قول. اندتویم که بود کرده ثابت خودش به

 .بود کرده عمل

  

 .  انداخت آرتا و وایش واحد در به یکوتاه نگاه

 میس و کرده خاموش را کارتش میس هفته دو نیا در

 یخبر کس چیه از. بود دهیخر یدیجد کارت

 ای بود شده او بتیغ متوجه وایش دانستینم. نداشت

 .نه

  

 .  رفت باال را هاپله یباق و دیکش یپوف

 .کرد باز را در و زد خودش واحد در به یبخندل
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۲۰۸ 

 

. ودب مانده یباق یلیوک خانه به رفتن شب در زیچ همه

 کاناپه  یرو دستکش جفت چند. زد خانه در یچرخ

 شب آن. بود ولو تخت یرو شیمانتوها بود، شده رها

 کرده نطورولیهم را زیچ همه که داشت استرس انقدر

 . بود رفته و

  

 امدهین خانه به یکس. داد رونیب نانیاطم با را نفسش

 . کردینم دشیتهد یخطر و بود
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 یطوس شلوارک شرتیت دست کی با را شیهالباس

 .کرد عوض

 

 هب یلبخند. بست سرش یباال و زد شانه را شیموها 

 .  زد نهیآ در خودش

 هب سال سه نیا در که او یبرا. گفتیم راست فرهاد

 هب یا لحظه که هفته دو نیا بود، کرده عادت ییتنها

 کنارش در هلن شهیهم و بود نشده گذاشته وا خودش

 . بود گذشته سخت داشت، حضور

 سراغ به ابتدا و کرد رها تخت یرو را فشیک

 آنها یور رفتن قبل که یاریآب ستمیس. رفت شیهاگل

 در را آن پیکل. بود داده جواب بود کرده ادهیپ
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. نبود مطمئن دادنش جواب از و بود دهید نترنتیا

 گذاشت گلدان درون گرفته نم خاک یرو را دستش

 .  داد رونیب یآسودگ با را نفسش و

 و کرد یپل ونیزیتلو از یتند آهنگ شد؛ بلند جا از

 یبرا که داشت فرصت شب تا. کرد ادیز را شیصدا

 .باشد خودش

  

. انداخت خچالی درون ینگاه و رفت آشپزخانه به

 اشغال سطل داخل را انها بود شده فاسد ها وهیم امتم

 هم کردن یاشپز ییتنها یبرا یحت دلش. انداخت

 .بود شده تنگ
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 دیرس ذهنش به کردن درست یبرا که ییغذا تنها

 یگرسنگ از و بود سه ساعت. بود بادمجان خورشت

 .دش کار به دست. دیچیپیم یدل در یفیضع ضعف

  

 زریفر از را شده زیرف و شده سرخ یهابادمجان

 ان در. انداخت انها به یچپ چپ نگاه و برداشت

 . بود انها از استفاده به مجبور طیشرا

 لبخند شد، تمام ها برنج کردن دم با که کارش

 .  نشاند لب یرو یپررنگ

 توق ها برنج دنیکش دم تا. بود ها اهیگ و گل نوبت

 .داشت
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 یا تکه. کرد پر را ن و گرفت آب ریش ریز را پاشاب

 .  رفت هاگلدان طرف به و برداشت پارچه

 نهاآ و کرد زیتم پارچه با را شانگرفته خاک یها برگ

 .  کرد یابپاش

 .کرد لب ریز ینچ بود زده افت آنها از دوتا یها برگ

  

 یپسدلوا به. دیخریم کشافت دیبا. شد ریدرگ فکرش

 یها اقاتف آنقدر ریاخ ماه چند نیا در. زد لبخند خود

 مختلف زیچ نگران لحظه هر در و بود افتاده بیعج

 یدلنگران و آهنگ یصدا غذٰا یبو نیهم حاال که بود

. کرد یم خوب را حالش هااهیگ زدن افت بابت اش

 ال هالب که یایخوشبخت. بود نیهم یخوشبخت دیشا
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 دنبالش اطرافمان یها ادم در و ایدن بیعج یها اتفاق

 لحظه آن آرامش و راحت لایخ نیهم دیشا گشتیم

 .بود

  

 در یصدا کرد احساس که بود شده تمام کارش بایتقر

 . شنودیم را

  

 حدس. کرد قطع را ونیتلوز صدا شد؛ بلند جا از

 که باشد وایش زد حدس. زد یم در یکس بود درست

 چادرش اطیاحت محض باز اما شده برگشتنش متوجه

 در طرف به و انداخت سرش شیرو و برداشت هم را

 .رفت
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 یها اخم با فرهاد دنید با و کرد نگاه در یچشم از

 . خورد کهی خورده، گره درهم

 .کرد باز را در

  

 دهستایا در پشت قبل ساعت یهالباس همان با فرهاد

 . بود

 باال را شیابرو و انداخت جانان سر چادر به ینگاه

 . انداخت

  

 هب لب ابتدا جانان که شد سبب اش یطوالن مکث

 . کند باز کردن سالم
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 .سالم-

  

 یب و کند جانان از را نگاهش. آمد خودش به فرهاد

 : گفت تفاوت

 رو اطراف نیا رستوران کی شماره. سالم ـ

 .خواستمیم

 

  

۲۰۹ 

 

 . گفت یآهان جانان

 ...باشه -
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 . کرد اضافه مکث با و

 . براتون فرستادمیم نیدادیم امیپ ای زنگ -

 .  زد یصدادار پوزخند فرهاد

 زدم زنگ ربع کی یزمان فاصله با هم دادم امیپ هم -

 ینداد جواب اما

  

 . انداخت ها پله به ینگاه مین و گرفت او از نگاه و

 . باال امیب رو طبقه سه نبودم لیما منم وگرنه -

  

 . کرد خانه داخل به یا اشاره انگشتش با و

 .شدم هم مزاحت -
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 واقع در بود شده تمام نیسنگ فرهاد یبرا حرفش

 هک خواستینم فقط. نبود او آمدن به منظورش اصال

 یالشت حال نیا با. دیایب باال اسانسور یب را طبقه سه

 باال شانه تنها و نکرد حرفش کردن درست یبرا

 . انداخت

 .ارمیب رو شماره برم من ـ 

  

 اش یگوش. شد اتاق داخل و کرد رها باز مهین را در

 .آورد رونیب فیک داخل از را
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 کی و هلن و فرهاد از پاسخ یب تماس پنج دنید با

 لک به. داد تکان سر تاسف با فرهاد جانب از امکیپ

 دستش کی که همانطور. بود برده ادی از را اشیگوش

 .آمد در جلو یگوش به یگرید و بود چادر به

  

 ندرو را شیها دست و بود داده هیتک وارید به فرهاد

 . بود برده فرو شلوارش بیج

 ار اش هیتک و کرد بلند را سرش جانان یپا یصدا با

 .گرفت وارید از

  

 حرفش انیم بخواند را شماره که کرد باز دهان جانان

 . دیپر
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 بزن زنگ خودت گذاشتم، جا نییپا ام یگوش من -

 پنج نییپا برم من تا بده سفارش دهیکوب پرس کی

 .شونهیلیتعط میتا نیا ورانرست اکثر گذره،یم قهیدق

  

 شماره یرو را دستش و داد تکان سر حرف یب

 . لغزاند رستوران

 . دیچیپ یگوش در مرد یصدا دوم بوق با

 . دییبفرما سالم ـ

  

 پرس کی. هستم 5371 اشتراک. دینباش خسته سالم ـ

 . خواستمیم دهیکوب
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 یبرا شاالیا. شده تموم مون یکار میتا خانم االن؟ -

 .میخدمت در شب

  

 .  رفت وا

 .گهید پرسه کی ـ

  

 زنگ شیپ قهیدق پنج تا باز. شهینم خانم نه -

 مه آشپزخونه االن یول میکرد یم شیکار هی نیزدیم

  دار خدانگه. میخدمت در شب شاالیا لهیتعط

 . کرد قطع را یگوش تعلل یب و

 یم نگاه را او که فرهاد به رو و آورد نییپا را یگوش

 .بود لیتعط: فتگ کرد؛
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 دکر کج راه ها پله طرف به و داد تکان سر تنها فرهاد

. کردم درست نهار من... گمایم: گفت هل جانان که

 . نجایا نیایب نیتونیم

  

 دنید با جانان که چرخاند او طرف به را سرش فرهاد

 . کرد اضافه او رهیخ نگاه

 .نیخوا یم اگر البته ـ

  

 یب با فرهاد بود؛ فتهگر استرس که جانان برعکس

 . داد تکان سر یالیخ

 .باشه ـ
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۲۲۱ 

 

 در جلو را خودش جانان دیرس که خانه در جلو

 . ستادیا صاف و انداخت

  .بود افتاده اششلخته و ختهیر بهم خانه ادی تازه

  

 . زد یمصنوع لبخند

 . نیسیوا نجایا قهیدق کی فقط ـ
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 دیچرخ بدهد فرهاد به زدن حرف فرصت انکه یب و

 لقب ساعت کی که ییها لباس. دیدو اتاق سمت به و

 .کرد تن به تند و برداشت را بود کرده ضیتعو

  

 طرف به داشت سراغ خودش از که یسرعت تینها با

 ومانت. کرد جمع آمد دستش به هرچه و رفت ییرایپذ

 یخال ماگ یحت و کاناپه یرو بالشت ها، دستکش و

 تخت یرو هالباس همراه و رداشتب را نیزم یرو

 . بست را در و انداخت اتاق

 نفس جانیه و استرس شدت از دیرس که در جلو به

 . زدیم نفس
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 را در و کرد پنهان لبخندش نقاب پشت را اضطرابش

 . کرد باز کامل

 .دییبفرما ـ

  

 با اما بود نشده جانان هدف متوجه ابتدا که فرهادش

 ههم بایتقر معذبش یها لبخند و ها زدن نفس نفس

 آورد در در جلو را شیها کفش. بود آمده دستش زیچ

 . شد خانه وارد و

 و باد هوا از را شیها لپ کالفه و بست را در جانان

 یخوشحال و راحت الیخ از قهیدق ده هنوز. کرد یخال

 و یخوشبخت مرز. بود نگذشته غشش و غل یب

 .بود کوتاه نقدریهم او یزندگ در یبدبخت
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 هک انداخت خانه به یعیسر نگاه و شد اشپزخانه وارد

 یا پارچه تکه و ابپاش جز. باشد نگذاشته جا یزیچ

 آنها کنار و بود هاگل کردن زیتم مشغول ان با که

 . دیکش یراحت نفس نبود؛ یخاص زیچ. بود افتاده

 و انداخت پا یرارو شیپا.نشست کاناپه یرو فرهاد

 که دوخت یبزرگ و کوچک یها گلدان به نگاهش

 .بودند شده دهیچ ونیزیتلو کنار

  

 هاتن. بودند اماده بایتقر. کرد یسرکش غذا به جانان

 بود یریس یترش ببرد غذا همراه توانستیم که یزیچ
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 ظرف داخل را ها یترش. بود آورده شالما از سویگ که

 .  دیکش برنج و خورشت و ختیر

 بلند ادشنه از اه گذاشت که کانتر یرو را ها ظرف

  شد

 سه نیا در بار نیاول یبرا. نداشت یخور زنهاریم

 مدت نیا در. کرد احساس را یزنهارخوریم نبود سال

 یب که بودند هلن و فربد اشیشگیهم مهمانان تنها

 فرهاد... حاال اما نشستندیم نیزم یرو هم کنار تعارف

 ...نواب

  

 د،یچرخیم ذهنش در که یمختلف افکار از آخر، در

 . کرد غرولند لب ریز و شد ماندهدر
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 که باباش یشخص رستوران زندان یتو ماه هفت ـ

 .جانان الیخیب. نبوده

  

 هب را اش رفته دست از نفس به اعتماد جمله نیا با و

 . گرفت چنگ

 و کرد پهن نیزم یرو آرامش تینها با را سفره

 . دیچ اطرافش را ها بشقاب

 نیا با بود؛ شده رهیخ ها گلدان به همچنان فرهاد

 . بود درهم یکم شیها اخم بار نیا که تفاوت

 .زد شیصدا جانان

  

 . مهندس یآقا ـ
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 جیگ و برگشت جانان طرف به که بود فکر در انگار

 . کرد نگاهش

 . کرد سفره به یا اشاره جانان

 .پهنه سفره ـ

  

 . کرد اضافه مکث با و

 شما اگر بخورم غذا نیزم یرو دارم عادت من ـ

 ... کاناپه نیهم یرو نیتونیم نیاخویم

 . دیپر حرفش انیم فرهاد

 .نداره یرادیا ـ
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 دنیکش باال و پاها با کشمکش بعد و شد بلند جا از

 باال یا شانه جانان. نشست سفره سر شلوارش

 خودش بود، زده را حرفش تعارفیب او. انداخت

 .بود خواسته

 

  

۲۲۰ 

 

 یحت ای و نگاه یب جانان و شد هخورد آرامش در غذا

 وردهخ و بود دهیکش برنج بشقاب دو فرهاد به تعارف

 . بود شده تنگ خودش پختدست یبرا دلش. بود

 



صورتیتابو   
  
 

 

1409 

1409 
@romandl 

 بدون هم خاطر نیهم به کرد یم معذبش فرهاد بودن

 شیغذا یرو بر را تمرکزش تمام او به توجه و نگاه

 .بود گذاشته

  

 پارچ. بود آب داشت دسترس در که یدنینوش تنها

 وجدانش که جا هر و گذاشت سفره وسط هم را آب

 . دادیم جواب هم او زد، یم بینه او به

 .ستین بدتر که زندان از ـ

  

 قرص جانان دل وته بود کرده یخال را بشقابش فرهاد

 و آهسته ممنون. داشته دوست را غذا الاقل که شد

 ای زده توهم کرد فکر جانان که انقدر. گفت یلب ریز
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 خودش نشدن عیضا یبرا بود؟ کرده تشکر یواقع او

 شده رد و گفته لب ریز یجاننوش فرهاد مانند هم

 . بود

 رها نتیکاب یرو را ها ظرف و کرد جمع را سفره

 .کرد

  

 ها اهیگ به و بود نشسته کاناپه یرو گرید بار فرهاد

 کنارشان پارچه و آبپاش معذب جانان. بود شده رهیخ

 هب باالخره فرهاد که گذاشت کانتر یرو و برداشت را

 .آمد حرف

  

   خودته؟ مال نایا همه ـ



صورتیتابو   
  
 

 

1411 

1411 
@romandl 

. تداش هم نشستن مشکل حاال. داشت کاناپه کی تنها

 یرو یپررنگ لبخند و افتاد مطالعه زیم یصندل ادی

 . داد را فرهاد جواب وهمانطور گرفت جا لبش

 .اره ـ

  

 به یصندل بعد هیثان چند و کرد کج راه اتاق سمن به

 .نشست و گذاشت کانتر نییپا را ان. شد وارد دست

  

 . گرفت را بحث ادامه و نشد الیخیب فرهاد

  ؟یداریم نگه خونه یتو اهیگ و گل چرا ـ

 را اشیجد لحن و او اگر و خورد جا فرهاد سوال از

 . انداخته دستش کرد یکم فکر شناختینم
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 یدندا حیتوض هاشون یلیخ که داره یادیز یهالیدل ـ

 .ستین

  

 . گرفت جان فرهاد یها لب یرو یپررنگ پوزخند

 ادم که سبز رنگ از یمختلف یها برگ مشت هی ـ

 نهیبب رو ازشون نوع هزاران پارک و  جنگٰل بره تونهیم

 دو یتو رو شون ینگهدار یسخت نقدریا دیبا چرا

 بکشه؟ جا وجب

  

 چشمانش کاسه در را شیهاچشم و برخورد بهش

 یب نطوریا بتواند یکس شدینم وشبار. چرخاند
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 نظر خدا موجودات نیازارتر یب مورد در رحمانه

 . بدهد

  

 و تسیب در  و بود دهیبر اش گذشته تمام از که ییاو

 و بود زده جوانه ابتدا از و امده تهران به یسالگ کی

 ودندب یاهانیگ نیهم یقبل جانان با اشتراکش وجه تنها

 .بودند داده ادی او به را یزندگ و دیام که

  

 یها قرار و قول تمام. بماند ساکت توانستینم

 در دیبا ییجاها کی. کرد فراموش را فربد و خودش

 .ستادیا یم مرد نیا یها حرف برابر
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۲۲۲ 

 

 بر که یاخم با و کرد حلقه درهم را شیها دست

 . داد حیتوض بود؛ کرده خوش جا صورتش یرو

 زبون فقط. دارن جوون شما و من مثل اه اهیگ نیا ـ

 با و بشنون که دارن گوش اما بزنن حرف که ندارن

 نیبگ هاتون غم از. بدن جواب خودشون روش

 نیبگ تونیشاد و یخوش از شنیم پژمرده فرداش

 .زنیم دیجد برگ فرداش

. رت مشخص هدفشون و شترهیب ها آدم ما از دشونیام 

 ییروشنا و نور به ازشونین شن بزرگتر قدر چه هر
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 طرف هب باز باشن هیسا یتو اگر یحت و شهیم شتریب

 . شنیم خم نور

 زمان گذشت با که ها آدم ما برعکس. مهمه یلیخ نیا

. میر یم یکیتار طرف به و میکنیم فرار ییروشنا از

 شما و من از ارزششون ارزش یب برگ مشت کی نیا

 قطع رو برگشون. جنگنیم اخر لحظه تا. شترهیب ها ادم

 .  زنن یم جوانه باز ن،یبشکن ای نیکن

 

 . دیکش اشهیر درون به محکم را هوا

 و اعتراض یب هم ژنیاکس و ندارن یضرر الاقل نایا ـ

 ونبهش بعدا که کنن یم دیتول ما یبرا چرا و چون یب

 . ارزش یب سبز برگ میبگ
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 . داد حرکت هوا در را شیها دست دادو تکان یسر

 .  رمیبپذ رو دگاهید نیا نمتو ینم واقعا ـ

 

 . بودند شده داغ شیها گوش. بود کرده داغ

 . کرد یم نگاه را او العمل عکس یب فرهاد

 . گذشت یا هیثان

 

 دهنکر آرامش تنها نه بودنش الیخیب و فرهاد سکوت

 با ردک یم فکر. بود افزوده تشیعصبان به بلکه بود

 و دزن یم یتودهن شیهاحرف تمام به دارد سکوتش

 . کند یم تمسخرشان شیلبها کنج یشکیهم پوزخند با



صورتیتابو   
  
 

 

1417 

1417 
@romandl 

 یدگاهید نیچن فرهاد که کند باور توانست ینم هنوز

 اشیته و الیخ یب شیها چشم از اما باشد داشته

 . بخواند یزیچ توانست ینم

 

 بزند یگرید حرف و کند باز لب که کرد تین دل در

 . رفت هاگلدان طرف به و شد بلند جا از فرهاد که

 نیتر کوچک و بود شده رهیخ او به منتظر جانان

 از که یا گله سییر مانند. کرد یم رصد را حرکتش

 تا کند یم مراقبت اش گله به گرگ شدن کینزد

 . ندینب یاضربه نیتر کوچک
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 در را دستش کی همانطور فرهاد تعجبش، اوج در اما

 به را گرشید دست بود؛ کرده فرو شلوارش بیج

 . گرفت گلدان نیاول طرف

 . پلنت کیسن ای ایسانسور ـ

 . گرفت یبعد گلدان طرف به را دستش

 . ایلیزاموف ـ

 

 . کرد اشاره هیبق به بیترت به و

 ... و فردوس اگلونما، دراسنا، ا،یبگون پتوس، ـ

 . گرفت آخر گلدان طرف به را دستش

 تا کردم فکر و بهش شدم رهیخ ربع کی نکهیا و ـ

 . ایپرومپ اد،یب ادمی اسمش
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: گفت جانان رو به رو و دیچرخ پا پاشنه یرو

 اهیگ و گل که ییها ادم اما کنم تیعصبان خواستمینم

 یلیخ من یبرا اد،یز تعداد نیا مخصوصا دارنیم نگه

 .بدونم اونا به راجع رو نظرشون دارم دوست و جالبن

 یبرا هیدیمف و عیسر ساده روش هاآدم کردن یعصبان

 . سانسورشون نبدو نظر دنیفهم

 

 و رفت در طرف به جانان برده مات چشمان مقابل در

 کارگرا گهید ربع کی تا برم من: گفت حال همان در

 .  انیم هم فربد و هلن شب. انیم

 . برگشت عقب به و ستادیا راه انیم در



صورتیتابو   
  
 

 

1420 

1420 
@romandl 

 هک بودم گفته بهت دونم یم ممنون، هم نهار بابت ـ

 یاجبار قیفتو اما نجایا آوردمت تییتنها خاطر به

 . خداحافظ. شد

 

 اشیخال یجا به برده مات همانطور جانان و رفت و

 . شد رهیخ

 گذشت در شدن بسته یصدا از که هیثان چند از بعد

  اس؟ وانهید: گفت لب ریز و آمد خودش به

 

 .دیپر جا از اشیگوش زنگ یصدا دنیشن با بعد و

 و دنکم هلن، فربد، تنها را اش شماره نیا. دیکش یپوف
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 نیا در. بود نداده را آن سویگ به یحت. داشتند فرهاد

 . بود خبر یب زین او از هفته چند

 . بود هلن زدیم حدس که همانطور

 . سالم -

 هزارجور ؟ییکجا هست معلوم تو. سالم کوفت -

 رفتم چهلم مراسم تا گهید. احمق کردم الیخ فکر

 . برگشتم

 

 . دیخند

 دنید شوق. بگو یزیچ یالل زبونم کی یخوایم -

 . رو یگوش رفت ادمی جونم به افتاد خونه
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 . دیچیپ گوشش در هلن حرص پر یصدا

 اون. یگرفت رو هممون عمر نصف. یریبم یا -

 . قشنگ افتاد فشار فرهاد طفلک

 . کرد اضافه مکث با و

 دفرها بشه تیزیچ هر عمرت اخر تا یعنی تو جانان -

 خاطر به هکن یم فکر و دونه یم مسئول رو خودش

 . یشد یاونطور اون، نجات

 باال ییابرو و اوردین در سر هلن یها حرف از

 . انداخت

 

 . بود نجایا... که بود خوب فرهاد ـ

 . کرد دییتا هلن
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 و  یخوب که خبرداد فربد به االن همون دونمیم ـ

 جواب و زدم زنگ یه که اول اون یول. کرده داتیپ

 گفت کرد هل یلیخ. بگم اون به شدم مجبور ینداد

 جواب باز انگار که باهات رهیگیم تماس خودش

 نکرده ییخدا حتما که میشد مطمئن گهید. ینداد

 هممون چشم ایقضا نیا سر. اومده سرت ییبال

 . دهیترس

 

 مورد نیا در فرهاد. دیپر باال تعجب از شیابروها

 . بود نگفته او به یزیچ

 .  بود تلنیسا یرو میگوش فقط. سالمم نه... عجب ـ
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 شده راحت الشیخ جانان یصدا دنیشن با که هلن

. ااونج میایم. خداروشکر خب: گفت یآسودگ با بود،

 . مینیبب رو فرهاد خونه

 . یخداحافظ. باشه -

 . خداحافظ -

 

 . انداخت کنارش و کرد قطع را یگوش

 حرف فکر در و گذاشت کاناپه دسته یرو را سرش

 خواب به و شد مگر شیها چشم که بود فرهاد یها

 .رفت
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۲۲۳ 

 

 اهو. کرد باز را شیها پلک یال یگوش زنگ یصدا با

 پشت را دستش بود؛ جیگ هنوز. بود شده کیتار

 . داد ماساژ و گذاشت اش شده خشک گردن

 را ان و دیکش یپوف زد؛ یم زنگ همچنان یگوش

 . برداشت

  

 یرو یپررنگ اخم یگوش یرو بیعج ناشناس شماره

 . بود یعموم تلفن شماره. نشاند صورتش
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 کی اخر در. بود دیترد در ندادن و دادن جواب نیب

 یگوش و لغزاند یگوش تاچ یرو را دستش و شد دل

 ان از و بود کرده سکوت گذاشت گوشش یرو را

 بوق و زدن نفس نفس یصدا تنها هم خط طرف

 .آمد یم نیماش

  

 یم شیاروزه نیا احساس. نداشت یخوب احساس

 تواند ینم یکالنتر جز یکس خط پشت که گفت

 .باشد

  

 لشیموبا دور محکم را اششده سر و سرد یها دست

 . نخورد دستشسر انیم از تا کرد قفل
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 اشنا یصدا تا گذشت منوال نیهم به هیثان چند

 . شد بلند خط طرف ان از یکالنتر

 ... مهندس خانم ـ

  

 اما تنداش قبل اهم یکالنتر با یشباهت چیه که ییصدا

 چیه یب. بود خشن و رگه دو شیصدا.بود خودش

 راشکا و واضح دوکلمه نیهم از که یتنفر و یانعطاف

 .بود

  

 . باش منتظرم ـ

 زین جانان نفس آن با و بود شده قطع تماس. تمام و

 .بود شده تمام
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 یکیتار در را اششده گشاد چشمان. بود کرده خی

 از و برداشت را اش یگوش دیپر جا از و گرداند خانه

 .رفت رونیب خانه در

  

. انهی بست را در دینفهم که بود دهیترس و جیگ آنقدر

 نییپا را ها پله سرعت با و کرد جمع ررا شیقوا تمام

 .رفت

  

 هم بار چند. رفت یم نییپا یکی دوتا را ها پله

 فقط لحظه آن در. داد ادامه اعتنا یب و خورد یسکندر

 . بود ییآشنا و امن ادم و میحر جستجو در
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. آمد ینم باال نفسش دیرس که فرهاد واحد در به

 . زد را در زنگ و کرد طرفش دو به ینگاه ترسان

 آلود اخم چهره با فرهاد و شد باز در زود یلیخ

 .شد داریپد اشیشگیهم

  

 پشت را در و انداخت خانه داخل را خودش جانان

 .بست سرش

  

 دهیپر رنگ و دهیترس صورت به که نگاهش فرهاد

 . انداخت باال ابرو افتاٰد جانان

  .بود مشهود ینگران از یکمرنگ یها رگه شیصدا در
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 شده؟ یچ ـ

  

 شده خشک و دیسف شیلبها داد؛ هیتک در به جانان

 . دیلرزیم اش

 .یکالنتر... یعنی...اون... من ـ

  

 چشم جانان به منتظر و شد درهم فرهاد یها اخم

 . دوخت

 ...مهندس یآقا ـ

  

 یبرا که بود یکارگر دو از یکی برگشت عقب به

 .بودند آمده خانه کردن زیتم
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 دهیپر رنگ جانان از را متعجبش نگاه جوان پسر

 .شد تموم ما کار: گفت فرهاد به رو و گرفت

  

 .  جنباند سر فرهاد

 بعد من نیبکش دست کی هم پله راه دیبر. باشه ـ

 .کنم یم حساب باهاتون امیم

  

  .کرد بلند را شیصدا و گفت یا باشه عیمط پسر

 . پله راه سراغ میبر ایب جابر ـ

 .اجازه با: گفت فرهاد به رو
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۲۲۴ 

 

 و بود داده هیتک در به که کرد جانان به ینگاه فرهاد

 رس به کار چه باز یکالنتر. بود شده رهیخ نیزم به

 امآر و گرفت را نشیتاس کالفه بود؟ داده دختر نیا

 .دیکش

  

 ار سرش باشد، شده پرت ایدن نیا به که انگار جانان

 .کرد نگاه را فرهاد یسوال و آورد باال
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 دیشک اشپزخانه سمت به را نشیاست حرف، یب فرهاد

 .رفت دنبالش به.  شد بلند جا از مقاومت یب او و

  

 رونیب خانه از بود جابر اسمش که همکارش و پسر

 زد هیتک سرد وارید به لخت اشپزخانه در جانان. درفتن

 .کرد جمع دلش در را شیپاها و

  

 کرد دایپ که یزیچ تنها. دیچرخ خودش دور فرهاد

 به را ان. بود دهیخر ظهر که بود یمعدن اب یبطر

 ادینم بدت اگر اما هیدهن: گفت آرام و داد جانان دست

 .ادیم جا حالت بخور
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 را اب از جرعه دو و داد نتکا یسر جان یب جانان

 .بپرد اشیجیگ تا ختیر صورتش یرو را هیبق دینوش

  

 . نشست پا دو یرو او جلو فرهاد

 ؟یبهتر ـ

  

 . گفت یحالیب آره

  

 . دیپرس شمرده شمرده

 کرده؟ کاریچ یکالنتر شده؟ یچ ـ
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 راخوب یکالنتر. ترساندتشیم جانان حاالت نیا

 وارد شناخت ینم که یکس با حاال و شناختینم

 . آمد یم بر او از یحرکت هر. بودند شده جنگ

. بست چشم و داد هیتک وارید به را سرش جانان

 . کند فیتعر توانستیم بهتر نطوریا

  

 لرز و بد حال همان با را یکالنتر تماس مو به مو

 شماره ش،یها حرف از. گفت فرهاد یبرا شیصدا

 کلمات حرص و تنفر از یحت و یعموم تلفن

 .یکالنتر

  

 . دیکش یپوف. شد بلند جا از فرهاد
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. گرفت را اوشیس شماره و اورد در را اش یگوش

 . داد جواب زود یلیخ

 .گذاشت گوشش یرارو یگوش

  

  داداش سالم -

 ؟ییکجا اوشیس سالم: گفت تند

  

 .اوشیس یصدا دنبالش وبه آمد یخش خش یصدا

  

 شب موقع نیا. چته ینگفت روزمید باز؟ شده یچ ـ

 .گهید ام خونه تو باشم؟ کجا قراره
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. سرهنگت قیرف نیا به بزن زنگ گم یم یچ نیبب ـ

 نیبب ده؟یرس کجا به یکالنتر اروی نیا پرونده نیبب

 ...نه ای گرفتن ازش یرد

  

  .ترشد واضح کالمش خشم و رفت تر باال شیصدا

 و یجان و دزد هر که نداره قانون مملکت نیا مگه ـ

 دیتهد رو هیبق و بچرخه راست راست توش یقاچاقچ

 یرو ینطوریهم اگر یول اوشیس شلوغه سرم کنه؟

 وفتمیم و کنار ذارمیم رو ام یزندگ تمام بره مخم

 . دنبالش
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 را رهادف دیبا ابتدا اما افتاده یاتفاق که دیفهم اوشیس

 . کرد یم ارام

 اول من بزار. باش آروم تو. پرسم یم. داداشم باشه ـ

 هم وت بعد. دم یم تو به رو خبرش رضایعل بزنم زنگ

 . شده یچ که بده حیتوض

  

 . داد رونیب را بازدمش

 . خبرتم منتظر پس باشه ـ

 .داد سر بیج درون را اش یگوش و کرد قطع

 

  

۲۲۵ 
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 هب دختر نیا. بود دوخته او به را اشرهیح نگاه جانان

 دهش وارید یدیسف به رنگش. بود باخته را خودش کل

 .نشست شیپا جلو. بود

  

 با و  داد فشار هم یرو محکم را شیها لب جانان

 .امینم شرکت من: گفت مکث

  

 خنده تک بعد و کرد نگاهش ناباورانه لحظه فرهاد

 .کرد یعصب

  

  بشه؟ یچ که یاین شرکت ـ
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 . شد جمع شیها چشم در اشک

 و کرده نیکم رونیب که مطمئنم. سراغم ادیم گفت ـ

 . فرصته نتظرم

  

 درک را ترسش و شد رهیخ چشمانش در لحظه فرهاد

 .ندک قانع را او تیعصبان بدون کرد یسع بار نیا. کرد

  

 انجام باهم رو اشتباه نیچند بودنت خونه با تو ـ

 ازش یکنیم ثابت بهش که نهیا نشیاول. یدیم

 و یمن معاون االن تو دونه یم قطعا اون چون یدیترس

. هیالزام شرکت به من برگشتن اول زرو در حضورت
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 اشتهد تونهینم اون از دنیترس جز یلیدل بتتیغ پس

 .  باشه

 .اورد باال را انگشت دو

  

 از نجایا. هیامن طیمح نجایا نکن فکر نکهیا دوم ـ

 ونچ. ستین بهتر شرکت امد پررفتن و شلوغ طیمح

 .خلوته

  

 . داد تکان سر کالفه

 ... فرشته ـ

 . داد ادامه وار زمزمه و داد ورتق را دهانش آب

 .بود تنها اونم ـ
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 رهپنج پشت. دیچرخ پا پاشنه یرو و شد بلند جا از

 . ستادیا اشپزخانه

 یم جوالن خانه در ینیسنگ سکوت بعد قهیدق چند

 . داد

  

 به زدن پلک یب و بود گرفته دندان به را لبش جانان

 و بود شده رهیخ اشپزخانه کف دیسف یها کیسرام

 نشت به مو و دیچیپیم ذهنش در یکالنتر حرف پنج

 .کرد یم خیس

  

 . نشست جانان روبرو گرید بار و برگشت فرهاد
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 .بود نییپا همچنان جانان نگاه

  

 . زد شیصدا

 .جانان ـ

  

 . ستینگر را او انهیپرسشگرا و کرد بلند سر

 و ندک تر را شیها لبش فرهاد تا دیکش طول هیثان چند

 .بزند زل جانان یها مردمک در

  

 خب؟ شه، تکرار فاجعه اون... اون گذارم ینم من ـ

  

 . داد ادامه و دیند جانان از یواکنش چیه
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  ؟بهم یکن اعتماد یتونیم بدم قول هی بهت اگر من ـ

  

 .  داد تکان راست و چپ به را سرش

 همونطور. کن نگاه بهش معامله کی مثل دونم ینم ـ

. یبش معاونم گذاشتم و کردم اعتماد تو قول به من که

 قول بهت من اگر یکن اعتماد من به یتون یم هم تو

 بدم؟

  

 نشنانه به را سرش بعد و کرد مکث یا لحظه جانان

 هک بود کنجکاو. کرد نییپا و باال جان کم موافقت

 .بشنود را فرهاد یها حرف

  



صورتیتابو   
  
 

 

1445 

1445 
@romandl 

 یکالنتر نزارم که دم یم قول بهت من پس... یاوک ـ

 رباو رو جمله نیا یتونیم. بزنه یا ضربه چیه بهت

 گهید. شدم دهیگز سوراخ نیا از بار کی من ؟یکن

 هب من خب؟ وفتهیب اتفاق نیا گذارمینم و خوام ینم

 ندیشن و یکالنتر تماس کی با فقط که یآدم کی

 ولق بهت من. ندارم اجیاحت وفتهیب حال نیا به صداش

 متعهد قولت به هم تو کنم یم محافظت ازت که دادم

 ؟یاوک. باشه

  

 تک جانان تا بود انداخته یا وقفه اشجمله هر بعد

 .کند لیتحل و هیتجز را کلماتش تک
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 وجودش به  جمله چند نیهم با که یآرامش جانان

 را کرد نشست وجودش رج به رج در و شد قیتزر

 حاال... بهتر یلیخ شد بهتر حالش. کرد احساس

  .آمد یم و رفت یم وقفه یب نفسش

  

 رونیب فرهاد دهان از صالبت با و محکم که یکلمات

 نبود تنها که نیهم. بود کرده قرص را دلش بود؛ آمده

 ردهک گرمش دل دیجنگ یم یکالنتر با ییتنها دینبا و

 .بود

  

 .  کرد قبول. بود یا منصفانه معامله

 .گفت یآرام باشه و داد تکان سرش
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 از یکم نجانا شد باعث و شد بلند در زنگ یصدا

 . بود فرهاد تند نگاه اش جهینت که بپرد جا

  

 . زد را دیکل و ستادیا فونیا پشت فرهاد

 . نگو یزیچ یکالنتر تماس از هستن، هلن و فربد ـ

 . رفت رونیب و کرد باز را در زد؛ را دیکل

 را وخودش  دیکش چشمانش ریز را دستش جانان

 .ستادیا و کرد جو و جمع

 

  

۲۲۶ 
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 . دیشنیم را فربد یصدا

  خوابه؟ تک یگفت.  هیخوب جور و جمع خونه ـ

 اکو یخال خانه در شانیصدا. شد ییرایپذ وارد

 .شدیم

  

 . زد یبرق چشمان دنشید با فربد

 ؟یاومد یک تو. سالم ـ

  

 یعیطب توانست ینم و بود شوک در یمقدار هنوز

 رتصو به بودن خوب یبرا تالشش تمام. کند رفتار

 . نشست صورتش یرو یا مهین نصفه لبخند
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 .شما یپا شیپ سالم، ـ

  

 دنیشن با. بود اتاق در و خانه زدن دید مشغول هلن

 . آمد رونیب اتاق از جانان یصدا

 ؟یاومد یک تو. سالم ـ

  

 .  دیخند جان یب

 گهید نجاستیهم ام خونه. نیهماهنگ شوهر و زن ـ

 .دمیرس شیپ قهیدق چند نیهم. راهه دوقدم
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 و شد رهیخ جانان صورت به یا لحظه هلن

 سمت به و داد فربد به را انیک. رفت درهم شیهااخم

 .  آمد جانان

 هلن. بودند کرده شیرسوا شیها چشم یقرمز... تمام

 . بود بر از را او

  

 چیپ درهم شتریب شیابروها که دیفهم انگار هم فرهاد

 بشیج درون را شیهادست و خوردند تاب و

 که کرد یم نگاه را انها رهیخ رهیخ. داد سر شلوارش

 نگاهش خانه، متیق مورد در یسوال دنیپرس با فربد

 .کرد قطع را
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 بزند، حرف یکالم انکه یب. ستادیا جانان جلو هلن

 . دیکش اتاق سمت به و گرفت را دستش مچ

 را در هلن شدند اتاق وارد یوقت. نکرد مقاومت جانان

 .ستادیا او روبرو و بست

  

 نهیس یرو را شیها دست و کرد درهم شیها اخم

 : دیتوپ و کرد قفل اش

 گفته؟ بهت یزیچ فرهاد آره؟ ؟یکرد هیگر ـ

  

 . داد ادامه کالفه و داد رونیب صدا با را بازدمش

 و مغرور ادم فرهاد گفتم بهت هم قبال نیبب جانان ـ

 ییوقتا هی هنوز برادرشه که هم فربد یعنی. هیخشک
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 دفرب اصال. شناسهینم خوب رو فرهاد و شهیم فهکال

 تگف یم موقع درصد نود بود زنش فرشته یچیه که

 . فهممینم رو فرهاد من

  

 . آورد تر نییپا را شیصدا

 االنش یزندگ فرهاد که گفتم فربد به کن باور ـ

 اب فرهاد. بود فرشته با که یوقت تا ترشه راحت

 ...  هینطوریا فازش کال ادیم کنار بهتر خودش

 را دستش پشت و گرفت دست در را جانان دست

 .کرد نوازش
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 هچ سر دونم ینم. توام نگران همه از شتریب خدا به -

 فرهاد. یبش فرهاد معاون یخوایم یگفت یونگید

 یرفتینم هم شرکت یتو اگر تو یعنی هیخوب تگریحما

 کارش یرو اما داشت رو هوات یلیخ باش مطمئن

. هشیم ترم حساس طیشرا نیا تو و حساسه یلیخ هم

 ای بزنه یحرف اصال ای بکشه کار یلیخ ازت نگرانم

 .  کنه ناراحتت که کنه یکار

 .شد تر میمال و نرم شیصدا

  

 یم هلن همون یول ایدن ور اون رمیم من جانان ـ

 خب؟ کنه دورمون هم از فاصله نیا خوام ینم. مونم

 یدار نگه دلت تو رو غمت و یناراحت چیه خوام ینم

 چند نیا خوام ینم. ینگ بهم مونیدور خاطر به و
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 خاطر به و بگذره سخت بهت یهست رانیا که یماه

 یکس از فرهاد درسته. ینزن دم ما با یسیرودروا

 جدا هیبق با فربد حساب شهیهم اما خونه ینم حرف

 یزیچ بهم اگر یمن ونیمد خدا به یداشت یکار. بوده

 باشه؟ ینگ

 

  

۲۲۷ 

 

 . بود شده غرق هلن یها حرف در جانان

. ردک فکر بعد روز چهار به و کرد فراموش را یکالنتر

 او. نبود فربد و هلن از یخبر گرید که بعد شنبه به
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 در و خانواده از دور لومترهایک در خودش و بود

 ... چیه گرید و بهیغر یمرد یگیهمسا

  

 از یزیچ فربد .داد نییپا را دهانش آب.  ختیر دلش

 .بود نگفته هلن به نشانیب قول

 گریبارد خواستینم. دیبگو که بود نگذاشته جانان 

 و لیم با بود گفته. بداند او ونیمد را خودش هلن،

 ... یکاریب از شده، فرهاد معاون خودش میتصم

  

 اما بزند یحرف تا بود شده رهیخ او به منتظر هلن

 . بست لب جانان
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 ات که یخواهر آغوش اما بود اریبس گفتن یبرا حرف

 پشت از دنشید به محکوم و رفت یم گرید روز چند

 .داشت تیاولو بود، تاپلپ و یگوش صفحه

  

 اش شانه یرو را سرش و گرفت اغوش در را هلن

 . دیبلع را تنش یبو و گذاشت

  

 دنید با فربد آمدند رونیب اتاق از که بعد قهیدق پنج

 و انداخت باال ابرو دو آن متورم و سرخ چشمان

 . کرد قفل درهم را شیابروها گرید بار فرهاد
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 یا خنده تک انشانیم سکوت شکستن یبرا هلن

 .کرد

  

 .   بود دوستانه دل درد هی ن؟یدید یزامب مگه ـ

 و گذشت آنها رهیخ چشمان جلو از تفاوت یب و

 .دیکش اشپزخانه به یسرک

  

 . جانانه خونه نقشه یکپ اشنقشه ـ

 . برگشت فرهاد سمت به

 اوردنشون؟ین چرا ن؟یدیخر نایا لهیوس ـ

  

 . آمد جلو و داد تکان یسر فرهاد
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 . داد هیتک کانتر به

 .ارنشونیم صبح فرا اره ـ

  

 . دیپرس هلن

 همگ فردا. که نینیبچ رو لیوسا همه بود قرار امروز ـ

 شرکت؟ نیرینم

  

 . کرد دییتا سرش دادن تکان با فرهاد

  

 گرید بار بود؛ شده متعجب فرهاد یالیخیب از که هلن

 : دیپرس
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 شرکت از فردا تا ن؟یکن کاریچ نیخوایم... خب ـ

 .که شده شب نیایب

  

 نکرده فکر نیا به اصال. گفت یا خفه یوا جانان

 . بود آرام فرهاد او خالف بر اما بودند

  

 از را اشهیتک کرد؛ قفل اش نهیس یرو را یها دست

 . ستادیا صاف  و گرفت وارید

 نیماش فروش یکارها دنبال بره دیبا که فربد خب ـ

 . خودش و من
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 او سمت به را انگشتش و دیچرخ جانان سمت به

 .گرفت

  

 برگزار دیبا هم معارفه مراسم و روزه نیاول فردا ـ

 . شرکت ادیب من با دیبا هم جانان پس میکن

 ادامه الیخیب هلن به رو و گرفت جانان از را نگاهش

 .داد

  

 ستین هم سرد یا خونه داخل. یمونیم تو فقط ـ

 و کارگرا سر باال یایم فردا. یندار هم رو انیک بهونه

 .نینیچیم شب تا رو خونه
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 . کرد درشت چشم و دیکش یبلند نیه هلن

 نم؟یبچ رو خونه هی تنه هی من ؟یچ یعنی... نه  ـ

 .که رمیمیم

 

  

۲۲۸ 

 

 . دیپر حرفش انیم کنان دهخن فربد

 شتیپ امیم شه تموم کارام ظهر من نباش نگران ـ

 وت گرفته کارگر فرهادم. میکنیم ستشیر و راست

 یجا سر رو زیچ همه یباش سرشون باال دیبا فقط

 .یبزار خودشون
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 . رفت هلن به یا غره چشم  و

 .ها منه به ظهرت یها غر جهینت نیا ـ

  

 هادفر روبه بدهد هلن به یضاعترا فرصت انکه یب و

 ناراحت من از فرهاد که خورد رو من مخ ظهر: گفت

. بدم انجام رو اش خونه یها دیخر نرفتم که شده

 . کنه جبران دیبا فردا االن

 .داد سر یبلند قهقهه و

  

 کوچکشان جمع به و بود داده هیتک وارید به جانان

   .بود برقرار گرید روز چهار فقط که کرد یم نگاه
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 . زد او نهیس به یمشت و کرد جمله فربد سمت به هلن

  

 .  یبخند آب رو ـ

 . برگشت جانان سمت به

 یقمیرف مثال ؟یکن دفاع من از یخواینم انایاح تو ـ

 ...ها

  

  .انداخت باال یا شانه و برد باال را شیدستها جانان

 صبح گهید گهیم راست فربد. ندارم یحرف من واال ـ

. دش ناراحت فرهاد شد، بد یگفتیم یه یبود نگران

 .گهید خوبه االن

  



صورتیتابو   
  
 

 

1464 

1464 
@romandl 

 . بود رفته او به یا غره چشم هلن

 ...ها یافع. دارم پرورش خودم نیاست تو مار همش  ـ

  

 خنده باعث که گرفت جانان از را نگاهش ضیغ با و

 .شد او

  

 ار آنها یها کلکل یکمرنگ لبخند با که فرهاد به رو

 . کرد اعالم را تشیموافق کرد؛ یم نگاه

 . گهید ندارم یا چاره باشٰه ـ

 . زد بهم را شیهادست جانان

 شام جا نیهم ای من خونه نیایم. خب اریبس ـ

  ارن؟یب میبد سفارش
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 االب طبقه دو حوصله که گفتند زمان هم هلن و فربد

 خانه یها کیسرام یرو نشستن به و ندارند را رفتن

 خاطره نهایا مهه که اوردند هیتوج و دادند تیرضا

 .شهیم

  

 غذا و گرفت جانان از را رستوران شماره هم فرهاد

 .داد سفارش

  

 هلن و فربد یهاکل کل و هایشوخ انیم در غذا 

 . شد خورده

  

 : دیپرس فربد کردند، که رفتن عزم
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 ن؟یبخواب نیخوایم کجا االن ـ

  

 هم قبل شب سوختیم یخوابیب از جانان چشمان

 تماس از بعد حاال و بخوابد رستد بود نتوانسته

 خانه و بگذارد پا اش خانه به دیترسیم یحت یکالنتر

 لحظه شبید. دانستینم مناسب هم را هلن و فربد

 حال نیا با بود نگذاشته هم یرو پلک راحت یا

 .بزند هم یحرف خواستینم

  

 را نگاهش او و بودند شده رهیخ فرهاد دهان به همه

 . چرخاندیم جمع انیم

 .خوابمیم نجایهم من ـ
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۲۲۹ 

 

 . دیخند ناباورانه فربد

 هم بالشت کی یحت نجایا ؟یخوابیم نیزم یرو ـ

 .ستین

  

 .  کرد ینچ

 شما. مونمیم نجایهم یول کنم یم شیکار هی حاال ـ

 .وقته رید. سالمت به نیبر
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 .گرفت در طرف به را دستش و

  

 .  دیبگو یزیچ خواهدیمن فرهاد یعنی نیا فربد

 غلب به را انیک که هلن به و داد تکان سر اعتراض یب

 آنقدر هم هلن و بروند که کرد یا اشاره بود گرفته

 پشت حرف  یب که بود انیک زدن نق و هیگر ریدرگ

 یکوتاه یخداحافظ از بعد و کرد حرکت سرش

 .رفتند

  

 دفرها که بود ستادهیا ییرایپذ انیم فیبالتکل جانان

 . ستادیا شیجلو و برگشت
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 که کردم فکر من امشبت حال به توجه با... خب ـ

 . باشه بهتر میبمون نجایا

 رداف تا مشونیتنظ یبرا اما کرده وصل رو ها نیدورب

 یترس ینم اونقدر سرشب مثل اگر. الزمه وقت شب

 یدب پتو و بالشت کی منم به و خونه یبر یتون یم

 . االب امیب من نه اگر ابمخویم نجایا و کنهیم تیکفا

 دهیشن را جهان جمله نیتر بیعج که انگار جانان

 . کرد درشت چشم باشد

 ها؟ ـ
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 جمله.  بود فرهاد یها اخم رفتن درهم تنها جوابش

 به را لبش و کرد مرور خودش یبرا را فرهاد اخر

 .گرفت دندان

  

 او خونه در فرهاد گرفت؟ یم یمیتصم چه دیبا

 لیتشک ذهنش در که یسوال به یکممح نه بخوابد؟

 . داد جواب مکث یب و داد شد

 . هیکاف نیباش نییپا نیهم ممنون نٰه ـ

  .وفتدین یخال و لخت خانه به نگاهش که کرد یسع

  

 ادفره. است گستاخانه یادیز یکم حرفش دانست یم

 ... .حاال و بود نرفته فربد خانه به او خاطر به
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 خودش با فرهاد اگر یحت ،کند قبول توانستینم اما

 .روست و چشم یب چه دختر نیا گفتیم

  

 .زد یمعذب لبخند 

  

 . براتون ارمیب پتو برم من گمیم... زهیچ ـ

 .  دیشن را فرهاد یصدا که دیچرخ در طرف به و

 .رمیگیم خودم امیم ـ

  

 . افتاد راه در طرف به المعل عکس یب
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 دلش و رفت باال را ها پله. آمد یم سرش پشت فرهاد

 .است سرش پشت فرهاد که بود قرص

  

 جانان. بود باز مهین در دند،یرس که واحدش در جلو

 حرف توانستینم یحت شد قفل شیپاها و ستادیا

 .بزند

  

 اب. دیاین جلو که فهماند او به اخم با و آمد جلو فرهاد

 . کرد باز را در اطیاحت
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 به راهرو درون چراغ از باز در نیب از که یکم نور

 زیر با که کرد یم کمک کرد، یم دایپ راه خانه درون

 .ندیبب یکم چشمانش کردن

  

 داشت ذهن در ظهر از که ییجا تا و دیند را یکس

 . بود خودش یجا سر زیچ همه

  

 .کند دایپ را المپ دیکل تا دیکش دست وارید یرو

 خانه کل به یعیسر نگاه و کرد روشن را المپ

 .بود خودش یجا سر زیچ همه. انداخت
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 در جلو همچنان که رفت جانان طرف به و زد دور

 . بود ستادهیا

 موقع اون. کن نگاه ایب خودت باز. هیاوک زیچ همه ـ

 ؟بود همراهت داتیکل ؟یبست رو در نییپا یاومد که

  

 ردنک فکر هیثان چند از بعد و داد تکان سر جیگ جانان

 ازب خواب از شدنش داریب از بعد قبل، ساعت چند به

 .دینرس یا جهینت به
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 حرف توانست یم و بود شده تر راحت یکم الشیخ

 از ها فکر چه هیثان چند نیا در که داند یم خدا. بزند

 . بود نگذشته ذهنش

 .ستین ادمی یزیچ ـ

  

 از. کرد نگاهش زدن پلک یوب رهیخ یا لحظه فرهاد

 وانهید یکالنتر رست از دختر نیا گذشت، فکرش

   بود؟ شده

 من دهب پتو کی ایب. یببند رو در رفته ادتی احتماال ـ

 .برم
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 جانان تا دیکش کنار را خود فرهاد. داد تکان سر جانان

 .شود خانه وارد

  

 ردک ینچ. داشت پا به که شد ییها کفش متوجه تازه

 . ستادیا منتظر در جلو و آمد رونیب خانه از و

  

 ردهک نصب صبح پله راه کنار که ینیدورب به  ینگاه

 یم کارشان به شب فردا تا دیبا. انداخت بودند،

 .انداخت

  



صورتیتابو   
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 زا جانان غیج یصدا دنیشن با که بود افکار نیهم در

 صدا. شد خانه وارد کفش با و مکث یب و دیپر جا

 . بود شده قطع جانان

  

 او انداخت آشپزخانه و ییرایپذ به که یعیسر نگاه با

 تخت یرو دید را او که رفت اتاق طرف به د،یند را

 یتفرص اما کرد یم تشیاذ اتاق یکیتار. بود نشسته

 . نداشت اتاق المپ کردن روشن یبرا

 .رفت جلو و کرد زیر چشم

  

 شده گشاد یچشمان با و بود نشسته او به پشت جانان

 .کرد یم نگاه پرده به



صورتیتابو   
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 شیصدا آرام. شد خم او طرف به و ستادیا کنارش

 . زد

 .جانان ـ

  

 . آورد باال را نگاهش و گرفت پرده از چشم

 ؟یدید رو یکس ـ

  

 .بود افتاده سکسکه به. داد تکان طرف دو را سرش

  

 روشن اتاق المپ... نجایا اومدم من... یعنی... نه ـ

 هی هوی کردم روشن رو امیگوش قوه چراغ بعد. نشد



صورتیتابو   
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 بود، هیسا هی بعد برگشتم دمید وارید یرو یزیچ

 ...اونجا... دونم ینم یعنی

  

. نبود منظم را شیهایبند جمله و نداشت تمرکز

 سقف سمت به  را سرش و ستادیا صاف فرهاد

 .  کرد یخال و پر هدف یب شیهالپ گرفت؛

 لولشس به سلول در یکالنتر ترس. بود شده یاالتیخ

 .بود کرده خانه

  

 نانیاطم یبرا و کرد روشن را اشیگوش قوه چراغ

 . انداخت آن پشت و پرده به ینگاه

 .دیچرخ جانان طرف به



صورتیتابو   
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 التح بخور آب وانیل کی رونیب ایب. یشد یاالتیخ ـ

 . جاش سر ادیب

 .افتاد راه جلوتر خودش و

  

 حرکت سرش پشت و شد بلند جا از جان یب جانان

 . کرد

  

 طرف به و کرد پر آب ریش ریز از را اب وانیل فرهاد

 .رفت بود؛ نشسته کاناپه یرو که رفت جانان
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 ینگاه پنجره از. گذاشت او لرزان دستان انیم را وانیل

 چیه و داشت نییپا تا یادیز ارتفاع. انداخت نییپا به

 فاعارت نیا از رفتن نییپا ای آمدن باال به قادر یکس

 .نبود

 

  

۲۳۰ 

 

 حالت به شیها نفس برگشت که جانان طرف به

 .بود دستانش نیب یخال وانیل و بود برگشته یعیطب

  

 .مونمیم نجایا امشب من ـ



صورتیتابو   
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 . آمد باال سرعت با هازده جن مثل جانان سر

 . بزن صدام یداشت یکار خوابم،یم کاناپه یرو  ـ

 .انداخت ساعت به ینگاه

  

 و میبخواب بهتره االن شه،یم رد دوازده از داره ساعت ـ

 هم اوشیس. میزنیم حرف زیچ همه به راجع فردا

 ؟یاوک. شمیم ریگیپ باز فردا. نداد خبر

  

 و دوخته را زیچ همه. بود نگذاشته یاعتراض یجا

 .بود دهیبر

  



صورتیتابو   
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 . شد بلند جا از

 .باشه ـ

  

 ارب تا افتاد را سرش پشت یگوش قوه چراغ با فرهاد

 .نترسد یزیچ از گرید

  

 رقع افتاد که تخت یرو فرهاد یگوش قوه چراغ نور

 را زیچ همه ظهر. نشست جانان کمر یرو یسرد

  همه فرهاد حاال و بود ختهیر تخت یرو و کرده جمع

 . گرفت دندان را لبش. بود دهید باهم را

  



صورتیتابو   
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 تخت ریز از  را یکوچک یمسافرت پتو و شد خم

 یکی داشت عادت که بود نفره دو تختش. آورد رونیب

 شسر ریز را یگرید و ردیبگ بغل به را ها بالشت از

 زین را گرفت یم بغل به شهیهم که یبالشت. بگذارد

 هب فرهاد و رفت رونیب اتاق از سرعت با و برداشت

 . دنبالش

 .گذاشت کاناپه یرو را دو هر

  

 . ندارم تشک من دیببخش ـ

 .راحتم من. ستین مهم ـ

  



صورتیتابو   
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 هب و انداخت نییپا را سرش. نداشت یکار آنجا گرید

 .رفت اتاقش طرف

  

 را در. نشست تخت یرو و شد زدن مسواک الیخیب

 قهیقد چند یادآوری با و کرد نگاه پرده به. بود نبسته

 ار شیها لب و زد چنگ دلش به گرید بار ترس قبل

  .نشود بلند ادشیفر گرید بار تا داد فشار هم یرو

  

 و کرد باز را شالش تنها و دیکش دراز تخت یرو

. داد نرویب یگاسود با را نفسش. انداخت تخت نییپا

 زا باز کردنش مخالفت تمام با. نبود تنها حاال الاقل

 اب و یکیتار نیا در او اال و بود خوشحال فرهاد ماندن
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 جنون ات یا فاصله بود افتاده دلش بر که یبیمه ترس

 . نداشت

  

 بود خودش. بود او خانه یواریچهارد در بهیغر یمرد

 ... او و

  

 حاج یها حرف به قبل سال سه به کرد پرواز ذهنش

 قلن بشه من وهیب عروس بود گفته. آبرو مورد در یعل

 ؟یباز زنک خاله مجالس و محافل

 ردم اگر نکنه دایپ سرپناه اگر وهیب زن بود گفته 

 ندیبب بود کجا حاال. شهیم در به راه از نباشه، باالسرش

  د،یدیم مرد کی تا که یجانان اون



صورتیتابو   
  
 

 

1487 

1487 
@romandl 

 

 یمادرزاد زبان زدن حرف و افتاد یم لکنت به

 مرگ غیت از را یمرد حاال بردیم ادی از هم را خودش

 داده؟ راه خود یواریچهارد به را او و دهیرهان

 ییشنا انسان واحد ییتنها به سال سه نیا در انقدر 

 ها آدم به کردن اعتماد از گرید که بود کرده پاس

 . نهرساند

 . زد یصدادار پوزخند

 خاطره تنها که بود شده دور شیروزها آن از انقدر

 دادیم جوالن یگاه گاه ذهنش پستو در یرنگ کم یها

 یزندگ چگونه یروزگار در آورد یم ادشی و

 .است کردهیم
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 ردیبگ تماس ساجده با فرصت نیاول در که آمد ادشی

 اخر بار. نداشت او از یخبر چیه هفته دو نیا در. 

 . است کرده آقش پدرش که بود گفته

 . گرفت جان لبش یرو یتلخ زخندپو گرید بار

  

 خطر نیبزرگتر حاضر حال در که یکالنتر حاال

 دایپ را دشیجد شماره شد یم محسوب اش یزندگ

. بودن بد هم انقدر یقبل خط از استفاده گرید بود کرده

 . گرید بود نیآبت از تماس دو تهش ته

 بود، زده زل پرده به که همانطور و آمد رونیب فکر از

 نیهم هم درستش که ببندد را اتاق در که زد سرش به

 داشت وحشت اتاق محض یکیتار از نقدریا اما بود
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 وارد در یال و راهرو از که یجان کم نور نیهم به که

 .بود کرده دلخوش شد یم اتاق

  

 تربه. بود بهتر حالش اما داشت ینم بر پرده از چشم

 هستنتوان یا لحظه که شبید یحت و قبل قهیدق چند از

 . بزارد هم یرو پلک الیخ و فکر یب بود

  

. نداشت راه کرد، یبررس را ذهنش احتماالت تمام

 به تا دیایب سوم طبقه به شب مهین توانستینم یکالنتر

 فرهاد که، نبود تنها گرید طرف کی از. کند حمله او

 .بود
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 و شد گرم کم کم شیها چشم که بود افکار نیهم در

 آرام هم یرو یخوابیب زرو دو ار بعد شیها پلک

 . گرفتند

*** 

 

  

۲۳۲ 

 

 . نیدار نگه نجایهم ـ

 نگه ابانیخ گوشه و کرد کم  را نیماش سرعت مرد

 .داشت
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 . کرد ساختمان به ینگاه و شد ادهیپ جانان

 نارک یتاکس رفتن از بعد و کرد حساب را هیکرا فرهاد

 .ستادیا جانان

  

 . بودند شده شرکت تابلو رهیخ

 "نواب یبازگان شرکت"

  

 ودب داده استعفا شرکت از که شیپ ماه چند برخالف

 نساخت زهیانگ. نداشت آن به نسبت یبد حس گرید

 نیا و بود افتاده هم او جان به شرکت، دوباره

 هگذاشت را خودش ریتاث فرهاد با روزه چند ینیهمنش

 .بود
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  .افتاد راه جلوتر و گفت لب ریز یآرام میبر فرهاد

 تپش و کرد قفل فشیک دسته یرو را دستش جانان

 .افتاد راه سرش

  

 یرو هدیاتوکش یها لباس با فرهاد شد، داریب که صبح

 ردک شک جانان که بود اماده انقدر. بود نشسته کاناپه

 .باشد دهیخواب یا لحظه او اصال

  

 را نیا فرهاد نداشت؛ خانه در ییرایپذ یبرا یا لهیوس

 اشتهگذ کانتر یرو یکیک وهیابم و بود دهیمفه زودتر



صورتیتابو   
  
 

 

1493 

1493 
@romandl 

 حیتوض بود، اش یگوش در سرش که همانطور و بود

 .بود

  

 .میوفتیب راه بخور نویا ـ

  

 . بود داده تکان سر جانان

 ن؟یخورد یزیچ شما ـ

  

 .بود داده تکان سر بود مشغول که همانطور فرهاد و

  

 بدرف تا بودند گذاشته خانه در را چشییسو و نیماش

 . ببرد را آن فروش یبرا
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 دبو یخال و خلوت شرکت بودند امده که قبل روز دو

 بودند همه واقع در. بودند ها کارمند از یمین حاال اما

 .بودند داه استعفا با و شده قیتعل که یکسان از ریغ به

  

 . آمد یم پچ پچ یصدا و بودند شانیها اتاق در همه

  

 با ابتدا بود؛ دهید را فرهاد او ریمس در که یکس هر

 در او دنید با و بود زده برق چشمانشان فرهاد دنید

 شدیم اشکار نگاهشان در که یزیچ تنها فرهاد، کنار

 . رتیح و بود تعجب تنها
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 در. بود کرده ینیب شیپ را ها نیا تمام دانست، یم

 ثابت یبرا داشت؛ شیپ در یسخت کار شرکت نیا

 .کرد یم یادیز تالش دیبا خودش کردن

  

 دیدیم که یکس هر با و ستادیا یم ریمس در فرهاد

 و محکم لحن همان لحنش اما کرد یم یپرس احوال

 احترام یبرا همه انقدر و بود قبلش ماه چند مغرورانه

 شیرو به را ماهه چند بتیغ علت نیا که بودند قائل

 .اوردندین

  

 ار قاسم که بودند دهیرس خودشان اتاق کینزد گرید

 .دندید
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. دبو تیریمد بخش و دوم طبقه یابدارچ قاسم دیس

 زبان واسطه به که بود یدیسپ مو و کوتاه قد مرد

 دیس نام با را او کارمند اکثر مهربانش دل و نیریش

 . داشتند دوست را او و شناختندیم

  

 را او بود فرهاد یمنش که اول ماه چند در تنها جانان

 ادهستیا یمنش زیم جلو قاسم دیس. بود دهید بار چند

 .گفت یم یزیچ لب ریز و بود نییپا سرش. بود

  

 شانه یرو را دستش ناغافل و رفت طرفش به فرهاد

 . گذاشت او
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 مرد؟ یچطور ـ

  

 از گل فرهاد دنید با و آمد باال سرعت با قاسم سر

 . شکفت گلش

 ...مهندس ـ

 

  

۲۳۳ 

 

 سر پشت از نانجا و گرفت آغوش در را او فرهاد

 .دید قاسم چشمان در را اشک نم فرهاد
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 ات زنده خدا ،یاومد خوش. مهندس آقا یباش زنده ـ

 رو تتیموفق نتونستن که کنه کور رو دشمنات و بزاره

 تالشت سال چند ثمره که نگذره ازشون خدا. ننیبب

 .کردن رونیو ینطوریا رو

  

 . کرد جدا خود از را او فرهاد

 هب دست شیپ سال سه مثل شاءاهلل ان. دیس ممنونم ـ

 .مشیسازیم میدیم هم دست

  

 . برد باال را شیها دست

 اخر و اول یدعا. شاءاهلل ان... مهندس شاءاهلل ان ـ

 .یشد شما نمازم
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 . فشرد و گذاشت او انه یرو را دستش فرهاد

... ماهاست به دمیام تمام منم. دیس یباش زنده ـ

 ... دقاسمیس

 هندس؟م جونم ـ

  

 . گرفت جانان سمت به را دستش و برگشت عقب به

 بنده معاون بعد به نیا از یشجاع مهندس خانم ـ

 تمام یبر یتونیم شما فعال اوله، روز چون اما هستن

 ات حداکثر کنفرانس؟ سالن داخل یکن جمع رو ها بچه

 .باشن جمع همه گهید ربع کی
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 . زد یگرم لبخند قاسم دیس

 ییآشنا من چشم به قدر چه شما. دخترم سالم ـ

 ؟یبود نجایا کارمند

  

 . نشاند شیها لب یرو یلبخند متقابال جانان

 ب یتو و نییپا طبقه د،یس اره سالم -

 . بودم یگانیبا خش

 یسر و نداد اش چهره در یرییتغ هیبق برخالف

 .جنباند

  

 . دخترم یباش موفق ـ
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 .  دمب خبر همه به برم من: گفت فرهاد به رو و

 . شد خارج نگاهشان رراسیت از سرعت با و

 . نشست زشیم پشت و شد اتاق وارد فرهاد

 .  یبخون ینتونست رو ماه نیا پرونده تو ـ

 . گرفت جانان سمت به را یکاغذ

  

 بلق نوشتمش تو یبرا ماهه کی نیا کل خالصه نیا ـ

 .بنداز بهش نگاه کی جلسه

  

 اب. نشست شزیم پشت و گرفت را کاغذ فرز جانان

 به که یضرر دنید ای و انداخت نگاه آن همه به دقت
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 شده قیتعل یها کارمند ستیل و بود خورده شرکت

 . کرد ینچ

  

 انزم قاسم دیس به فرهاد که یساعت ربع از قهیدق ده

. ش بلند زشیم پشت از فرهاد بود، گذشته بود داده

 .ستادیا جانان زیم جلو. کرد مرتب را کتش و کروات

  

 یم انجام هم رو تو معارفه مراسم جلسه نیا تو من ـ

 ...فقط دم،

  

 نشییپا لب. کرد تر را ان و دیکش لبش یرو را زبانش

 .آمد حرف به مکث با و خورد فرو
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 ارک تو فقط سرشون قاسم دیس مثل ها کارمند اکثر ـ

 اج احتماال و شناسنیم رو تو حتما و ستین خودشون

 بگم هتب گفتم کنم یم ینیبشیپ نارویا فعال. بخورن

 . باش داشته رو اشیامادگ که

 .داد تکان سر مطمئن جانان 

  

 .کشمیم رو انتظارش ـ

  

 . داد سر بشیج داخل را دستش کی فرهاد

 م؟یبر خب، اریبس ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

1504 

1504 
@romandl 

 .گرفت یمحکم آره شد بلند جا از جانا

 

  

۲۳۴ 

 

 ینم یبد اتفاق که داد یم یدلدار خودش به رلبیز

 . افتد

 در یهمگ شدن جمع از نشان و بود یخال راهرو

 .داشت کنفرانس سالن
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 زین جانان. رفت داخل خود و کرد باز را در فرهاد

 و دش وارد او سر پشت و داد رونیب صدا با را نفسش

 .بست سرشان پشت را در

  

 تنها و دیخواب سالن داخل یها همهمه ورودشان با

 .شدیم اکو او و فرهاد پا یصدا

  

 یدراز و بلند زیم یها یصندل یرو دور تا دور همه

 رد فرهاد و بودند نشسته داشت قرار سالن وسط که

 نجایا در که اخر دفعه که افتاد ادشی نگاه مین کی

 ونریب از ها کارمند از یتعداد یبرا داشتند، جلسه

 .دندبو یبزرگتر سالن فکر در و بودند آورده یصندل
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 تر پررنگ را صورتش یرو اخم تنها یرادآوی نیا

 . کرد

  

 یصندل یرو جانان و نشست  اش یصندل یرو

 .گرفت جا کنارش

  

 و تعجب. انداخت همه به یعیسر و تند نگاه فرهاد

 افراد صورت حیتوض یبرا کالم نیتر ساده بهت

 درگردش جانان و او نیب نگاهشان. بود شیروبرو

 .بود
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 و دیکش جلو ار خودش کرد؛ صاف را شیصدا

 . کرد روشن را کروفنشیم

 . یهمگ به ریخ به روز و سالم ـ

  

 و کردند یآرام سالم همه و شد بلند یزیر همهمهه

 . دوختند چشم فرهاد به منتظر

 دیجد جمع نیا از یکس متاسفانه ای خوشبختانه ـ

 رو من همتون و مینداشت یاستخدام و ستین

 نیاشب مطمئن و لمقائ احترام براتون منم و نیشناسیم

 امروز... نیریگیم رو تون یصبور ماه چند نیا پاداش

 صحبت ماه هفت نیا باره در که میشد جمع نجایا
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 زا قبل اما. مینیبچ رو ندهیا یها برنامه پلن و میکن

 . میدار معارفه مراسم کی اون،

 .بود شده رهیخ او دهان به ها چشم همه حاال

  

 . نداختا جانان به ینگاه و آمد عقب

 بعد به نیا از ،یشجاع جانان مهندس خانم خب ـ

 ...من نیجانش ییجورا هی و هستند من معاون

  

 که افتاد جمع انیم یا همهمه و شد گشاد ها چشم

 . داد ادامه و زد زیم یرو تقه دو فرهاد
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 در اما بودن ما همکار هم سال سه نیا یتو شونیا ـ

 تصحب توننیم خودشونم حاال بودن، یگانیبا بخش

 ...کنن

  

 فرهاد حرف و برد باال را شیصدا ها کارمند از یکی

 .دیبر را

  

 یشجاع خانم خود شهیم اگر مهندس یآقا بله ـ

 . کنند صحبت

 . کرد تکرار دیتاک با فرهاد

 ...یشجاع مهندس خانم ـ
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 ارب نیا تصورش برخالف.  برگشت جانان سمت به و

 هیقب به نفس به اعتماد با همچنان و بود نباخته را خود

 .کرد یم نگاه

  

 یم صحبت خودم: گفت ؛ دید که را فرهاد منتظر نگاه

 .کنم

  

 خود جلو رو کروفونیم و دیکش جلو را اش یصندل

 . زد جمع به رو یلبخند. کرد میتنظ

 هستم، یشجاع جانان من.  ونیآقا و خانوما سالم ـ

 یخوب یهمکار دوارمیام و دارم افزار نرم یمهندس

 .میباش داشته
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 چهره از شانیناراحت و بود شده دمغ ها چهره اکثر

 .بود مشهود قابل شان

  

 نمعاو نیهمچ انتخاب با فرهاد بودند مطمئن که انگار

 تشرک به یا دوباره یورشکستگ ٌمهر یا تجربه یب

 .است کرده اضافه

  

 : دیپرس مرد یها کارمند از یکی 

 تسین یفضول صدمق بنده مهندس، خانم دیببخش ـ

 نمعاو نیتونست یگانیبا بخش از یچطور شما یول
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 به ه؟یبحران قدر چه شرکت طیشرا که نیدونیم ن؟یبش

 ن؟یایم بر پسش از خودتون نظر

  

 ینوع او، به نیتوه عالوه سوال نیا دانست یم دهیند

 حرف نیا قطعا و بوده انتخابش و فرهاد به نیتوه

 ردهک تر پررنگ و دهیچیپ را فرهاد یابروها انیم گرهه

 سواالت نیا یبرا را خودش که ییاو یبرا اما است

  نبود یمهم زیچ بود؛ کرده اماده

 خشن و محکم صدا که بدهد جواب که کرد باز دهان

 . دیچیپ سالن در فرهاد

 میبر... برهیم هیحاش به رو جلسه فقط سواالت نیا ـ

 .جلسه نیا یها فصل سر سراغ
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 . چرخاند فرهاد طرف به را سرش

 شفاف رو موضوع من نیبد اجازه اگر مهندس یآقا -

 . کنم

 تیرضا عالمت به را سکوتش. نگفت یزیچ فرهاد

 .  گرداند همه چهره انیم آرامش با را نگاهش گرفت،

 به مشغول نجایا که یسال سه نیا در من دوستان -

 نه بودم یگانیبا بخش در خودم انتخاب به بودم، کار

 بنده. یا گهید زیچ هر ای و سوادم بودن کم خاطر به
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 از ریغ ریاخ سال دو یکی نیا و بودم دانشجو

 ور یادیز یها دوره داشتم دانشگاه در که یالتیتحص

 حوزه در ها شرکت نیبهتر از تا چند با و گذروندم

 .کردم کار یسینو برنامه

 یها شرکت با رابطه در یتخصص کار درسته 

 یبازرگان اما نداشتم صادرات و واردات و یبازرگان

 هواسط به دیباش مطمئن و بوده من قیعال جز شهیهم

 دوره در که ییهانامه یگواه و داشتم که یمطالعات

 نیچند که ایلیخ از بنده روزمه گرفتم، مختلف یها

 . تره یقو هستن کار نیا یتو ساله

  

 . انداخت فرهاد به یکوتاه نگاه
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 رو من و داشتن لطف بنده به نواب مهندس یآقا -

 و امضا کی تونهیم شونیا حرف کردن، استخدام

 خودمم من یول شماها همه یبرا باشه نیتضم

 یآقا و من فقط نه شماها همه اگر که دم یم نیتضم

 یلیخ میبد هم دست به دست ما همه بلکه مهندس،

 یم یبهتر گاهیجا یحت و مونیقبل گاهیجا به زود

 .میرس

  

 اهنگ جانان. شد فرما حکم سالن در ینیسنگ سکوت

 یب حجم از. گرداند زیم دور تا دور گرید بار را زشیت

 کامل نانیاطم هنوز اما بود شده کاسته شانیاعتماد

 .نداشتند
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 . نکرد تلف را وقت گرید فرهاد

 قفل درهم را شیها دست و دیکش جلو را خودش

 .کرد

  

 م،یموند بحث نیا یرو یکاف اندازه به کنم فکر -

 نیا یرو وقتمون هم قهیدق کی دونم ینم الزم گهید

 اعتماد من به نقدریا هنوز که یهمکاران. بره موضوع

 جواب و سوال دیبا هم معاونم انتخاب بابت که ندارن

 هیتسو یبرا و کنن ترک رو جلسه توننیم بشم،

 .یحسابدار ببرن فیتشر حساب
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. شد حبس نهیس در ههم نفس اش جمله اتمام با

 و کرد روشن را پروژکتور د،ید که را همه سکوت

 . آورد باال بود؛ کرده یطراح که را ییدهایاسال

 .شد بلند جا از و داد عقب را یصندل

  

  .دیشن را اش اهللبسم زمزمه بود کشینزد که جانان

 یانقطه کی یحت انداختن جا بدون و کامل دهایاسال

 برنامه و ریاخ ماه هفت یآمار کامل لیتحل کی. بود

 . ندهیآ یها

  

 مچش بدون هیبق و زد حرف وقفه یب ساعت دو فرهاد

 . دادند گوش شیهاحرف به او از برداشتن
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 فقط که داشت یااراده از نشان محکمش یصدا

 .بس و خواست یم دنیرس

  

 یسوال چیه یجا که بود کامل آنقدر برنامه

 . گذاشتینم

  :دیپرس فرهاد یوقت

 .مهتمو جلسه دیندار اگر و بپرسه داره یسوال یکس -

  

 انیم را نگاهشان و ادینم در یکس از ییصدا یا لحظه

 .چرخاندند گرید کی
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 یدلبخن که یحال در و ستادندیا. نداشت یسوال یکس

 . زدند دست او یبرا بود، شده سنجاق لبشان یرو

  

 نواب فرهاد نیا که بود شده راحت الشانیخ حاال

 آوازه و نام سال سه عرض در که است یکس همان

 بود بسته همت کمر حاال و کرد بلند را شرکت نیا

 .اش دوباره ییشکوفا یبرا

  

 . رفتند رونیب در از و گفتند دینباش خسته تک به تک

 ها کاغذ. بود نوشته کاغذ یرو را ها نکته تمام جانان

 .گرفت دستش یتو و کرد لوله و  جمع را
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 کردن خاموش مشغول فرهاد و نبود سالن در یکس

 . بود ستمیس

 . ستادیا او کنار

 .مهندس یآقا دینباش خسته -

  

 . برگرداند جانان طرف به را سرش

 .طور نیهم هم تو -
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 . افتاد راه جلو و برداشت را تاپش لپ
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 .گرفت جا کنارش جانان

  

 . یکرد دفاع خودت از خوب -

 عدب و شد جیگ فرهاد، ربطیب و منتظره ریغ فحر از

 .گرفت را منظورش یا هیثان از

  

 . دیکش خشکش یها لب یرو را زبانش

. فهممیم رو شونینگران و دمیم حق بهشون خب -

 رنب و بزارن تونستنیم ماه چند نیا یتو اشونیلیخ

 هک ییها هیحاش تمام با اما کنن کار گهید شرکت کی

 نجایا اومد، وجود به شرکت یبرا وقته چند نیا

 ادیب تجربه یب آدم کی نخوان که هیعیطب حاال و موندن



صورتیتابو   
  
 

 

1522 

1522 
@romandl 

 آدم من ضمن در... کنه خراب رو کارشون کل و

 سال هس نیا یتو که یزیچ هی اتفاقا ستمین ییترسو

 .خودمه از دفاع نیهم گرفتم ادی خوب

  

 . انداخت او به ینگاه مین کوتاه فرهاد

 ؟یستین ترسو که -

  

 جواب حرص پر و گرفت را اش هیکنا شین جانان

 . داد

. تهس میعیطب. ترسم یم که جونم و شدن کشته از -

 .داره فرق موضوعش اون. ترسهیم یآدم هر
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 یقبل بحث به را موضوع و انداخت باال یا شانه

 . کشاند

 وت ماه کی من باالخره. اولشه نیا کنمیم فکر تازه -

 گوش به دونم یم دیبع و بودم یلیوک شرکت

 .نرسه خودمون یکارمندها

  

 یخال گاهیجا به چشمشان و کرد دییتا سر با فرهاد

 .خورد یمنش

  

 یصندل و زیم به رهیخ و کردند مکث یا لحظه دو هر

 .کردند نگاه یخال
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 اتاق در طرف به و داد تکان تاسف یمعنا به فرهاد

 روز ادی و شد وارد سرش پشت جانان. دیچرخ

  .فرهاد یمنش مشکوک حرکات و افتاد شیفااستع

 حاال و بود شده بیغ پسر فرهاد، یریدستگ از بعد

 یلیوک اعترافات و اظهارات در ماه هفت از بعد

 تمام و است بوده جاسوس هم او بودند دهیفهم

 رباخب سهند که یاتییجز و فرهاد آمد و رفت اطالعات

 . رساندهیم یلیوک به را شدهینم

  

 انتشیانسان دانستینم را نامش که یمنش مرد و سهند

 ار وارد تازه یمنش. بودند فروخته یلیوک به ارزان را

 دانستینم. کند درک توانستینم را سهند اما دیشا

 رابطه دورادور که او اما نه ای است مشتاق فرهاد
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 هندس لیدل که بود مشتاق دیدیم را او با سهند کینزد

 . بشنود را

 

 یشواهد و مدارک تمام با کند؛ باور وانستتینم هنوز

 چشمان با که سرد روز آن خاطره و بود موجود که

 توانستینم هنوز دید باهم را یلیوک و سهند خودش

 ها آدم یایدن که کند باور خواست ینم دیشا ای و

 .  است شده ترسناک نقدریا

 .نشست زشیم پشت و دیکش یپوف

  

 شیجلو را بود ردهک جلسه سر که ییهایبردار نکته

 . انداخت آنها به یقیدق نگاه و گذاشت
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 . کرد بلند سر فرهاد یگوش یصدا شدن بلند با

 طخ پشت اوشیس که دیفهم فرهاد الوگید نیاول با

 .است

  

 . اوشیس سالم -

 از یول دمینرس جهینت به شبید من. داداش سالم -

 .شده مریدستگ ییزایچ هی االن و کردم یریگیپ صبح
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 ارک هنگام که ینکیع و داد هیتک اشیصندل به فرهاد

 از را گذاشتیم چشمانش یرو تاپ لپ با کردن

 اشخسته چشمان یرو را دستش و برداشت چشم

 . دیکش

 .بگو -

  

 .. ردک صحبت به شروع تند و گرفت ینفس اوشیس

 رد همه. تره زرنگ و زبر یلیوک از پسره نیا نیبب -

. دهبو نیا با یلیوک قاچاق یکارا کل. دنبالشن در به

 اما بوده یلیوک اسم ریز یعنی گم؟یم یچ یدونیم

 فکر همه نکهیا با شرکته یاصل یها مهره از یکی

 همه اصل در اما اس کاره چیه اصال نیا که کردنیم
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 ترافاع یلیوک که ینطوریا گفتیم رضایعل. نهیا کاره

 و محموله آوردن ،یشترم کردن دایپ از قاچاق کرده

 هیسا ریز یول بوده یکالنتر با کال مامورا دنیخر

 یم اون به هم پورسانت هی آخر در و بوده یلیوک

 . داده

  

 . داد ادامه و کرد یمکث

 کال که کنه یم دعوا باهاش یلیوک تو، یماجرا بعد -

 رو مدارک اگر چون کنه جمع رو بساط نیا

 نیا و افتادن یم دردسر یتو بدزدن، تونستنینم

  شدیم آبرو یب یلیوک وسط
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 تا دو هم ماه شش نیا تو و نرفته بار ریز یکالنتر اما

. گرفتنش و رفت لو شیآخر که کردن وارد محموله

 که نکینزد و گرفتن ازش ییها رد هی گفتیم رضایعل

 دم ستین معلوم زرنگه طرف که گفتم اما بهش برسن

 اومده چته؟ نمیبب بگو تو حاال. انهی بده تله به

 خوبه؟ جانان سراغتون؟

  

 و بودزده زل او به پروایب که انداخت جانان به ینگاه

 او یهاچشم از را اوشیس یهاحرف خواستیم

 .بخواند
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 دو: گفت اوشیس به و نگرفت جانان از را نگاهش

 بشید بارم کی و شرکت جلو روزیپر بار کی... بار

 .زده زنگ جانان به

  

 ود در یسکوت و دیچیپ یگوش در اوشیس خفه یوا

 .شد برقرار خط طرف

  

 . شکست را اش یطوالن سکوت خود اوشیس

 .گهب بهشون جانان رضا،یعل شیپ میبر نیایب فرهاد -

  

 ام که سادنیوا نهیس به دست اونجا بشه؟ یچ که -

   م؟یبد یکالنتر از یرد میبر
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 . کرد کالمش یچاشن را تمسخر

  بفرستن؟ یشخص محافظ ونبرام خوانیم ای -

  

 در تیعصبان از ییهارگه و رفت باال شیصدا

 . دواند شهیر شیصدا

 حرف که بود مهم اگر مهمه؟ براشون اصال اونا -

 .اوشیس کردنیم باور یلعنت دادگاه اون تو منو یها

 نیا دنیدزد رو مدارک بابا که میزد داد کم تو و من

 یچ... کشته رو نم زن ه،یجان ادم نیا. هیقاچاقچ ادم

 یدزد از یا نشونه چیه. ستین موجود مدارک گفتن؟

 .مینکرد دایپ خونه در
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 . زد یدار صدا پوزخند

 شما که بود نیا ریغ شدم؟ آزاد یچطور من اخرش -

 رو گناهیب کی و نیزد اتش و آب به رو خودتون

 یچ نینبود شما اگر ؟یلیوک معرکه وسط نیفرستاد

 اوش؟یس شدیم

 یتو رو پام امتیق تا. دمیبر جماعت نیا از من 

 با اخرش که گذارمینم نایا یهایباز سیپل و دادگاه

 .برم وا و دهنم تو بزنن میندار یکاف مدارک گفتن

 ...عمرم ماه هفت
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 جانان. نبود حرفا نیا وقت حاال. کرد قطع را حرفش

 گردنش زده رونیب یها رگ به شده گشاد یچشمان با

 . بود برده ماتش شیصدا یبلند از و کردیم نگاه

  

 . کرد پرت زیم یرو را آن و کرد قطع را یگوش

 .رفت آبدارخانه به و دیجه جا از جانان

  

 که یآب وانیل. شد اتاق وارد سرعت با بعد هیثان چند 

 از  اتاق، در دم خوردن یسکندر خاطر به حاال

 یرو بود، کرده تر هم را دستش و ختهیر شیهاوارهید

 .کرد خشک شیمانتو با را دستش و گذاشت زیم
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 یپ در یپ و بود گذاشته زیم یرو را سرش فرهاد

 .  دیکشیم قیعم نفس

 . زد شیصدا وارزمزمه و ستادیا کنارش

 .مهندس یآقا -

  

 یب شیهاگرفتن نفس تنها و نداد نشان یواکنش فرهاد

 شجاعت جانان بود شده آرامتر یکم انگار. شد صدا

  .برد بالتر گونه نجوا حالت از شیصدا و کرد دایپ

 ونحالت نیبخور. زتونیم یرو گذاشتم رو اب وانیل -

 .شهیم بهتر
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 به که چشمش. آورد باال را سرش حرف یب فرهاد

   .دینوش نفس کی و برداشت را ان افتاد آب وانیل

 هادفر تیعصبان. بود ستادهیا همانجا حرف یب جانان

 . بود دهید را

 حاال اما فرشته، عمو پسر با بازار در ران،رستو در 

 .داشت فرق

  

 پشت اش شده تباه عمر ماه هفت به بحث که حاال 

 آوازه و شرکت رفتن دست از و زندان یها لهیم

 رونیب رگ. کرد یم فرق یچ همه وفتاد،یم خوشش

 به مو که بلندش یصدا و اهیس چشمان گردنش، زده

 با تیبانعص نیا جنس کرد، یم خیس جانان تن
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 هب. دادیم حق او و کرد یم فرق یقبل یها تیعصبان

 . دادیم حق مرد نیا

 زشیم پشت به. آمدینم بر دستش از یکار آنجا گرید

 .برگشت

  

 بر دستش از یکار. آمد رونیب فرهاد فکر از کم کم

 .  آمد ینم

 .گذاشت کارش یرو را تمرکزش

 

  یصورتتابو#
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 *** 

 . کرد نگاهش رهیخ رهیخ  و گرفت لنه از را انیک

 از فارغ و بود داده جا دهانش درون را دستش شست

 . بود مشغول آن دنیمک به اطرافش

 

 . بود نشسته فربد کنار جلو فرهاد 

 . دیپرس کرد، حرکت که فربد

  ن؟یبرداشت رو یچ همه -

 ارب هر منم یدیپرس بار صد فرهاد: گفت کالفه هلن

 . اشمب گذاشته جا رو یزیچ کنهن که رمیگ یم استرس
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 یرو انگشت پشت با آنها بحث به توجه یب جانان

 و بود زده خی شیهادست. دیکش انیک نرم صورت

 ردیبگ انگشتش از چشم کرد وادار را انیک اشیسرد

 مزاحمش که ندازدیب جانان به را طلبکارش نگاه و

 . شده

 گاهن جانان. بود شده برقرار نیماش در ینیسنگ سکوت

 در را صورتش جز به جز. گرفتینم انیک از

 . کرد یم ثبت خاطرش

 را ان و برد نیماش ضبط طرف به را دستش فربد

 . کرد روشن
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 هنیس در نفس نیماش در خواننده یصدا دنیچیپ با

 . شد کنده انیک از جانان نگاه و شد حبس یهمگ

 

  ارهین ادمی تورو خاطرت ایدن هی برم دیبا کجا 

 . بذاره راحت منو تو فکر شب کی که برم دیبا کجا

 نگه ثابت هلن یرو را گردشش در و رانیح نگاه

 . بود شده رهیخ او به بار اشک یچشمان با که داشت

 

 و گرفت را چشمانش ریز نم آزادش دست با

 جز. گرداند هلن صورت یرو وار اسکن را چشمانش

 .  کرد ثبت خاطرش در هم را او صورت جز به

 . خواند خواننده
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  .نداره یفرق برام یزندگ و مرگ که خودم با کردم چه

 . ارهیب طاقت یکس بد حال نیا یتو من مثل محاله

 دید را ضبط سمت به شده دراز دست چشم گوشه از

 کردن خاموش از مانع که فرهاد وار زمزمه یصدا و

 . شد آن

 . باشه بزار -

 . خواند خواننده باز و

 

    نمینب اونجا تورو میثان ره تو که برم دیبا کجا

  نمینش تو یپا به ابد تا بازم که برم دیبا کجا

  نمیبب ییتنها تو من رو ییروزا چه تو بعد قراره

  نمیهم تو عشق از کنهیم یفرق چه برم هرجا گهید
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 و دیشنینم زیچ چیه گرید. ستادیا لحظه ان در ایدن

 که خواننده یصدا و هلن اشکبار چشمان جز دیدینم

 . کرد یم تکرار دائم

 

  نمیبب ییتنها تو من رو ییروزا چه تو بعد قراره

 رج به رج در یدیناام و ختیر فرو دلش در یزیچ

 . کرد خوش جا و دواند شهیر وجودش

 امروز از یها ییتنها از. هلن یب یها روز از د،یترس

 . بعد به
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 اما بود تلخ. نداشت شهر نیا در را کس چیه او 

 .نداشت را یکس هم کشور نیا در یحت وا که تیواقع

 . بود گانهیب وطنش در

 

 چه داد؟ یم پناهش یک آمدیم سرش ییبال اگر 

 ارک و کس و  ییدارا تنها بود؟ هلن از تر نیَام یکس

 آن لومتریک هزاران به. رفت یم داشت اشیزندگ

 ... ترطرف

 

 تنگرف از یحت یدلتنگ و ییتنها وقت که دور انقدر 

 از زهر مانند قتیحق. بود محروم هم شیها دست

 انیم ییجا. شد یجار جانش در و گذشت ذهنش
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 رگید. دیرس چشمانش به سوزش و سوخت اشنهیس

 فشار هم یرو محکم را آنها و بست چشم. نتوانست

 .داد

 

  یصورتتابو#
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 جهان گرید بار نشست اش شانه یرو که هلن دست

 یهابوق و آمدیم ها نیماش یصدا. افتاد حرکت به

 پر یهاابانیخ آواره یهاکالغ یصدا شان، کنندهکر

 حرص با که فربد نگران یصدا آخر در و دم و دود

 . دیتوپ
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  ش؟یبکش یخوایم -

 .  شد قطع خواننده یصدا و

 بوق صدا یال البه در همچنان یکس. نداشت دهیفا

 در، به در یهاکالغ و هاکیالست غیج و نیماش

 . ندخوایم

  نمیبب ییتنها تو من رو ییروزا چه تو بعد قراره

 یهااشک قطره و بود نشسته هلن شانه یرو سرش

 دیخزیم رونیب شانیکی بار کی قهیدق چند که یلجوج

 . کردیم سیخ را هلن شانه سر و

 هم نایک یحت شد برقرار ینیسنگ سکوت نیماش در

 نیسنگ جو انگار بود اش قهیدق هر کار زدن نق که

 . آمدینم در شیصدا و بود کرده درک را اطرافش
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 و زد کمرش به آرام ضربه دو هلن ن،یماش ستادنیا با

 . میش ادهیپ: گفت یا گرفته یصدا با

 . انداخت نییپا سر و شد جدا هلن از

 شیپا یرو از را انیک و کرد باز را او سمت در فربد

 . برداشت

 . دش دهایپ نیماش از و شد فشیک برداشتن الیخیب

 پارک کنارشان هلن، پدر ز،یپرو آقا نیماش لحظه همان

 . کرد

 . شد خارج نیماش از انیگر چشمان با گالره و

 . گرداند همه انیم را نگاهش فرهاد 

 . شهیم رید. میبر -

 . افتاد راه جلوتر و
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 که فربد و گرفتند قرار هلن طرف دو گالره و جانان

 قدم هم گالره درپ با بود گرفته آغوش در را انیک

 . شد

 یبرا ربع کی شدند که فرودگاه سالن وارد

 کردن نگاه با فرهاد را نیا. داشتند وقت یخداحافظ

 همه یها نگاه و کرد اعالم اش یمچ ساعت یرو

 به چمدان دو کدام هر که دیچرخ یفربد و هلن یرو

 . بودند ستادهیا شانیروبرو و داشتند دست

 . شد رهیخ شیروبرو قاب به و زد یتلخند جانان

 . رفتند جلو زیپرو آقا و گالره

 یجار اشکش باز گرفت آغوش در را هلن که گالره

 . بلند اشهیگر یصدا و شد
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 تهران به را خودشان بودند توانسته که بود روز دو

 هیگر یب را یا لحظه گالره روز، دو نیا در و برسانند

 . بود نگذرانده

 و حال خنده و یشوخ با روز دو نیا در که هلن

 شیپا به پا بار، نیا کردیم عوض را گالره یهوا

 .  کرد هیگر

 با و گرفت آغوش در مردانه را فربد اما پدرش

 یداص حاصلش و ختهیآم شیگلو بغض با که ییصدا

 . نیباش خودتون مواظب: گفت بود، ینیسنگ و رگه دو

 هب یراض هرگز زیپرو آقا و گالره که دانستندیم همه

 انگشتان اندازه به که اشنوه و فرزندشان تک رفتن

 و ربدف میتصم از یوقت اما. نبودند بودنش، دهید دست

 یعلن را مخالفشان شدند خبر با زین شدنش یقطع
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 موج شانچشمان در که بود ینگران تنها و نکردند

 . زدیم

 فسن تند تند و دیکشیم چشمانش ریز دائم را دستش

 فرو چشمانش مقاومت سد گرید بار که گرفتیم

 . زدینر

 . آمد عقب یقدم و شد جدا هلن از باالخره گالره

 . دیکش باال را اشینیب و ستادیا شوهرش کنار

 . شدند رهیخ هم به جانان و هلن

 . انداخت او شانه دور را دستش و آمد جلو هلن

 یرو وارلیس شیهااشک گرید بار... انفجار

 .شکست شیگلو در صدا و شدند آوار شیهاگونه
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  یصورتتابو#
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 نیا با خواستمینم من: گفت خنده و بغض با هلن

 . نشد اما برم و کنم ولت الیگودز

  

 بود، چه هر پس آن از و شد دیناپد کالمش طنز

 . بغض و بود بغض سراسر

 میعروس شب مثل. جانان ستمین راه مهین قیرف من -

 سال چند تو و تهران اومدم و میکرد یخداحافظ که

 رو راه که رم یم دارم هم حاال کنارم یاومد بعد

 .کنم هموار برات
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 . دیخند تلخ

 تک مثل دم یم قول منم... اونجا یایم بعد ماه چند -

. دادم ادی بهت ر اشهمه که تهران یها ابونیخ تک

  شاپ یکاف خب؟. بگم بهت و کنم حفظ هم رو اونجا

 تو یوقت که رمیگیم ادی رو هاشخوب رستوران و

 ...مینزن پرسه ها ابونیخ یتو مت و پت مثل یاومد

  

. انداختیم شیهاحرف جان به لرز ش،یگلو بغض

 زبان حرف دو و یس تمام انگار آورد کم کلمه گرید

 تتوانسینم گرید. شدند دیناپد باره کی به یفارس

 . بسازد یاکلمه



صورتیتابو   
  
 

 

1551 

1551 
@romandl 

  

 زین جانان. کرد سکوت و بست دهان بست، چشم

 پرت یاگوشه را گرشید حس چهار و بست چشم

 یقیعم دم. گرفت چنگ به را اشییایبو تنها و کرد

 . برد هیر به را هلن بو و گرفت

   

 گذر هاساعت دیشا ای و یا هیثان ،یا لحظه از بعد

 فرهاد یصدا با دندینفهم ان از یزیچ دو ان که یزمان

 . کردند باز چشم بود، هلن به خطاب که

 .تمومه تونمیتا -

  

 . کرد جدا خود از را جانان آرام هلن
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 . دینال بغض پر و گرفت دست در را شیها دست

 .باش خودت مراقب -

  

 بغضش تا داد فشار هم یرو محکم را شیلبها جانان

 .رفت یدیسف به رو شیهالب یصورت. نترکد

  

 به داشت دست به را جانان یها دست که همانطور

 : گفت لتمسانهم و برگشت فرهاد طرف

 .فرهاد باش مواظبش -

  

 یرو را دستش و زد رنگ کم هرچند یلبخند فرهاد

 . گذاشت چشمش
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 . کرد اضافه مکث با و

 .نشه رتونید صف، یتو نیبر بهتره -

  

 . داد تکان سر هلن

 با و کرد جدا جانان یها دست از را شیهادست

 . کرد زمزمه یتلخند

 .خداحافظ -

  

 شیصدا و شد باز جانان زبان قفل که برود تا دیچرخ

 . زد

 . کرد زمزمه آرام جانان که برگرداند سر هلن

 . باش خودت مواظب هم تو -
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 .دینشن را شانیصدا یکس بود کنارشان که فرهاد جز

  

 . داد تکان سر عیمط هلن

 .چشم -

  

 . کرد یخداحافظ و داد دست فرهاد با

 تو.. .میرفت در ما: گفت شوخ و آمد جلو هم فربد

 .ما داداش خان نیا و بمون

  

 تضاد جانان چشم درون اشک و لب یرو لبخند

 ربراب در برابرش دو بود، ونیمد هلن به چه هر. داشت

 .بود شرمنده و ونیمد فربد
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 مستین بلد هلن مثل و ستمین یاحساسات آدم من -

 و من یبرا یخوب خواهر تو اما بزنم قشنگ یهاحرف

 نیا که ییهاتالش تمام کنار. نمممنو ازت. یبود هلن

 بدهکار بهت رو تشکر نیا ،یکرد ما یبرا ماهه چند

 .بودم

  

 نیا جان به زلزله که انگار امروز. دیلرز شیصدا و

 ای همه. فرهاد جز به همه البته. باشد افتاده هاآدم

 اما هم با دو هر ای و شانیصدا ای دیلرزیم شانیهاقدم

 تیریمد را زمان رفت،یم راه همه از جلوتر فرهاد

 .بود یچهمه به حواسش و کردیم
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 شیگلو در زده چنبره بغض انیم از کلمات یسخت به

 تنگف یبرا که انگار. شدند ادا نیسنگ و کردند باز راه

 .کردیم تحمل را وزن تن نیچند کدام، هر

  

 . ممنونم تو از منم -

  .برداشت فرهاد سمت به یقدم و زد یلبخند فربد 

 .گرفت آغوش در را او مقدمه یب

 

  یصورتتابو#
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 . زد او کمر به یا ضربه مردانه فرهاد

 . نره ادتی حرفام -

 

 زا فرهاد و فربد که یروز. افتاد گذشته روز ادی جانان

 خاله هلن، او، و بودند رونیب شب یها مهین تا عصر

 آنها انتظار به چشم و خانه در شوهرش و گالره

 فرهاد و بود فکر در فربد برگشتن، وقت. دبودن

 .  سرحال

 . داداش رهینم -

 

 . کرد جدا خودش از را او فرهاد، بعد، هیثان چند
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 نیا. زد لبخند و کاشت سرش یرو یمحبت پر بوسه

 . اشکارا و محسوس بار

 . باش اتخانواده و خودت مواظب -

 . چشم-

 

 . زد اش شانه یرو یا ضربه

  .سالمت به برو -

 .  ستادندیا کنارشان زیپرو آقا و گالره

 . گرفت آغوش گالره آغوش از را انیک هلن

 و گرفت دستش کی در را چمدان کی رهیدستگ

 . داد جا دستانش در فربد را گرید یتاسه
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 یها صورت از دار کش و کند را شان نگاه دو هر

 و دبرگشتن یلرزان اما بلند یخداحافظ با و گذراند آنها

 . رفتند یبازرس تیگ فطر به

 

 ذهن از بود خوانده ییجا در قبل ماه چند که یشعر

 :گذشت جانان

 !ستین نقطه کی در ستنیز یبرا یزندگ"

 دوست هجرت از میترسیم که ما

 میکینزد بهم که یروزگار میدانست یم کاش

 دارد ییبها چه

 ؟ چه یعنی سفر و

 پرواز وقت مهاجر مرغ چرا و
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 " لرزد؟ یم خود به سخت نیچن نیا

 

 شدند، خارج نگاهشان راس ریت از یالحظه تا فرهاد

 . تادسیا زیپرو آقا روبرو بعد و کرد شان بدرقه نگاه با

  گه؟ید ما خونه نیآریم فیتشر -

 

 و  گرفت دست پشت با را چشمانش ریز نم زیپرو اقا

 . داد تکان طرف دو به را سرش

 دنبال برم دیبا فردا من. مشهد میریم. پسرم نه -

 .  کارام

 من، خونه نیاریب فیتشر. شهیم کیتار هوا داره -

 . دیبر زود صبح فردا،
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 جلو و میریم رو جاده از کمی امشب باز. نه -

 . هنکن درد دستتون. میخوابیم جاده یتو. میوفتیم

 . ندانست زیجا را شتریب اصرار فرهاد

 . نیدونیم صالح خودتون طور هر -

 

  .فشرد دست در را زیپرو دست و آورد وجل را دستش

 . خدانگهدار. دیباش خودتون مواظب جاده یتو -

 . خداحافظ -
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 فرد و هلن یخال یجا به مبهوت و مات که گالره از

 هب کردن نگاه یب او و کرد یخداحافظ بود مانده رهیخ

 . داد را جوابش سر داد تکان با تنها او،

 . انداخت نییپا را سرش جانان

 . زد شیصدا نجواگونه و ستادیا شیبرورو

 . جانان -

 

 . کرد نگاه را او یسوال و آمد باال سرش

   م؟یبر -

 . گفت یجان یب آره و داد تکان سر تند تند

 . کرد بغل را گالره

  .نیبگ بهم نیداشت یکار اگر هلن، یجا منم خاله -
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 . کاشت اش گونه یرو یا بوسه گالره

 

 . باشه. کنه خداحفظت. ممنونم-

 . نیباش مواظب جاده یتو مشهد، نیریم -

 و گرداند زیپرو آقا سمت به را سرش گالره باشه با 

 . گرفت جواب طور همان و گفت رلبیز یخداحافظ

 

 . نداشت بدن در یجان و رمق

 هب سکوت در و رفت او طرف به بود او منتظر فرهاد

 . رفتند نگیپارک
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 قبل روز دو حرف ادی و افتاد فرهاد دیپرا به چشمش

 یبلق نیماش فروختن بعد فربد که یوقت. افتاد هلن

 . بود آورده خانه به را یا نقره دیپرا نیا فرهاد،

 ...هیانگور لیگور مثل دیپرا با سهیمقا در فرهاد -

 دنیشک با و نهیبش نیماش یرو خورهیم بهش شتریب

 .   بره جلو و برونه رو نیماش اسفالت یرو دستاش

 

 اما بود مشغول فربد کار اتاق داخل لحظه نا فرهاد

 رخس و رفته سهیر خنده از افهیق با و برگشت یوقت

 بود کرده اصرار نقدریا بود شده مواجه فربد و جانان

 داده تکان سر تنها او و بودند گفته او به را موضوع تا

 . بود
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 نواب فرهاد هیگر و یناراحت ،یخوشحال ذوق، اوج

 یخاص یمعنا کدام هر در که ودب داده تکان سر نیا

 و دیخندیم شیهالب فربد با مواجه در تنها. بود نهفته

 .نبود هم یفربد گرید که زدیم برق شیهاچشم

 

  یتابوصورت#

۲۴۲ 

 

 که یقبل اهنگ گرید بار کرد، حرکت که نیماش

 و شد پخش آهنگ در زدیم زنگ گوشش در همچنان
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 کردن کردنش رد یبرا یتالش فرهاد قبل، دفعه مثل باز

 .خوند و خواند و خواند او و

  

  ارهین ادمی تورو خاطرت ایدن هی برم دیبا کجا

  بذاره راحت منو تو فکر شب کی که برم دیبا کجا

 نداره یفرق برام یزندگ و مرگ که خودم با کردم چه

  

  ارهیب طاقت یکس بد حال نیا یتو من مثل محاله

  

 به .بود شده رهیخ رونیب به پنجره از مدت تمام جانان

 یفراون یها قرمز چراغ پشت و خوردند کیتراف
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 شب به را شیجا روز و رفت و آمد غروب ستادند،یا

 . شد کیتار و داد

  

 سرعت ها نیماش. رفتند و آمدند یفراوان یها آدم 

 و ددادن فحش شد، دعوا زدند، بوق. گذشتند و گرفتند

 و بود گرفته دست به یبادکنک یکودک. شدند پراکنده

  بود، شده رهیخ بادکنک سرخ رنگ به ذوق با

 اهنگ بود دهیخر تازه که یا یدیجد یگوش به یپسر

 فروش دست مرِد. زدیم برق چشمانش  و کردیم

 فتریم یدیسف به رو رنگش که یا کهنه یمشک کاله

 یاه لبه و بود دهیکش نییپا چشمانش یکینزد تا را

 هک یچشمان با و بود هکرد کینزد بهم را کاپشنش

 نگاه شیهاجوراب بساط به غم، و بود غم سراسر
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 با کنارش از او به توجه یب که ییهاادم و کردیم

 .گذشتند یم سرعت

  

 به یترسناک طرز به و بود خودش یجا سر زیچ همه

 . داشت شباهت قبل سال سه

 

 هاآدم  نیهم. بود دهیرس تهران به مشهد از که یشب

 و دبو او ش،ییتنها ترس و بود او. شانیهوایه و بودند

 و دبو او. بود تصوراتش از تربزرگ یلیخ که یشهر

 ... امشب و بود هلن اما مبهم یاندهیآ وهم

 کبخت مانند و شده بغض شهر نیا در ییتنها از ترس

 . بود دهیچسب شیگلو به



صورتیتابو   
  
 

 

1569 

1569 
@romandl 

  

 . ستادیا ساختمان جلو فرهاد

 . گرفت رونیب از نگاه جانان

 .دیپرس جان یب

  

  ن؟یبرینم نگیپارک داخل رو نیماش -

 گفتن در د،یخر وقت. خاراند را اش قهیشق فرهاد

 . بود مردد یحرف

  

 . کرد نگاهش منتظر جانان

 .ییجا برم خوامیم من -
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 فشیک. داد تکان سر ،یخاص العمل عکس یب جانان

 که گذاشت در ریدستگ یرو دستش و برداشت را

 . زد شیصدا فرهاد

 .جانان -

  

. ودب گرفته اشیباز او و نداشت حوصله اصال امشب

 . سربرگرداند او سمت به حرف یب

 ان یا لحظه از بعد و فروخورد را نشییپا لب فرهاد

 . زد شیپا ران یرو یا ضربه و کرد رها را

 .یایب من همراه یتونیم کنهینم کمکت خونه اگر -

  

 . کرد اضافه یکوتاه مکث از بعد و 
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 جایاحت ییتنها به یکنیم فکر خودت اگر یعنی -

 ربهت حالت کنم فکر. یایب من همراه یتونیم ،یندار

 . شه

 رفک در بود رهیدستگ یرو دستش که همانطور جنان

 . رفت

  

 در سوال به یقاطع جواب. خواستینم ؟ییتنها

 و برداشت رهیدستگ یرو از را دستش و داد ذهنش

 : گفت کوتاه

 . میبر -

 .راند و کرد روشن را نیماش یگرید حرف یب ادفره

 



صورتیتابو   
  
 

 

1572 

1572 
@romandl 

  یتابوصورت#

۲۴۳ 

 

. داشت دوست را تکرار نیا. جاده و بود جانان باز و

 و الیخ و فکر نیا. بکند که نداشت یکار خانه در او

 بودند افتاده جانش به حاال نیهم که یدرهم افکار

 .کشتند یم را او ییتنها و سکوت در قطعا

  

 شده قطع زین اهنگ یصدا. راندیم عجله یب فرهاد

 .  داد اطراف به را حواسش جانان. بود

 تهران از نیماش با حال به تا شدند، خارج تهران از

 به رفتنش اگر سال سه نیا در. بود امدهین رونیب
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 کی سفر مسافرتش تنها گرفت،یم دیند را یشالما

 پارسال. بود شیک به هلن با اشنفره دو و یا هفته

 داشت اعتقاد که هلن اصرار با هم ان. بودند فتهر

 با. دارد ازین مسافرت کی به و شده افسرده جانان

 نقش لبش یرو یجانکم لبخند خاطراتشان یادآوری

 .بست

  

 . دیپرس فرهاد به رو

  م؟یریم کجا -

 به رهیخ و گذاشت دنده یرو را دستش فرهاد

 . داد جواب شیروبرو
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 . میبرس تا یبخواب یونتیم هیطوالن راهش -

 دیکش اصرار از دست. گفتینم و دیبگو خواستینم

 . پوشاند عمل جامه فرهاد شنهادیپ به و

 و داد هیتک ان به را سرش برد عقب یکم را یصندل

 .بست چشم

  

 استراحت به ازین و بود خسته روحش. بود خسته

 زیچ چیه به که داشت یساعت چند به ازین.  داشت

 و مبهمش ندهیآ نه پردردش، گذشته به نه. نکند فکر

 ییتنها. شدیم خم. شکستینم او. رفتنش و هلن نه

 را شیهاشهیر. شکستینم اما کردیم هیگر د،یکشیم
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 او. کرد یم رشد تر قدرت با بار نیا و کردیم محکم

 .  نبود دنیکش عقب و زدن درجا آدم

 در ار خواب عاقبت، تا زد پا و دست افکار نیهم در

 . رفت خواب به و گرفت آغوش

 *** 

 عجم را شیبازوها صورتش به یسرد مینس خوردن با

 .خورد وول شیجا در و داد دماغش به ینیچ و کرد

  

 سرد باد وزش و بود سردش اما آمدیم خوابش هنوز

 . نداشت یتمام

 . کرد باز را شیهاپلک یال یتینارضا با
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 رد سرف به و شد تراریهش. نبود فرمان پشت فرهاد

 .  دیچرخ خودش سمت

 .  آمد یم دور از ییصدا و سر و بود باز در

 را ییجا یکیتار در تا کرد زیر چشم و نشست صاف

 .ندیبب

  

 یصدا دنبالش به و خورد مشامش به ایدر یبو تازه

 فرهاد بودند؟ شمال. دیپر سرش از خواب. هاموج

 بود؟ کجا
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 در شیهابوت. بست را در و شد ادهیپ نیماش از

 شیبرا را رفتن راه و رفتندیم فرو ساحل یهاشن

 .بودکرده سخت

  

 ایدر به آنها از رفتن نییپا از بعد که بود پله چند

 .  یدیرسیم

 یرمردیپ که بود کوچک دکه کی جز نبود، یکس

 دو و مادر پدر، خانواده، کی. بود نشسته شیجلو

 هدک جلو که یالمپ ییروشنا در و دکه جلو بچه دختر

 هب سکوت در و بودند نشسته ها شن یرو بود زانیاو

 .  بودند شده رهیخ شانیروبرو

 .بودند یباز شن مشغول دخترها
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 گرید دکه جلو اندک ییروشنا جز به. چرخاند چشم

 .یکیتار و بود یکیتار

  

 ترس کم کم. زد خودش دور یچرخ و رفت جلوتر

 در راهم شایگوش بود؟ کجا فرهاد. افتاد جانش به

 ... یکالنتر نکند. بود گذاشته جا نیماش

 .دید را او که بردارد را اش یگوش و برگردد خواست

 

  یتابوصورت#
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 صلهفا با. دهد صشیتشخ توانستیم هم سر پشت از

 یکم را شیپاها. بود نشسته هاشن یرو ایدر از یکم

 .بود کرده خم آنها دور را شیهادست و کرده خم

  

 . شد کشیزدن

 که بود ایدر غرق آنقدر فرهاد و نشست کنارش

 .نشد اشمتوجه

  

 ذهنش به که یسوال نیاول و دیبگو چه دانستینم

 . دیپرس را آمد

  م؟یدیرس یک -

 . برگشت سمتش به خرده کهی فرهاد
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 ؟یاومد یک -

  

 شیهاشانه و دیکش خشکش شیهالب یرو را زبانش

 . کرد بغل را

 . دمیترس نیستین دمید شدم داریب. االن نیهم -

 چشم فرهاد دنید یبرا تا بود شده باعث یکیتار

 . دیدینم را او قیدق هم باز و کند درشت

 زیر چشم و انداخت اشیمچ ساعت به ینگاه فرهاد

 .شد موفق و بخواند را شیهاعقربه بتواند تا کرد
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 یدیخواب قیعم دمید. میدیرس شیپ قهیدق ستیب -

 خودت اگر که گذاشتم باز رو در. ردمنک دارتیب

 .یایب خودت خورد مشامت به ایدر یبو و یخواست

  

 . چرخاند چشم و داد تکان سر جانان

  م؟ییکجا االن -

 نگاه شیهاموج زیخ و جست و ایدر به دوباره فرهاد

 . کرد

 .آباد محمود -

  

 غرشش یصدا تنها یکیتار نیا در. کرد نگاه ایدر به

 و آمدند یم شانیپا جلو تا که ییهاموج و آمد یم
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 نآسما و ایدر مرز که یمحض یکیتار. رفتندیم عقب

 .بود شده گم

  

 یلیخ اّما بود دهید یعنی. بود دهیند را شمال یایدر

 درون عکس اشخاطره تنها که آنقدر. هاشیپ وقت

 فنص از کمتر با یدختر که بود اشیپدر خانه آلبوم

 داده باال زانو تا را مخملش ارشلو یهاپاچه االنش، قد

 یهناپ به یلبخند دختر. بود ایدر سرش پشت و بود

 سعک. بود شده ثبت عکس. کیچل و بود زده لبخند

 ادگاری به که یتیفیک یب و رفته رو و رنگ اما یرنگ

 و نرفتند شمال گرید شد، که تر بزرگ. بود مانده

 و دیآ ینم خوشش پدرت بود گفته بار کی مادرش

 .بودند نکرده صحبت ان به راجع گرید. متما
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 و هابوت. آمدند یم جلو داشتند ها موج

. گذاشت کنارش و آورد در پا از را شیهاجوراب

 .دیکش جلو خودش یکم

  

 تا که یزیر یها موج کردیم احساس را آب حاال

 که یامانده برجا یهاشن و آمدند یم شیپا قوزک

 .دندیلغزیم شیپاها یرو

  

 ساحل لب ششانیک هفته کی تمام. هلن هم ازب و

 لز ایدر به سکوت در نطوریهم هاساعت. بود گذشته
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1584 

1584 
@romandl 

. گذاشتندیم هاشن یرو را شانیپاها و زدندیم

 . گرفت جان شیهالب یرو یتلخند

 به را خود. نبود جوابگو زدن یفراموش به را خود

. ودنب او یرو بود، جوابگو یهرکس یرو زدن یالیخیب

 .دیجنگیم دیبا او

 روزیپ تا دیجنگیم و دیجنگیم انها یخال یجا با 

 یخال یجا مثل. کردیم عادت قتیحق در و شدیم

 . یرعلیام و مادر پدر،

 در تنها آنها با بودن یروزها خاطره حاال که ینفر سه

 و زده زنگ صندوقچه در. شدیم افتی ذهنش پستو

 نشسته خاک سانت چند شیرو که یا رفته در زوار

 ...کمرنگ و دور نقدریهم. بود



صورتیتابو   
  
 

 

1585 

1585 
@romandl 

  

 از دست بغض نیا بلکه تا داد نییپا را دهانش آب

 فرهاد. باشد درد دوا تواندینم ایدر. بردارد سرش

 . بود کرده اشتباه

 .کن هیگر -

  

 .کرد متعجبش فرهاد یصدا

 

  یتابوصورت#

۲۴۵ 

 



صورتیتابو   
  
 

 

1586 

1586 
@romandl 

 که چرخاند عقب به را سرش. بود او از جلوتر یکم

 قرار کنارش گرید بار و دیکش جلو را ودشخ فرهاد

 .گرفت

  

 . یکن هیگر که یدار حق تو. کن هیگر. گمیم -

 به و گرفت جانان متعجب چشمان از را چشمانش

 .داد ایدر

  

 فوت بابا و مامان خبردادن بهمون که یاول روز -

 و شدمینم آروم اد،یز یلیخ. کردم هیگر من. شدن

 خاطر به. نکن هیگر"  بود زیچ هی بهم همه حرف

" .کنهینم هیگر که مرد"  گفتن." نکن هیگر داداشت،



صورتیتابو   
  
 

 

1587 

1587 
@romandl 

 ندونیم یزیچ هی البد گفتم. دادم گوش بهشون منم

 .کن هیگر نگفت بهم کس چیه. گهید

 و کنارم نهیبش که ادیب یکی بود در به چشمم همش 

 من .توئه حق نیا بزن غیج کن، هیگر ریس دل هی بگه

 تو ختمیر یه خودم، تو ختمیر یه. نکردم هیگر

 ،یناراحت اوج یتو یعنی. نکردم هیگر گهید که خودم

 .کنم هیگر تونمینم بازم

  

 . انداخت جانان به نگاه کوتاه

 حق همه. میکرد سخت رو یزندگ نیا یالک آدما ما -

 مگه. نداره هم مرد و زن. کنن هیگر شن ناراحت دارن

 رکد رو یخوشحال یتونیم ینچش رو غم یوقت تا



صورتیتابو   
  
 

 

1588 

1588 
@romandl 

 قورتش یه که توبغِض نیا و غصه و غم ؟یکن

 از یجزئ واقع در ست،اشتباه یکنیم فکر و یدیم

 . تهیزندگ

 

 یخوب نشونه نکردن هیگر. یکن هیگر که یدار حق تو

 بروز اگه آدِم درون یهازلزله مثل ها غم نیا. ستین

 یریگیم غمباد. شهیم تلنبار و همیرو مونهیم یند

. کنهیم نابود رو وجودت تمام و هترکیم هوی و

 کیکوچ یها لرزه نیا اگر که زلزله مثل درست

 که یا لرزه نیزم کی شهیم آخر در ان،ین کیکوچ

 رفته، دوستت االن. کنهیم رو و ریز رو نیزم تمام

 قتیحق نیا. یشد تنها و بود اتخانواده مثل که یکس

 قتهح و  گرفته بغضت. یناراحت براش و تهیزندگ االن



صورتیتابو   
  
 

 

1589 

1589 
@romandl 

 نیا یبرا دینبا ایدن نیا تو یکس. یکن هیگر که

 ...کنه قضاوتت یناراحت

  

 هک بود جانان بلند یصدا بعد یا لحظه و کرد سکوت

 .شکست و دیچیپ ها موج غرش یصدا انیم در

  

 .  دیبار یم و بود گرفته دستش دو انیم را سرش

 شد اشک شکست، اشوقته چند نیا یها بغض تمام

 ادیفر با و خجالت یب. آمد فورد شیهاهگون یرو بر و

 .دییگریم

  

 . جانان یصدا و بود ایدر غرش یصدا آمدیم باد



صورتیتابو   
  
 

 

1590 

1590 
@romandl 

. بست رخت سرما و شد گرم شیهاشانه بعد یاهیثان

 شدندیم جلو و عقب که ییها موج باد اهویه انیم در

 .دیشن را فرهاد شدن دور یپا یصدا

  

 طرفه دو  و گذاشت اششانه یرو کت لبه را دستش

 .بود تر کینزد را اش

  

 به و دش شتریب سرعتش باد. یکیتار و بود یکیتار

 چیه. گرفت شدت ها موج غرش یصدا دنبالش

 در که یفرهاد صدا و خودش و بود او. نبود یکس

 .شد یم تکرار ذهنش

  



صورتیتابو   
  
 

 

1591 

1591 
@romandl 

 . "یکن هیگر که یدار حق تو. کن هیگر" 

  

 . دیبار یشتریب شدت با نباریا و

 *** 

 کرد باز آرام را چشمانش خورد، در به که یا بهضر با

 .  انداخت اطرافش به ینگاه جیگ و

 . آمد در پشت از فرهاد یصدا

 ؟یا آماده جانان -

  

 ادی تازه. دیمال را چشمانش و نشست تخت یرو

 . افتاد شبید

  



صورتیتابو   
  
 

 

1592 

1592 
@romandl 

 رهادف. بود برگشته ایدر کنار در ماندن یساعت از بعد

 دهاورین شیرو به یزیچ و بود منتظرش نیماش داخل

 داد حیتوض فرهاد که بود گذشته دوازده از ساعت. بود

 طلوع زمان تا توانندیم که دارد نجایا در ییالیو

 حرکت تهران طرف به بعد و کنند استراحت آفتاب

 .ودب رفتهیپذ هم جانان و برسند شرکت به تا  کنند

  

 عدب و نداشتند خوردن غذا لیم که بودند خسته آنقدر

 و بود رفته مهمان اتاق به جانان ال،یو به دنیرس ار

 . بود دهیخواب کاناپه رو فرهاد

 : داد را فرهاد جواب

 .امیم االن موندم، خواب -



صورتیتابو   
  
 

 

1593 

1593 
@romandl 

  

 باز سر از را شالش تنها یخستگ شدت از شبید

 . دیکش سرش یرو را آن و کرد دراز دست. بود کرده

 اتاق از و زد چنگ تخت نییپا از را فشیک حالیب

 .رفت رونیب

 

 یتابوصورت#

۲۴۶ 

 

 جانان، کرده پف و آلود خواب چشمان برخالف

. ودب ستادهیا شیجلو مرتب و آماده شهیهم مثل فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

1594 

1594 
@romandl 

 بود دهیند را کاناپه روز دنشیکش دراز شبید اگر

 . باشد دهیخواب اصال که داشت شک

 

 . گرفت در طرف به را دستش

 یتو یرب دیبا خرابه، داخل یبهداشت سیسرو -

 . اطیح

 

 کرد رها در کنار همانجا را فشیک جنباند؛ یسر جانان

 . دیچرخ در سمت به حالیب و

 . رفت در طرف به و دیکش یا ازهیخم

 



صورتیتابو   
  
 

 

1595 

1595 
@romandl 

 بش دو نبود؛ قبل شب یبرا تنها بودنش الودهخواب

 یالحظه صبح تا و بود آمده اش خانه به هلن هم قبل

 . بودند نگذاشته هم بر چشم

 

. ادد غلغلک را صورتش یخنک مینس کرد زبا که را در

 . ملس و بود تر گرم شبید از هوا

 

 به ینگاه و کرد باز کامل را چشمانش بار نیا

 .  انداخت اطرافش

 

 کی یحت ،یآلودگخواب و یخستگ شدت از شبید

 . بود نکرده اطرافش به کردن نگاه صرف را هیثان



صورتیتابو   
  
 

 

1596 

1596 
@romandl 

 

 یهایس یرو را اشییروشنا سفره نرمک نرم دیخورش

 یسنگ یها نرده به را دستش. کردیم پهن شب

 یزرگب استخر شیروبرو. آمد نییپا را پله دو و گرفت

 رد. بود یخال و بود گرفته را اطیح از یمین که بود

 دیب درخت که بود یکوچک باغچه راست سمت

 آن وسط در درست کهنسال و تنومند مجنون

 .  کردیم ییخودنما

 

 یهابرگ یرو را تشدس و رفت طرفش به ذوق با

 و کرد حلقه درخت دور را دستش. دیکش درخت

. شنودیم را ایدر یصدا ک کرد احساس. بست چشم



صورتیتابو   
  
 

 

1597 

1597 
@romandl 

 شبید یصدا. بود زده توهم احتماال. کرد باز چشم

 . دیچیپیم گوشش در همچنان هاموج

 

 عاشق شهیهم. داد درخت به را نگاهش گرید بار

 یها تیمحدود اگر و بود مجنون دیب درخت

 رد مجنون دیب کی حتما نداشت را ینینش آپارتمان

 . کاشتیم اشخانه اطیح

 

. دیکش او تنه یرو را دستش و دیچرخ درخت دور

 در داشت سن سال چهل تا یس حداقل درخت نیا

 که خوردیم تاب درخت هیسا در و بود افکار نیهم

 . دیشن را فرهاد یصدا



صورتیتابو   
  
 

 

1598 

1598 
@romandl 

 . وره نیا ییشودست -

 

 . دیچرخ صدا طرف به و آورد باال تند را سرش

 بیج داخل را دستش کی که یحال در فرهاد

 یرو اش یشگیهم اخم بود، کرده فرو شلوارش

 را وا سر پشت درست گرید دست با و بود صورتش

 . بود گرفته نشانه

 

 دید دیسف یها وارهید با یاتاقک. برگشت که عقب به

 فرهاد. بود آمده رونیب چه یبرا آمد ادشی تازه و

 دیب دنید با او و داشت عجله شرکت به دنیرس یبرا

 . بود برده ادی از را یچ همه مجنون



صورتیتابو   
  
 

 

1599 

1599 
@romandl 

 . االن رمیم. رفت ادمی من... من: گفت تند و دیگز لب

 

. ترف یبهداشت سیسرو طرف به تعلل یب و دیچرخ

 نیا. کرد یم لعنت را خودش وقفه یب لب ریز

 ار سرش شد تمام که کارش. بود دیبع او از هااشتباه

 به رو قایدق فرهاد اشیبدشانس کمال در و آورد رونیب

 . بود ستادهیا مجنون دیب درخت کنار او

 

 آنکه یب. آمد رونیب ییشودست از  د؛یکش یپوف

 . رفت او طرف به اوردیب خودش یرو به یزیچ

  م؟یبر -

 



صورتیتابو   
  
 

 

1600 

1600 
@romandl 

 همان در انداخت درخت یها شاخه به ینگاه فرهاد

 . داد جواب حال

 . آره -

 

 مشغول را ذهنش که یسوال د،ید که را فرهاد تعلل

 . دیپرس را بود کرده

 

 نجایا نیدیخر رو نجایا ه،یمیقد یادیز درخت نیا  -

  بود؟

 

 . داد جواب و زد درخت تنه یرو یا ضربه فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

1601 

1601 
@romandl 

 یزیچ تنها واقع در. مادرمونه و پدر یارث خونه نیا -

 هم رو درخت نیا. دیرس ما به مادرمون و پدر از که

 .کاشته بزرگم پدر

 

  یتابوصورت#

۲۴۷ 

 

 . دیپر باال جانان یابروها

 . بود نگفته بهم یزیچ نجایا از هلن. قشنگ چه -

 

 . کرد دییتا را حرفش فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

1602 

1602 
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 مه بابامون و مامان. ومدهین نجایا حاال تا فربد چون -

 ،شدن فوت و کردن تصادف که نجایا ومدنیم داشتن

 سهمش و نحسه نجایا داشت اعتقاد فربد اون از بعد

 . من به فروخت شیپ سال چند هم رو

 .  چرخاند اطیح در را نگاهش و گفت یآهان جانان

 هخان مدرن و یسنگ ینما با. بود دیسف تماما وارهاید

 .  باشد داشته یادیز قدمت که کرد ینم فکر

 . داد حیتوض که خواند را فکرش فرهاد انگار

 . شده یبازساز شیپ سال دو -

 

 . افتاد را جلوتر و



صورتیتابو   
  
 

 

1603 

1603 
@romandl 

. شدند که خانه وارد. برسد به تا کرد تند پا جانان

 به رو و برداشت را آن. رفت فشیک طرف به جانان

 . میبر: گفت بود؛ ستادهیا ییرایپذ وسط که فرهاد

 . دیکش ترش لب یرو را زبانش آمد، جلو فرهاد

  ؟یکن یکار کی یتونیم -

 

 . دیترس. کرد درشت چشم جانان

  شده؟ یچ -

 

 یمهم زیچ نه: گفت تند دید که را ترسش فرهاد

 ... فقط...ستین

 



صورتیتابو   
  
 

 

1604 

1604 
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 زدن حرف به را او و شد تر راحت یکم جانان الیخ

 . رد قیتشو

  ؟یچ پس - 

 

 .  کرد بلند سر فرهاد

 شبید او که یاتاق در کنار که یدر به یااشاره

 . کرد بود؛ دهیخواب

 . آمد حرف به مکث با

 

 ... یبر یتونیم... خواِب اتاق اونجا -

 

 . دیبر را حرفش



صورتیتابو   
  
 

 

1605 

1605 
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 . میبر ایب. کن فراموشش ،یچیه... خوادینم -

 . رفت رونیب سرعت با و

 

 .  کرد اخم و شد رهیخ او یخال یجا به ریمتح جانان

  د؟یبگو خواستیم چه

 

 ریز را فرهاد حرف و داد تاب اتاق در به را نگاهش

 . کرد تکرار لب

  شده؟ ونهید ؟یچ که خب... خوابه اتاق اونجا -

 گرفت را فرهاد راه کرد؛ ینچ. نگرفت یا جهینت چیه

 . رفت رونیب و

 



صورتیتابو   
  
 

 

1606 

1606 
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 را در رفت رونیب که او. بود ستادهیا در پشت فرهاد

 رونیب خانه از و شدند نیماش سوار باهم و کرد قفل

 .  آمدند

 

 نزده توهم پس. دید را ایدر آمدند، رونیب کوچه از

 . بود کیزدن ایدر بود،

 

 نور حاال، اما مطلق یاهیس بود، یاهیس تنها شبید

 ودب افتاده رنگ یآب امواج یرو دیخورش طلوع ییطال

 . رفت یم عقب و جلو ها موج همراه کنان رقص و

 .  دیچرخ ایدر طرف به و کرد مکث یا لحظه فرهاد

 . ستادیا ساحل لبه



صورتیتابو   
  
 

 

1607 

1607 
@romandl 

 

 ونریب شهیش از را سرش و داد نییپا را شهیش جانان

 . برد

 

 زا صدا و ارتفاع با. کردیم نگاه هاموج به رهیخ رهیخ

 صداتر کم شدندیم تر کینزد چه هر و آمدندیم دور

 یهاشن به یآرام ضربه انجام سر و شدندیم تر رام و

 .شدندیم تمام و زدندیم ساحل

  

 هی. استیدن یهادهیپد نیتر بیعج از یکی ایدر -

 ماا شهیم تکرار هزارساله صد چند که یتکرار صحنه



صورتیتابو   
  
 

 

1608 

1608 
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 شبه زدن پلک یب سال نیچند اگر یحت. نه یتکرار

 .یشیم محوش یبرگرد که فردا باز یش رهیخ

 

  یتابوصورت#

۲۴۸ 

 

 که برگشت فرهاد سمت به و گرفت ایدر از نگاه 

 . بود ا،یدر به او، سر پشت به نگاهش

 . موافقم -

 



صورتیتابو   
  
 

 

1609 

1609 
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 هکرد ریغافلگ را او امروزش و شبید یحرفا با فرهاد

 اندنشیچ هم کنار و کلمات با یباز که یمرد نیا. بود

 .نبود شناختیم او که یمرد هیشب بود، بلد را

 

 . گرفت ایدر از را نگاهش فرهاد

 . میبر -

 

 و زدن دور گذاشت، دنده یرو را دستش مکث یب و

 . رفت یاصل جاده سمت به

 

 . شدند خارج شهر از
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1610 

1610 
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 تماس یکس با و فتگر گوشش در را یگوش فرهاد

 . گرفت

 . سالم -

 

  آقا؟ نیخودتون. فرهاد آقا سالم -

 . عماد خودمم -

 

 . شد بلند عماد ادیفر یصدا

 نآال. خداروشکر. آقا بشم فداتون. گردم دورتون آقا -

  ن؟یشد آزاد کامل

 

 



صورتیتابو   
  
 

 

1611 

1611 
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 . شده آزاد امنصفه نه: گفت طنز و هیکنا با

 . کرد یمکث

 .  شدم تبرئه -

 

 . دیکش درهم اخم فرهاد و کرد هیگر عماد

  ؟یکنیم هیگر -

 

 یا گرفته یصدا با و دیکش باال را اشینیب عماد

.  شهینم باورم. خداروشکر. آقا بگردم دورتون: گفت

 باور من. ها نشسته حق یجا شهیهم خدا گفتن

 نیایم یک آقا... شکر صدهزارمرتبه رو خدا. کردمینم

  شمال؟
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 که انداخت جانان به ینگاه مین و کرد جاجابه را دنده

 و او شیپ گوشش و است جلو به نگاهش بود معلوم

 . تماسش

 

. دارم کار تهران گردمیم بر دارم االن اومدم شبید -

 کتهن دوتا که زدم زنگ. برگدم یک گهید ستین معلوم

 . بهت بگم رو

 

 . کرد اعتراض
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 هب ؟یریم و یایم خبر یب که یبیغر شما مگه آقا -

 خون چشممون هی اشکه چشممون هی ماهه هفت خدا

 ... که نیایب که

 

 . دیپر حرفش انیم

 عماد،. شد ییهوی کامال یول یگیم درست آره -

 نقدیا ممنون که اول... گمیم یچ نیبب کن گوش

 خودم االن من. بوده خونه به حواست خوب

 .سرجاشه قرارهامون و قول اون تمام حتما... برگشتم

 برات هم رو خونه دیکل استثناعا بار نیا نکهیا بعد

 تمام، و برو امروز. در جلو یکفش جا ریز گذاشتم

. شبفرو رو خواب اتاق لیوسا تمام عماد کنمیم دیتاک

 وناروا فقط دارم دفتر تا چند. رونیب زیبر رو ها لباس
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 به جاشون و بفروش. خوامینم یزیچ گهید. بردار

 و کم خب؟ بخر، دیجد لیوسا پول همون اندازه

 . بزن رنگ بهم بود یکسر

 

 :  گفت تند عماد

 .  سراغشون رمیم امروز. چشمام جفت روش چشم، -

 . فعال ام جاده یتو من. خوبه -

 . مهندس آقا خداحافظ -

 

 و دیچرخ سمتش به جانان سر که کرد قطع را یگوش

 : دیپرس

  ن؟یبگ خونه یتو نیخواستیم رو نیهم -
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 : داد جواب بود؛ جلو به یهنگا که همانطور فرهاد

 رامب یبر بگم خواستمیم فربده، مال تنم لباس نه، -

 رونیب زمیبر کردم فکر یول یاریب لباس دست چند

 .  بهتره

 

 یبرا خواب اتاق به فرهاد شبید که بود ادشی

 از االح. بود دهیخواب کاناپه یرو و بود نرفته استراحت

 و است عماد اسمش بود دهیفهم که خط پشت مرد

 شد،یم محسوب دارشیسرا ییجورا کی احتماال

 ... ینعی... پس زدیبر رونیب را اتاق همه که بود خواسته
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 با مشترکش خاطرات از داشت فرهاد. دیگز لب

 . کرد یم فرار فرشته

 

 شده منصرف مشیتصم از فرهاد که کرد خداراشکر

 هک ییهالباس یالالبه از برود توانستینم او. بود

 هنوز .اوردیب لباس بود فرشته یبرا آنها از یمین اقطع

 وا گرید و مرده فرشته که رفتیم ادشی اوقات یگاه

 . رفتینم ادشی از آخرشان دارید. ندیبینم را

 

 ور غوطه از تا داد تکان طرف دو به محکم را سرش

 .ردیبگ فاصله افکارش در شدن
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  یتابوصورت#

۲۴۹ 

 

 جاده طرف دو کرد گاهن را رونیب و چرخاند سر

 .  بود جنگل

 

 تنگ دل. افتاد اشیسرسبز و شالما ادی. شد زده ذوق

 اشیفظخداحا و ادیب تهران به بود نتوانسته. بود سویگ

. بود خاموش هنوز قبلش خط. بود یتلفن هم هلن با

 نهل رفتن ریدرگ ای  و بود شرکت در ای روز چند نیا

 . فربد و
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. نوشتیم را اش یزندگ از یاتازه ورق دیبا حاال

 . داد رونیب محکم را نفسش

 

 برنامه و آورد رونیب یخودکار و کاغذ فشیک داخل از

. نوشت اش ندهیآ روز چند یبرا یکل یزیر

 .ییتنها و غم باز برگردد که خانه به دانستیم

 .برگردد اشیافسردگ یها روز به خواستینم 

 لهیپ که بود گرفته میتصم تازه قبل ماه چند نیهم 

 رونیب امنش رهیدا از یکم و کند باز را اشییتنها

 هیگر. برگردد انزوا یروزها آن به خواستینم. دیایب

 . بود کرده آزاد را ذهنش شبشید
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 و نشانیب سکوت در بودند ریمس در که یساعت سه

 . گذشت فرهاد نیماش کالمیب یها آهنگ

 . شدند تهران وارد

 

 . دیپرس فرهاد

  ؟یخواینم یزیچ هخون -

 

 . داد تکان طرف دو به را سرش

 . شرکت میبر نه، -

 

 . داد تکان سر کوتاه فرهاد

  نزده؟ زنگ فربد -
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 . نه -

 

 . کرد تیسرا زین شیصدا به نیا و شد نگران

  خوبه؟ حالشون -

 

 . داد جواب بود جلو به نگاهش که همانطور فرهاد

 و هریبگ ماست باهام خورد مشکل به اگر گفتم. اره -

 گزن گفتم خودم. ادهیز وقت یسالمت چاق یبرا گرنه

 و راست رو شونخونه یکارها روز چند نیا و نزنه

 . کنه ستیر

 

  :کرد زمزمه. دیکش یراحت نفس و شد آسوده الشیخ
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 . خداروشکر -

 

 نیماش که بود گذشته کار ساعت شروع از ساعت کی

 . کردند پارک شرکت نگیپارک در را

 

 جانان به یسوال نگاه و کرد باز را کمربندش فرهاد

 . کردیم نگاه را او رهیخ رهیخ که انداخت

 

 را دستش  و شد الشیخیب د،یند او از که یواکنش

 . گذاشت در رهیدستگ یرو

 . مهندس یآقا -
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 . چرخاند سر

  بله؟ -

 

. دیکش خشکش یهالب یرو را زبانش جانان

 را شیزخندهاپو از یکی فرهاد آخر در دانستینم

 نیا با را، اشیشگیهم یهااخم ای کندیم بشینص

 . زدیم را حرفش دیبا. آمد حرف به حال

 

 یلیخ حالم االن... االن. ممنونم ازتون شبید بابت -

 . بهتره
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 سر تنها. پوزخند نه و بود اخم نه فرهاد العمل عکس

 . داد تکان

  .داشتم ازین بهش خودمم ست،ین تشکر به ازین -

 . کرد مکث

 

 زا گمینم. میدار ازین یانرژ پر یهاروین به نجایا ما -

 یبتون تا یکن یکاوریر زودتر کن یسع یول امروز

 . یکن تمرکز کار یرو

 . زد لبخند جانان

 . حتما باشه - 
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 تپش جانان و شد ادهیپ گفت؛ یلب ریز خب اریبس

 .سرش

 

  یتابوصورت#

۲۵۱ 

 

 . تادسیا عقب صندوق جلو فرهاد

 دیکل. چرخاند و کرد یدیکل جا داخل را دیکل

 . شدینم باز. دیچرخینم
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 فرهاد و کرد یم نگاه را او تعجب با جانان. کرد اخم

 تالش چند. کند باز را جعبه در تا بود کرده تمرکز

 . داشت هم گرید موفقنا

 

 .  کرد رها را دیکل و دیکش عقب سرانجام

 . ختاندا نیماش به ینگاه یناراض

 

 و گذاشت نیماش یرو را دستش کی. آمد جلو جانان

 . گرداند را دیکل و داد فشار نییپا به

 . شد باز در

 

 . کرد باز کامل را جعبه و آمد عقب یخوشحال با
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 . انداخت باال شانه کرد؛یم نگاه را او برده مات فرهاد

 

 کردیم ریگ که مواقع اکثر بود دیپرا بابامم نیماش -

 .  کردیم بازش ینطوریا

 . آها -

 

 لبخند با جانان و برداشت جعبه از را فشیک

 و بست را جعبه در داشت لب بر که یزیآمتیموفق

 . کردند حرکت هم دوشادوش

 

 که دندبو دهینرس ول طبقه به هنوز. رفتند باال ها پله از

 : دیپرس جانان
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 میایب باهم روز هر اگر ادینم شیپ یمشکل... گمیم -

  ؟میبر و

 

 بود، شیپاها جلو به نگاهش که همانطور فرهاد

 . داد جواب

  ؟یمشکل چه. نه -

 

 دید را سکوتش که فرهاد. نگفت یزیچ جانان

 . داد جواب خودش

 

 من که یگیم گهید یهاکارمند حرف خاطر به اگر -

 حرف به دارن عادت ها آدم. ندارم باهاشون یمشکل
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 از که داره گوش دوتا نیهم یبرا هم زادیادم زدن،

 وت اگر البته. کنه رونیب یکی اون از و بشنوه یکی

 . میکن دایپ راه کی میتونیم یدار یمشکل

 . آمد باال سرعت با جانان سر

  م؟یکن کار یچ - 

 

 . زد پوزخند فرهاد

  ؟یمشتاق نقدریا -

 

 . داد ادامه مکث با
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 یایب زودتر قهیدق پنج و چهل ها صبح یتونیم -

 اب هم عصر و یبرسون رو خودت توبوسا با و رونیب

 . خونه یبر اتوبوس

 

 . شد خارج جانان دهان از ناغافل یآرام نه

 . زد یدار صدا پوزخند فرهاد

 . ایب کنار روند نیهم با پس -

 

 . دیکش درهم اخم جانان
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 را خودش کسل و آلود خواب که افتاد ییروزها ادی

 بورمج شرکت به دنیرس تا و دیکشیم اتوبوس داخل

 .  کند عوض اتوبوس دو بود

 

 در که بود یزیچ تنها... یشلوغ... یشلوغ... یشلوغ

 . کند عادت آن به بود نتوانسته سال چند نیا

 توانستینم زین فرهاد تمسخر با همراه پوزخند از اما

 . بگذرد

 

 .آمیم یتاکس با من: گفت فکر یب 

 

  یتابوصورت#
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۲۵۰ 

 

 یاهانهیاندرسف نگاه سکوت در و ستادیا جا در فرهاد

 خود و گرفت را حرفش یپ جانان که انداخت او به

 . داد نشان الیخیب را

 

 حیترج رو ینطوریا. ادینم خوشم هیحاش از من -

 . دمیم

 

 . جنباند سر و دیکش ششیر ته به یدست فرهاد

 بزار رو حقوقت نصف ماه هر االن از پس. باشه -

 .  هیکرا یبرا کنار
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 . رفت باال و کرد تند پا مکث یب و

 . رفت باال را مانده یباق پله چند و کرد ینچ جانان

 

 احوال  دید راهرو در که یکارمند چند با فرهاد

 . شد اتاق وارد و کرد یپرس

 رس حساب کی با. فکر در و بود نییپا سرش جانان

 ولپ دیبا ماه در. است فرهاد با حق که دیفهم یانگشت

 .دادیم یتاکس هیکرا بابت یادیز

 مشیتصم در باز فرهاد کالم تمسخر اما شد مونیپش 

 .  کرد ُمِصرش
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 الیر به الیر به  رانیا از رفتن یبرا که بود درست

 خاطرش به توانستینم اما داشت اجیاحت پول نیا

 دیبا و بود زده که بود یحرف. کند کوچک را خودش

 .  ستادیایم آن یپا

 

 . زد غر لب ریز و شد قاتا وارد فرهاد سر پشت

 کوچه دو یکی رو من یتونستیم خب.ونهید مردک -

 . یکن ادهیپ جلوتر

 

 . نشست زشیم پشت فرهاد
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 یرو را نکشیع که همانطور و کرد باز را کتش دکمه

 زهیت هامگوش من: گفت گذاشتیم شیهاچشم

 . متاسفانه

 

 شزیم نییپا را فشیک بود شده خم که همانطور جانان

 . شد خشک ردبگذا

 

 انجام منینب یلیدل براشون که ییکارا من بگم دیبا و -

 ومدنا یبرا بخوام که نمیبینم یلیدل االن مثال. دمینم

 خوشم هیحاش از منم. ارمیدرب یباز کارگاه سرکار

 و ستمین هیبق زدن حرف مسئول دونمیم یول ادینم

 . ستمین گنیم اونا که یزیچ اون الزاما منم
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 نگاه. گذاشت دستش ریز و آورد در را یکاغذ

 برده مات که جانان به رو و انداخت ان به یمختصر

 تو و شد تموم موضوع نیا: گفت کردیم نگاه را او

 .  کارمون سراغ میبر. یآیم یتاکس با فردا از یگفت

 

 . داد نشان جانان به و آورد باال را کاغذ

 رو یمنش هی. میدار کم االن که هیافراد ستیل نیا -

 و یقیتعل یروهاین یتو از رو هیبق و تیاولو یتو بزار

 . همصاحب یبرا انیب بگو یشناسیم رو یکس اگر ای

 جانان زیم یرو را کاغذ و شد بلند زیم پشت از

 . گذاشت
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 فربد رو پسره هی انگار ماه چند نیا ضمن در -

 یرو اششماره. یگریمنش یبرا بوده کرده استخدام

 که تمگف فربد به بوده افتضاح کارش. تهس کاغذ نیا

 ادین کال بگو بزن زنگ تو اما ادین روز چند بگه بهش

 . یحسابدار بره ادیب هیتسو یبرا و

 کلمه دو به مدت تمام و داد تکان سر وارربات جانان

 . کرد یم فکر بود، گفته شیهاحرف اول که یا

 

 ." وونهید مردک"

 پشت فرهاد بود؟ دهیشن هم رو نیا یعنی. دیگز لب

 .  برگشت زشیم
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 ار ستیل. کند تمرکز کارش یرو تا کرد یسع جانان

 و کرد مکث سینوبرنامه اسم یرو. کرد نییپا و باال

 . دیرس ذهنش به یفکر

 .  بود کردن پیتا مشغول فرهاد. آورد باال را سرش

 . زد شیصدا

 

 . مهندس یآقا -

 به اهشنگ همچنان اما ستادیا نوشتن از فرهاد دست

 .  بود شیروبرو توریمان

  بله؟ -
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 هم خودش. گرفت یدم و دیکش اشیشانیپ به دستش

 . نداشت کامل نانیاطم زدیم که یحرف به

 

 ورین با تیاولو م،یخوایم که ییروهاین نیا گمیم -

 اونجام از اگر اما دونمیم خودمونه شده قیتعل یها

 از شهیم م،یکن دایپ نظرمونه مد که یکس اون مینتونست

 م؟ینک استفاده سرمد شرکت... شرکت یقبل یروهاین

 

  یتابوصورت#

۲۵۲ 

 



صورتیتابو   
  
 

 

1639 

1639 
@romandl 

 یرو را شیهادست و برد عقب را اش یصندل فرهاد

 .کرد حلقه اشنهیس

  

  ِسَمت؟ کدوم یبرا -

 جانان به اش،یآن نکردن مخالفت و فرهاد سوال

 . داد جرات

 .میخوایم که یسینو برنامه دوتا -

  

  ؟یکنیم فکر یچ خودت -

 اشمسخره فرهاد که کرد فکر. رفت وا و خورد کهی

 ار بودنش منتظر و ابروها انیم اخم یاوقت اما کندیم
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 درون کلمات به. انداختین تا و تک از را خود دید که

 .آمد حرف به و داد نظم مغزش

  

 و هابحث اون از خارج سرمد شرکت... خب -

 ینعی. داشت یخوب یهاروین یلیخ ،یلیوک مشکالت

 یکس هر که بود دهیچیپ نقدریا استخدامشون ستمیس

 اصال اونا اکثر. شه رد لترهاشیف از تونستینم

 ودنشب سییر و شرکت هیسا ریز یلیوک دونستنینم

 شرکت کارمند خود کمند اصال. کنهیم کاریچ داره

 . شد یلیوک یهااستفادهسو یقربان که بود
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 کیمیم اما ندیبب را شیهاحرف ریتاث تا کرد یمکث

 . داد ادامه. بود نکرده یرییتغ فرهاد صورت

 ودنب نفر دو بودم، من که یسینو برنامه بخش یتو -

 وناا به بشه اگر گفتم... بود خوب کارشون واقعا که

 .بگم

  

 هیثان چند از بعد و گرفت جانان از را نگاهش فرهاد

 . زد شیپا یرو یاضربه شهیهم عادت به

 بده خبر یدار ازشون یا شماره اگر. خب اریبس  -

 هبرنام بخش یهابچه. نیایب مصاحبه یبرا بهشون

 . نستین هایقیتعل یتو دادن، استعفا کال یسینو
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 یبرق چشمانش یسهراب یآقا و نایم یادآوری با جانان

 . دیکوب بهم را شیهادست و زد

 .یمرس -

  

 . کرد مزمهز تعجب با و انداخت باال ابرو فرهاد

 .کنمیم خواهش -

  

 *** 

 توریمان از را سرش که بود گذشته دو از ساعت

 . داد ماساژ را گردنش و آورد در شیروبرو
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 کردن کار مشغول همچنان فرهاد و بود نخورده نهار

 رستوران به ای بدهد؟ سفارش غذا دانستینم. بود

  برود؟

  

 زا. بود برداشته خودش با لب ریز زدن حرف از دست

 . گفت یم دل در را شیهاحرف بعد به نیا

  

 یصدا با و خورد در به یا تقه که بود افکار نیهم در

 .  شد وارد قاسم دیس فرهاد، دییبفرما

 .زد فرهاد به یلبخند

  

   ارم؟یب االن رو نهارتون آقا.  مهندس آقا سالم -
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 یوقت و داشت؟ نهار فرهاد. کرد درشت چشم جانان

 باال یابروها با هم فرهاد خود که دش ادیز تعجبش

 . دیپرس قاسم عمو از رفته

 کجا؟ از نهار -

  

 مشغول صبح از دمید: گفت یمهربان با قاسم عمو

 نیدار دوست که دهیکوب پرس کی رستوران از. نیکار

 .براتون دادم سفارش

 

  یتابوصورت#
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 ار آنجا دبو نشده عیضا شتریب تا دیبا. شد پوکر جانان

 قطف بود گفته واضح یلیخ قاسم عمو. کردیم ترک

 .است داده سفارش غذا پرس کی

  

 و داد نشان دستش ریز برگه خواندن مشغول را خود

 به داشت آرام و نامحسوس واقع در اما. کردیم زمزمه

 را یگرسنگ ساعت آن تا که فرستادیم لعنت خودش

 .نکرده شکمش یبرا یفکر و کرده تحمل

  

 منم برو تو د،یس باشه: گفت قاسم دیس به ور فرهاد

 . اتاق داخل نیاریب گمیم شه تموم. کارامه آخر

 . داد تکان سر یشاد با قاسم دیس
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 .اجازه با. باشه -

  

 . رفت رونیب و کرد گرد عقب

 آن به را اشیهنذفر و برداشت را اشیگوش جانان

 . کرد وصل

  

 تنها و شد بلند جا از. گذاشت گوشش داخل را ان

 .ردک پرت بشیج داخل و برداشت را اشیبانک کارت

  

 .  رفت در طرف به فرهاد به یحرف و نگاه یب

 فرهاد یجد یصدا که بود نکرده یپل را یآهنگ هنوز

 . دیشن را
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 کجا؟ -

  

. داد فشار هم یرو محکم را شیهالب. ستادیا

 . برگشت عقب به و دیکش یپوف سرانجام

 . رستوران -

 ؟یچ یبرا -

  

 . برد فرو شیمانتو بیج داخل را شیهادست

 . نهار غذا،  -

 . کرد اتاق از رونیب به اشاره فرهاد

 .گرفته قاسم دیس -
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: گفت الیخیب و آورد باال را اش اشاره انگشت جانان

 .گرفته یکی اما

  

 .میکنیم نصف رو همون -

  

 . شد خسته کردن دو به یکی از جانان

 فکر. گردمیبرم خورمیم غذا. میشینم ریس -

 .بکشه طول ادیز کنمینم

  

 . داد تکان و آورد باال یخداحافظ عالمت به را دستش

 .فعال -
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 که یلحن با و گذاشت اش چانه ریز را دستش فرهاد

 مه یکالنتر از: گفت بود؛ گرفته تمسخر یچاشن

 ؟یترسینم

  

 بود روز سه تازه. شد پنچر و دیخواب بادش کبارهی به

 دچن نیا در اوشیس. نبود یکالنتر از یخبر چیه هک

 تکرار را یقبل حرف همان و زده زنگ بار دو روز

 .بود کرده

  

 .انداختنش ریگ تا نمونده یلیخ. کنینزد بهش -
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 شهر در همچنان یکالنتر که بود قتیحق کی نیا اما

 خانه رد نیآبت. نبود یلیوک نیآبت از یخبر و بود آزاد

 یضرور موارد جز به و بود کرده یزندان را خودش

 و ندارد یخوب یروح حال گفتندیم. آمدینم رونیب

 از نیآبت که کردندیم باور داشتند همه نرمک نرم

 . نداشته یخبر پدرش یکارها

 . نشاند چهره بر لبخند نقاب. آمد رونیب فکر از

 .فعال. رمیم من... نه -

  

 دیچرخ اپ پاشنه یرو ندیبب را فرهاد واکنش تا ستادینا

 .آمد رونیب اتاق از و
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  یتابوصورت#
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. ودب یکالنتر فکر در ها پله از آمدن نییپا مدت تمام

 که بود یحرف. نداشت یا چاره اما بود فرهاد با حق

 .بود زده

  

 . دکر یپرس احوال نفر چند با و ستادیا نیب نیا در

 . دیرس شرکت در جلو

  

 . دیکش اطراف به یرکس و برد رونیب را سرش
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 تا آورد در را اشیهندزفر. گرفت یدم. دیند را یکس

. بشنود خورد گوشش به یحرف ای پا یصدا اگر

 از و برد فرو شیمانتو بیج داخل را شیهادست

 . رفت رونیب شرکت

 .دیکش سرک اطراف به گرید بار و آمد نییپا ها پله از

  

 ای و نیماش کی یگاهگاه و بود خلوت. نبود یخبر

 . شدیم رد موتور

  

 هم دست انگشتان تعداد از ادهیپ یهاعابر تعداد

 . کردینم تجاوز
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 اشآشفته و درهم افکار. افتاد راه به رستوران طرف به

 .آوردند هجوم گرید بار

  

 دیاس یدشمن یرو از یکالنتر اگر. بود خلوت ابانیخ

 را یموتور دو ای چه؟ کرد یم یخال صورتش یرو

 اورند؟یب را دخلش ریت کی با تا ادفرستیم

  

 ار شیهادست. تنگ نفسش و شد خیس تنش یها مو

 ارب را اطرافش زشیت نگاه با و کرد مشت بشیج در

 .دییپا گرید
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 رشس و ستادیا سرش پشت از ییپا یصدا دنیشن با

 از را شیهادست و  چرخاند عقب به سرعت با را

 شخود از واندبت بود یکالنتر اگر که آورد در بشیج

 . ردیبگ گارد و کند دفاع

 ،ستادیا او یقدم کی در پوزخند با که فرهاد دنید با

 . ستادیا صاف و رفت وا

 . گرداند چشمانش کاسه در را مردمکش

 ن؟یکنیم کاریچ نجایا شما -

  

 ابرو و کرد حلقه اش نهیس یرو را شیهادست فرهاد

 . انداخت باال

 .نمیبب رو شجاعتت ماومد یترسینم یبود گفته -
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 یب و کرد جانان دهیپر رنگ صورت به یا اشاره و

 :  داد ادامه تر بلند و افتاد راه او به توجه

 ه،ش کتینزد یکالنتر نذارم که بودم داده قول بهت -

 . میبر ایب. کنمیم عهد به وفا دارم االن

 .افتاد راه جانان از جلوتر و

  

 یودگآس با را نفسش. دبرس او به که کرد تند پا جانان

 .دینپرس یزیچ رستوران به دنیرس تا. داد رونیب

  

 سرد و ِسر یها دست و بود شده راحت الشیخ

 . بود گرفته جان اششده
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 *** 

 دبع فرهاد و نکرد کردن حساب یبرا یاصرار بار نیا

. رفت صندوق سمت به و شد بلند شیغذا اتمام از

 . شود تمام کارش تا ستادیا کنارش

 !جان فرهاد -

  

. برگشت صدا صاحب سمت به تعجب با جانان

 حدودا ،یپروفسور شیر بلند، قد و اندام مردالغر

  .داشت تن به یاقهوه شلوار و کت که یا ساده هفتاد

 اب یچوب عصا و بود گذاشته سر یرو یا قهوه کاله

 که یزیچ. داشت دست در ییبایز و درهم یها طرح
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 با یحت بود یخوشپوش بود دهیفهم او از اول نگاه در

 . صورت یرو یها چروک و نیچ و دیسف یموها

 . کرد ترش متعجب فرهاد مشتاق یصدا 

 .خان بیحب -

  

 . دیکش آغوش در را او و رفت جلو

 تشرک امیب خواستمیم. پسر نمتیبیم خوشحالم -

 . دنبالت

 .داد جواب ییرو خوش با و آمد رونیب مرد آغوش از

  

. شما شیپ اومدمیم دیبا من. نیردا اریاخت -

 . نمتونیبیم باز خوشحالم
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 . زد فرهاد شانه به یا ضربه مرد

 یکرد حذف یهست صحنه از رو کفتار اون خوب -

 .پسر

  

 بدل و رد آنها انیم نگاهش تنها برده مات جانان

 .شدیم

  

 ردک یمصلحت سرفه و ندانست زیجا را سکوت گرید

 توجه دنبالش به و دیچرخ سمتش به فرهاد سر که

 . شد جلب او به مرد

 ...بایز خانم... به -
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 .داد ادامه فرهاد به رو

  فرهاد؟ دارم رو یکس چه با ییآشنا افتخار -

 یهست صحنه از رو ریپ کفتار اون که یکس همون -

 .کرد حذف

  

 ادامه جانان به رو و گرفت مرد طرف به را دستش و

 . داد

 هک هستند باراز شرکت سییر. هخامنش خان بیحب -

 .خودمونه ابونیخ نیهم یتو هم شونشرکت

  

 بیحب به رو و گرفت جانان طرف به را دستش و 

 .هستن من معاون ،یشجاع جانان مهندس: گفت
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  یتابوصورت#
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 . آورد جلو را دستش و پراند باال ابرو بیحب

 . بانو تونییآشنا از خوشحالم یلیخ -

 .زد یذبمع لبخند جانان

  

 اسمتون. هخامنش یآقا وقتمخوش یلیخ. ممنونم -

 کینزد از حاال تا متاسفانه اما بودم دهیشن ادیز رو

 .مینداشت یدارید

  



صورتیتابو   
  
 

 

1661 

1661 
@romandl 

 . ماند رهیخ بیحب شده دراز دست به نگاهش و

 نییپا را دستش هخامنش نگفت، یزیچ فرهاد

 .کرد یا خنده تک و انداخت

  

 رو رشتصو هرگز. نیدار یجالب تیشخص -

 رد به دونیم از رو برزیفر شما مثل یکس کردمینم

 .کنه

  

 . برد فرو کتش بیج در را دستش فرهاد

 ام. شهیم رسوا شهیهم صفتکفتار و خورحروم آدم -

 منحل و یبازرگان کارت کردن باطل از ریغ یهدف

 ... اما مینداشت شرکت کردن
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 .انداخت جانان به یکوتاه نگاه 

  

 یرشتیب مدارک به میرفت شیپ شتریب یچ یه -

 االاحتم که تجاوز یها پرونده اون متاسفانه و میدیرس

 .داره براش اعدام حکم

  

 . داد تکان تاسف یمعنا به یسر بیحب

 نمطمئ و مغرور خودش به یوقت از برزیفر... درسته -

 استفاده سو ماجرا یوقت قتشیحق. خورد نیزم شد،

 و من. زد خشکم لحظه هی دم،یشن رو اشیجنس یها

 نارویا ههم میداشت طنتیش م،یکرد یجوون یلیخ بریفر

 شناسمشیم ساله چهل که یمن یحت اما دارم قبول
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 یوانیح یخو و باشه رحم یب نقدریا کردمینم فکر

 .باشه داشته

  

. شیهاهیگر و هابغض. افتاد کمند ادی گرید بار جانان

 را ماجرا دیبا گفت و کرد اعتراض او که یشب آن

 .بود داده جواب شیهاهق هق انیم او و کردیم فاش

  

 یک کرد؟یم باور رو من یکس کرد؟یم گوش یکس -

 دهیناد رو جبروت و جالل اون با یلیوک برزیفر

 باور رو نهمه گرو هشتم که یمن حرف و گرفتیم

 رو اول حرف قدرت و پول که ییایدن تو کرد؟یم

 میکنیم الیخ ماها. نانجا نداره ییمعنا یآزاد زنه،یم
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 ونکارم به یکار یکس و میستین زندون یتو که حاال

 هر و میبکن یکار هر میدار حق و میآزاد پس نداره

 ییاونا چنگ تو هممون اصل در اما میبزن رو یحرف

 ور شونتراول هی هیکاف. دارن قدرت و پول که میهست

  .بمونه بسته من امثال و من دهن ابد تا که کنن خرج

  

 . آمد رونیب فکر از فرهاد صدا با

 فیتشر هم شما شرکت، میبر دیبا ما. گذشت گهید -

 ن؟یآریم

  

 باز بودن، لق و تق ماه هفت بعد دارم دوست. آره -

 رس بار کی ماه چند نیا. نمیبب تو با رو شرکت اون
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 مه فربد به گرفت دلم بود، یاگرفته جو یلیخ زدم

 .امینم نجایا برنگرده فرهاد تا من گفتم

  

 یبرا زین فرهاد که یاحترام. شناختیم هم را فربد

 اددیب شیهاحرف در که یتواضع و بود قائل بیحب

 نیا که دادیم احتمال. کرد متعجب را کرد،جانانیم

 و اشدب بودن همکار از شتریب یزیچ یدوست و ییآشنا

 او به راجع یزیچ هلن آمدینم ادشی حال نیع در

 .باشد گفته

  

 فیتکل بال او و شدند قدم هم بیحب و فرهاد

 .کرد حرکت آنها از یکم فاصله با و داد تکان یسر 
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 چک را شیهاامیپ صندوق و آورد در را اشیگوش

 خانه به بازگشت از بعد که یکار نیاول امروز. کرد

. بود اشیقبل خط کردن روشن دادیم انجام دیبا

 . نداشت را کس چیه شماره

  

 ازت؟ داره خبر احمد جحا -

  

 . گرفت باال را سرش و شدند زیت شیهاشاخک

 . دمیخر رو دمیجد خونه لیوسا ازش رفتم -
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 سر بهش برم دیبا فردا امروز دمش،یند ماهه دو -

 ورد تنها دمشید بار هر که ماهه چند نیا. بزنم

 .هامحتشم و یلیوک و نینفر و یبود تو زبونش

 

  یتابوصورت#
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 : دیپرس فرهاد

  ن؟یدار خبر ازشون -

  ؟ محتشم -

 . ادد جواب بیحب و کرد دییتا سر دادن تکان با فرهاد
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 و شونیبود دهید که تیآزاد قبل تا... آره یحدود تا -

 آدم، نیا گفت شد بلند و نشست کجا هر. یخبرداشت

 همب روزید حاال. شه قصاص دیبا کشته، رو من دختر

 کل بفروشه، رو شرکت وادخیم انگار دیرس خبر

 . خارج بره و برداره رو اشیزندگ

 کنه؟ مهاجرت کال یعنی -

  

 میتصم نیهمچ انگار اما ستمین انیجر در قیدق -

 .دنتید ادیب خودش ممکنه. داره

  

 . زد یصدادار پوزخند فرهاد
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 و ها تهمت اون بعد رو کار نیا یرو دوارمیام -

 فهیح هم جرتشمها مورد در. باشه داشته هاشحرف

 . دمیم دست از رو یبیرق نیهمچ که

 اتاق داخل که بیحب و فرهاد. دندیرس شرکت به

 پنهان ذهنش پستو در را شیهادهیشن جانان رفتند،

 به را راهش و کند یابیارز را آنها موقع به تا کرد

 .کرد کج آبدارخانه سمت

  

 کرد نگاه قاسم دیس به و داد هیتک در چهارچوب به

 شستن و خواندن آواز حال در او به تپش که

 . بود هااستکان

 . زد شیصدا دلخور
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 .دیس -

  

 را آب ریش جانان دنید با و برگشت عقب به رمردیپ

 . آمد طرفش به و بست

  مهندس؟ خانم جانم -

  

 ای یچا براشون دارن، مهمون نواب مهندس یآقا -

 . نیاریب دمنوش

 ! دوتا؟ -

 . ستادیا صاف و رفتگ چهارچوب از را اشهیتک

 ن؟یکنیم حساب مگه هم رو من -
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 انمهرب و دیکش گردنش پشت به دستش قاسم دیس

 تا که نه. دردسر هزار و یریپ مهندس، خانم: گفت

 شهیهم منم اتاقش، یتو بود تنها مهندس یآقا قبل

 .هست خوراکش خورد به حواسم

 نهار وقت اتمام بعد و دو ساعت تا دمیدیم ییوقتا 

 امروز. دادمیم سفارش غذا براش خودم اتاقه اخلد

 برام مهندس یکل بعدم. کردم کارو نیا عادت طبق هم

 تکرار گهید. رفت گذاشتهم رو غذا اومد، ابرو چشم

 .ندارم باهات که یدشمن. یمن دختر یجا شما. شهینم

 یبست کمِرهمت طیشرا نیا تو بده هم رتیخ خدا

 . یسادیوا مهندس کنار یاومد

 .کرد یا خنده تک
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 اسمحو بعدم. نداره بیع ر،یبگ نفس هی د،یس باشه -

 من باش راحت مهندس، خانم یگفت بار صد بود

 .انانج یبگ یتونیم ستین یکس یوقت الاقل. جانانم

  

 .گرفت دندان به را لبش

  

 جلسه یتو مهندس یآقا دمیشن مهندس، خانم نه -

 .بزنن صدا سمهند خانم رو شما همه که داشتن دیتاک

  

 . زد خنده ریز یپق
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 مهندس، خانم یه گمیم خودت خاطر به باشه، -

 مهندس ُعقده منم. یشیم تیاذ یگیم مهندس یآقا

 ...برم من باش، راحت د،یس ندارم دنیشن

  

 . کرد یمکث

 خودت یچ هر ای دمنوش ای ییچا تا سه پس -

 . اریب یدونست صالح

 . داد تکان سر دیس

 .مهندس خانم چشم -

  

 . کرد اصالح حرفش د،ید که را جانان غره چشم

 .خانم جانان -
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 . زد یپهن لبخند

 . فعال. شد حاال -

 . رفت اتاق طرف به و دیچرخ

 

 نشسته هم کنار چرم یهایصندل یرو فرهاد و بیحب

 .بودند

  

 وشنر را ستمیس و نشست خودش زیم پشت صدا یب

 باال ابرو دید را جانان و آمد باال بیحب سر. کرد

 .انداخت
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  کنن؟یم کار اتاق نیهم یتو مهندس خانم -

 یماتکل تک تک یبرا مناسب واژه تنها ریتح و تعجب

 . بود کرده ادا که بود

 که دیبگو چه دانستینم. کرد نگاهش رهیخ جانان

 : داد جواب کوتاه فرهاد

 .آره -

  

 اما آورد نییپا را شیصدا شد، زیر بیحب یهاچشم

 . نشنود جانان که آنقدر نه

 رو من خون ش،یپ سال پنج که ینبود یهمون تو -

 یوت گهید یکی با تونمینم من که یکرد شهیش یتو

 شه؟یم پرت حواسم کنم، کار اتاقم
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 . داد جواب تعلل یب شود، ُهل آنکه یب فرهاد

 با یوقت از. بود شیپ ماه هفت تا شیپ سال پنج اون -

 و یکن سر رو روزت و شب یجان و قاتل نفر هفت

 یرو بندازن رو صداشون و کنن دعوا لحظه هر

 عادت منم. یکنیم عادت و یشیم سر گهید سرشون

 .کردم

  

 مشغول و انداخت باال شانه شد؛ قانع خودش جانان

 .شد کارش ادامه

 

  یتابوصورت#
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۲۵۷ 

 

 

 و بیحب شرکت مورد در هاصحبت قهیدق چند

 سشیتاس سال که یتشرک. گذشت شیهاکارمند

 . کمتر رشد با اما بود سرمد شرکت با همزمان

 یلیوک با که بود دهیفهم بیحب یها حرف به توجه با 

 شانیدوست رفته رفته که بودند یمیصم دوست

 و بودند نشده دشمن هرگز. نه نابود اما شده کمرنگ

 کمر گزهر بانش،یرق هیبق با برخوردش برعکس یلیوک

 .بود نبسته ارازب حرکت ینابود به
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 یچا دو و فرهاد یبرا قهوه فنجان کی قاسم دیس

 ردک یمختصر یپرس احوال بیحب با و آورد آنها یبرا

 .رفت رونیب و

  

 و بیحب یصدا اما شد شیهاکار انجام مشغول جانان

 . دیشنیم را فرهاد

 ه؟یچ اتبرنامه االن -

  

 .فرهاد محکم جواب دنبالش به و
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 ماه یتو یدب برم خوامیم. شرکت کردن پا سر -

 و برگردونم دوباره رو قراردادها طرف بتونم. ندهیآ

 .رمیم هم نیچ باشه الزم اگر یحت

  

 اب. گردنیمبر سر با که باش مطمئن. گردنیبرم -

 من .فرهاد دوارمیام شرکت نیا به یلیخ یلیوک نبود

 یتونیم تو اما مه،یبازنشستگ کینزد گهید که

 رانیا یوتریکامپ و یکیالکترون لوازم تاجر نیبزرگتر

 .این کوتاه هدفت از. یبش

  

 بهتر دیشا حاال. کرد متعجبش بیحب یها حرف

 یبیرق. کردیم درک را مرد نیا برابر در فرهاد تواضع
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 و نبود تظاهر اگر. باشد قیرف و بسوزاند دل که

 انهزم نیا در رشینظ که گفتیم دیبا داشت تیواقع

 .شدیم دایپ کم

  

 . شد بلند جا از د،ینوش که را شیچا بیحب

 .برم گهید من جان فرهاد-

  

 . ستادیا ادب رسم به و آمد باال جانان سر

 دیفهم یم جانان حاال که برداشت را شیعصا بیحب

 کلمش بدون هم آن بدون و دارد ینییتز جنبه شتریب

 .برود راه تواندیم
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 . ستادیا جانان زیم جلو

 ادشی رو کار من یعنی. امینیبدب آدم فرهاد مثل من -

 من از بفهم یدید ازش بد خصلت یچ هر دادم

 همب ششمم حس. نمیبخوش تو به بیعج یول گرفته

 که نیشیم کامل میت کی فرهاد کنار در گهیم

 زنده رو شرکت نیا زمان نیکمتر عرض در نیتونیم

 .بشه آوازه پر و نیکن

  

 . زد لبخند

 از شدم خوشحالم. بشه نطوریهم دوارمیام. ممنونم -

 .  دنتونید

 .خداحافظ نطور،یهم منم -
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 بیج درون را شیهادست که دیچرخ فرهاد طرف به

 . کرد یم نگاه را دو آن و بود کرده فرو شلوارش

 . جان فرهاد رفتم من -

 .دارنگه خدا -

  

 . رفت رونیب در از آرام و زنان عصا بیحب

 .تنشس زشیم پشت فرهاد

  

 سوالش دنیپرس در. گرفت دندان به را لبش جانان 

 در دهدیم جوابش فرهاد دانستینم یحت بود مردد

 : دیپرس و شد دل کی آخر
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 باراز شرکت با شما رابطه گمیم... مهندس یآقا -

 رقابت... یعنی. گمیم یکار لحاظ به ه؟یچطور

 .دیبر را حرفش و... نتونیب

  

 : داد ادامه دید که را فرهاد رهیخ نگاه و سکوت

 یراب. ندارم یمشکل من ن،یبگ نیخواینم اگر البته -

 .دمیپرس شرکت و خودم یکنجکاو

  

 بلند زیم پشت از و بست را شیجلو پرونده فرهاد

 .شد
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 خونه رو کارهام هیبق خوامیم من. بهت گمیم -

 و میبر هم با که ،یکن جمع یتونیم اگر. بدم انجام

  بدم؟ حیتوض هتب نیماش داخل

 . داد تکان سر تند

 .امیم باشه، -

  

. ختیر فلشش داخل را خواستیم که یاطالعات

 یرو را فشیک و داد جا فشیک داخل را ها کاغذ

 .انداخت اششانه

  

 . ستادیا بود؛ اشیگوش با کار مشغول که فرهاد جلو

 . میبر -
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 هم. داد سر بشیج داخل را یگوش و داد تکان سر

 .آمدند رونیب شرکت از هم با قدم

 

  یتابوصورت#
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 یبرا یبوق تک فرهاد و شدند خارج نگیپارک از

 . زد نگهبان

  

 و شلخته یگندم جو یموها با یرمردیپ که نگهبان

 . آمد جلو دوان دوان بود، یخشن صورت
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 عوض رو نتونیماش د؟ییشما مهندس یآقا. سالم -

 نیا گفتمیم یه صبح از متون،یند صبح من ن؟یکرد

 ه؟یک نیماش

  

 لب ریز و انداخت جانان به یتعجب با توام نگاه و

 .کرد سالم

  

 . داد را جوابش ییرسا یصدا با جانان که

 .نینباش خسته سالم، -

  

  ؟یبود کجا صبح. کردم عوضش تازه آره -

 .خاراند را گردنش پشت مرد
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 . شرمنده مهندس، دمیدیم اخبار داشتم -

 .کرد قفل فرمان ردو دستش 

  

 . الفع باشه، حواست شتریب بعد به نیا از. باشه -

 . گذاشت چشمش یرو را دستش رمردیپ

 .سالمت به دیبر. مهندس چشم -

  

 .  گذاشت گاز یرو را شیپا و داد تکان سر فرهاد

 طرف دو به را سرش جانان. شدند ابانیخ وارد

 نیماش یکنار نهیآ از. دییپا را اطرافشان و چرخاند

 . دیند یمشکوک نیماش چیه. انداخت عقب به ینگاه



صورتیتابو   
  
 

 

1688 

1688 
@romandl 

 .ستین یکس -

  

  .بود گرفته نظرش ریز. دیپر جا از فرهاد یصدا با

 . کرد عوض را موضوع

 ...یدیپرس بیحب مورد در خب -

  

 و حرف ریمس شدن عوض از سرخوش جانان

 رونیب از را نگاهش مشتاقانه ب،یحب مورد در صحبت

 .چرخاند سر رهادف طرف به و گرفت

  

 ،بابام: گفت بود، جلو به حواسش که همانطور فرهاد

 و مدرسه یکالسهم با احمد حاج و خانبیحب
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 هر و رنیم جا هر که هادوست نیا از بودن دوست

 . باهمن کننیم کار

 احمد حاج شه،یم معلم که بود من بابا شوندرسخون

 هحجر و یفروش فرش از و شیپدر شغل یتو رهیم

 و فروشهیم مبلمان که االن تا کنهیم شروع یدار

 رهیم بود بهتر پدرش یمال وضع که هم خان بیحب

  .تاجر شهیم گردهیبرم و دانشگاه خارج

  

 . گرفت یدم

 جلو خانبیحب و احمد حاج من، یبابا فوت بعد -

 . نکردن یخال رو پشتمون و اومدن
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 حاج ونهخ میرفت فربد و من خارج رفت که هم عموم

 دست کنار و برم من که داشت اصرار یحاج. احمد

 اصرار هم خان بیحب ور اون از. کنم کار خودش

 . شم تاجر و برم من که داشت

 تو مدت هی و بودم یحاج حجره یتو مدت هی منم

 گرفتم میتصم خودم آخر در. خان بیحب شرکت

 اولش احمد حاج. بزنم شرکت و بخونم درس

 گهید منم. رفتیپذ بعد وقت چند اما شد ناراحت

 یخاص کار لیاوا. بودم خان بیحب شرکت اکثرا

 و هیچ به یچ نمیبب که دمیچرخیم شتریب کردمینم

 کردم کار اونجا سال شش پنج حدود. کننیم کاریچ

 . ازمبند راه رو خودم شرکت گرفتم میتصم کم کم که

 . کرد ادتریز را نیماش سرعت و کرد عوض را دنده
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 مخ و چیپ تمام. نگذاشت کم یزیچ هم خان بیحب -

 .گفت بهم اون رو کار

  

 . گفت یآهان و داد تکان یسر متفکر

 سال چهار سه فقط نواب شرکت که شد یچ... بعد -

 بیرق که کرد شرفتیپ قدر اون شیاندازراه بعد

 زبارا اما کرد خطر احساس یلیوک و شد سرمد شرکت

 نه؟

  

 هک ییابروها دنبالش به و فرهاد یا لحظه شدن شوکه

 یوحشتناک اخم اش جهینت. شدند جمع و کینزد بهم

 .داد روبرو به و گرفت فرهاد از نگاه جانان که شد
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 جانان. دادیم جوالن نیماش در ینیسنگ سکوت

 و نکرد دایپ آن در یبد زیچ. کرد مرور را اشجمله

 .دیفهمینم را فرهاد العملعکس

 

  یتابوصورت#
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 انجان. ستادیا ابانیخ کنار را نیماش بعد، قهیدق چند

 . کرد اطراف به ینگاه
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 فرهاد طرف به را سرش.  بود مانده خانه تا ابانیخ دو

 کم و کاسته شیابروها گره از یکم حاال که چرخاند

 . بود شده رنگ

 کجاست؟ نجایا -

  

 . داد جواب کردیم باز را کمربندش که همانطور

 . یایب یتونیم یخوایم اگر. دارم کار روبرو پاساژ -

 .شد ادهیپ و کرد باز را در

  

: گفت بود؛ مانده رانیح که یجانان به رو و شد خم

 . یریگیم روز هی هم رو سوالت جواب

 .بست را در و
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 نیا .شود ادهیپ که داد حیترج آشفته یفکر با جانان

 تیشخص صد روز هر که بود دهیچیپ نقدریا مرد

 اما بود فربد برادر نکهیا با. دیدیم او از متفاوت

 فربد .نداشتند بهم یاخالق نظر از یشباهت نیترکوچک

 را او شدیم زدیم حرف ساعت کی با. بود رو

 . دیفهمیم را فربد حرف حاال. دیفهم و شناخت

 . "یشناسینم رو فرهاد تو -" 

  

 فرهاد فربد خود که دانستیم دیبع حاال چ،یه که او

 پوزخند  و کردیم اخم لحظه هر که یمرد. بشناسد ار
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 را آنها لیدل خودش فقط که یحال در زد؛یم

 .دیفهمیم

  

 یب جانان و رفت یم جلوتر فرهاد. شدند پاساژ وارد

 . بود افتاده راه سرش پشت حرف

 .شدند یبزرگ مردانه پوشاک وارد

  

 . آمد جلو یپوشخوش مرد

 ؟کنم کمکتون تونمیم سالم - 

  

 .  داد ُسر شلوارش بیج در را دستش کی فرهاد 
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 دو و رهنیپ تا چند و شلوار کت دست چهار سالم -

 .کفش جفت سه

  

 فکر. انداخت فرهاد به ینگاه جیگ و خورد جا مرد

 . انداخته دستش کردیم

  

 دانزن از برگشتن از بعد فرهاد. زد یپهن لبخند جانان

 نیا در که یشلوار و کت دست دو و نداشت یلباس

 . بود فربد یهالباس د،یپوشیم روز چند

 را دیترد و شک دید را فرهاد یجد صورت که مرد

 با و داد نشان را فروشگاه انتها دستش با. زد کنار

  :گفت بود، اشکار آن در رتیح از ییهارگه که یلحن
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 .سمت نیا از دییبفرما -

  

 . انداخت جانان و سرش پشت به ینگاه فرهاد

 با جانان و برود همراهش که کرد اشاره شیهاچشم با

 و کرد اعالم را موافقتش شیهاشانه انداختن باال

 .شد او همراه

  

 لباس نیاول دنید با که مردها هیبق خالف بر فرهاد

 انانج و نبود رفتند،یم رونیب مغازه از و کرده انتخاب

 و کت همه فرهاد که بخورد قسم توانستیم

 بود هدیپوش را بود زشیسا فروشگاه در هک ییهاشلوار

 .داشت هم را آنها هیبق دنیپوش لیپتانس و
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 را خود نهیآ جلو دیپوشیم باحوصله تک به تک

 .رفتیم یبعد سراغ بعد و کردیم برانداز

  

 اش چانه ریز را دستش بود،نشسته مبل یرو جانان

 هادفر شیها چشم با و دیکشیم ازهیخم بود، گذاشته

 .کردیم نگاه را او حوصلهیب و کرد یم بیتعق را

  

 و شده کیتار هوا. دیکش یا ازهیخم گرید بار

 رهنیپ قسمت تازه حاال. بود کرده غروب دیخورش

 یهارنگ با یرسم شلوار و کت دست چهار. بودند
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 یاهقهو و یمشک کفش جفتدو و هم به هیشب و رهیت

 .بود شده انتخاب نجایا به تا

  

 .کرد پاره را ُچرتش فرهاد یگوش بلند زنگ یصدا

 مشیتصم در گرید بار. بود فردا اشیدواریام تنها

 و یسخت تمام با یتاکس و اتوبوس. بود شده مصر

 حسن کی داشت، دنبال به شیبرا که یاضاف نهیهز

 کی حداکثر بود، خانه به دنیرس هم آن داشت،

 تنها حاال یول شرکت در کارش اتمام از بعد ساعت

 .بود افتاده ریگ فروشگاه نیا در ساعت دو

 

  یتابوصورت#
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۲۶۱ 

 

 جمع را خودش آمد؛یم او سمت به که فرهاد دنید با

 . نشست صاف و کرد جور و

 

 شیهاچشم در اشک که بود دهیکش ازهیخم آنقدر

 . گرفت باال را سرش. بود زده حلقه

 

 . کرد اشیگوش به یا اشاره فرهاد

 . تو با راهنیپ انتخاب. دارم ممه تماس هی من -

 ! ها؟: گفت برده مات
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 . بود خمار خواب از شیهاچشم

 رو هاشلواروکت که کردم هماهنگ... بلوز... راهنیپ -

 شه تموم تماسم من. یکن انتخاب یبتون که ارنیب هم

 . آمیم

 

 یرو را دستش باشد، جانان جواب منتظر آنکه یب و

 گوشش یرو را یگوش و دیکش یگوش صفحه

 . گذاشت

 

 که یمرد. شد بلند و دیکش شیمانتو به یدست جانان

 یشلوار و کت چهار با بود، آمده جلو ورودشان ابتدا

 سمت به هم با و آمد طرفش به داشت، دست به که
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 بود، شده پر هاراهنیپ اقسام و انواع با که یقسمت

 . رفتند

 

 چروک که یطور مرتب، را هاشلوار و کت پسر

 . دیچ زیم یرو شوندن

  نظرتونه؟ مد یرنگ چه خب -

 

 یرو یدست. زدیم جیگ و بود خمار هنوز جانان

 .کرد فرهاد نثار یفحش لب ریز و دیکش چشمانش

  

 واقف ان به کامال که یزیچ تنها ساعت چند نیا در

 رمامو او حاال و بود فرهاد بودن پسند سخت بود شده
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 انتخاب راهنیپ شیبرا خودش، حضور بدون بود شده

 . کند

 

 رس پشت شده دهیچ یهاراهنیپ انبوه انیم را نگاهش

 . ستادیا او چهره یرو آخر در و چرخاند مرد

 شلوارها و کت نیا به یرنگ چه خودتون نظر به -

  اد؟یم

 

 . خورد جا

  من؟ -

 : گفت نفس به اعتماد با جانان

 . نمیبب رو شما شنهادیپ اول خوامیم. شما آره -
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 سال سه نیا در دیبگو تا نداد ادامه را اشجمله گرید

 شده محدود یطوس و یمشک به شیهالباس دیخر که

 چه اگر. برده ادی از را کردن ست اصول همه گرید

 مردانه، لباس دنیخر در اشتجربه تمام هم آن از قبل

 کردیم دیخر قهیدق پنج در که بود یرعلیام دیع لباس

 منتظر و کردینم معطل هم هیثان کی. آمدیم رونیب و

 . شدینم هم او نظر

 

 و برداشت سرش پشت از را راهنیپ رنگ چهار مرد

 . گذاشت هاشلوار و کت از کدام هر کنار در
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 راهنیپ انیم را اشیسرسر و روزمندانهیپ نگاه جانان

 . نکرد فکر گرید. چرخاند شانجفت شلوار کت و

 

 .  خوبه نایهم -

 ! نا؟یهم: گفت شده شادگ یچشمان با پسر

 . داد تکان سر تند

 . برامون نیکن یبند بسته رو نایهم لطفا. بله -

 

 . داد نشان را رونیب اشاره انگشت با 

 . کننیم حساب آنیم خودشون -
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 بود نشسته ان یرو که یمبل طرف به مکث یب و 

 .   داد هیتک آن یپشت به را سرش و برگشت

 . زد غر لب ریز

 . مرد گهید میبر ایب -

 

 . دیکش یاازهیخم و

  شد؟ تموم-

 . نشست صاف و کرد باز را شیهاچشم تند

 . ودب ستادهیا شیروروبه اشیشگیهم ژست با فرهاد

 . آره -

 

 . میبر. یاوک -
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 .  کرد حساب و رفت صندوق طرف به

 گرفت دست به را دیخر یها جعبه دار مغازه شاگرد

 . کردیم حرکت جانان و تکرار سر پشت و

 به ینگاه و دیپر باال شیابرو دندیرس که نیماش به

 شیروبرو دیپرا و دستش در یونیلیم یهالباس

 . انداخت

 

 سرپ نزند، خنده ریز یپق تا گرفت گاز را لپش جانان

 از یانعام. گذاشت عقب یصندل یرو را هادیخر

 و کرد گرد عقب زد، یبرق چشمانش گرفت، فرهاد

 .رفت
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  یتابوصورت#

۲۶۰ 

 

 : دیپرس جانان کردند، که حرکت

 ...گمایم مهندس، یآقا -

  

 طرفش به فرهاد سر که شد باعث اش یطوالن مکث

 .بچرخد

  

 . کرد حلقه هم در را شیها دست

 کسب و یکنجکاو محض فقط سوالم نیا البته -

 یحت و زیچ همه از نقدریا که شما... اس تجربه
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 دست چهار سه الحا شرکت، یبرا نیزد نتونیماش

 دادن هدر طیشرا نی ایتو نظرتون به شلوار و کت

 ست؟ین پولتون

  

 جواب یجد و داد تکان طرف دو به را سرش فرهاد

 . داد

 یها لیدل نیا. کنم ینم یفکر نیهمچ من نه -

 یکن نگاه یبخوا گهید یها هیزاو از اگر. داره یادیز

 اب و بخرم وشلوار کت کی فقط تونستم یم من آره،

 نیا یادیز لیدال به اما کنم سر رو ماه چند نیا همون

 . نکردم رو کار
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 یهاقدم نیترمهم خوامیم ماه چند نیا یتو من

 و برم یادیز یهاجلسه و  سفرها. بردارم رو شرکت

 .نمیبب رو یادیز یها آدم

 یب من خود یحت و من شرکت به نسبت که ییها ادم 

 و من خود من زدن حرف از قبل اونا. اعتمادن

 .ننیبیم رو هاملباس

 موقع اونا از جلوتر هاآدم پوشش و لباس واقع در 

 که ییاونجا از و زنهیم حرف جمع کی به ورود

 یگذار هیسرما روش آدم بهتره پس مهمه اول حرف

 ودس یعنی کنم جلب رو اعتمادشون بتونم من اگر کنه،

 شمچ به ونیلیم چند نیا برابر در که یونیلیم نیچند

 نیماش ستین قرار اونا. ستین مهم اما نیماش. ادینم

 . ننیبب رو من
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 بلق ماه شش تا. بست لب و گفت یاهان متفکر جانان

 کردندیم فیتعر فرهاد نبوغ و استعداد از همه که

 که یکامل برنامه با حاال اما دیفهمینم را حرفشان

 یهاحرکت و بود داده ارائه قبل هفته جلسه در فرهاد

 شطرنج یباز یها مهره مانند آن از بعد که یمنظم

 به زین را جانان داد یم انجام گرید کی پشت

 .بود داشته باز نشیتحس

  

 و برداشت او را ها لباس از یمین دند،یرس که خانه به

 .آورد او واحد جلو تا
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 و گذاشت اتاق داخل گرفت، را ها جعبه فرهاد

 . برگشت

  

 . زد لبخند جانان

 . فعال. شبید بابت ممنون ازمب -

 . زد پلک آرام فرهاد

 ... فقط. کنمیم خواهش -

 : دیپر حرفش انیم جانان

 بله؟ -

  

 . گرفت را حرفش دنباله آرامش با فرهاد
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 قرارداد طرف از تا چند به خوامیم شام، از بعد -

 که؟ یایب یتونیم بدم، لیمیا یدب یتو هامون

  

 یرد جواب چیه یاج که بود دهیپرس سوال یطور

 . گذاشت ینم

 تکان سر ناچارا... اما بخوابد زودتر خواستیم امشب

 . داد

 . امیم شام بعد. باشه -

 .فعال. ارخبیبس -
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 زا. کرد کج راه ها پله طرف به جان یب و داد تکان سر

 باال ها پله از را خودش. نداشت بدن در جان یخستگ

 .دیکش

  

 یا گوشه کدام هر را شیها لباس. شد خانه وارد

 .  انداخت کاناپه یرو را خودش و کرد پرت

 با که شدیم گرم هم یرو شیها چشم داشت تازه

 از یاخفه یوا یسهراب یآقا و نایم با تماس یاداوری

 . شد خارج شیهالب انیم

  

 الفع. دیخوابیم بعد و گرفتیم تماس آنها با دیبا

 .داشت وقت
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 هسالن سالنه و کرد جدا کاناپه از را خودش یسخت به

 . افتاد راه اتاق طرف به

 .گذاشت اشیگوش یرو و برداشت را کارتمیس

 

  یتابوصورت#

۲۶۲ 

 

 گذاشت اش شماره یرو که دستش. بود نایم دلتنگ

 .گرفت جان شیهالب یرو یلبخند
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 یصدا دوم بوق با و گذاشت گوشش یرو را یگوش

 . دیچیپ گوشش در نایم متعجب

  و؟ال -

 .دیخند

  

 . خودمم- 

 شگوش از یکم را یگوش تا شد باعث نایم بلند غیج

 .دهد فاصله

  

 .... اخدای تو؟ یا زنده ؟یخودت... یاموسی.... اخدای -

 .رفت سهیر خنده از نایم لحن دنیشن با
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 . دیتوپ حرص با نایم

 واقعا... خدا یوا. احمق شو خفه. یبخند اب یرو -

 اولشم از ؟یجان یجک نوادگان زا تو. یمرد کردم فکر

 یجک به یلیخ جانان کردم یم شک اسمت به دیبا

 تو اصال ؟یکرد تو بود یغلط چه نیا.  کهینزد جان

 به دمیشن یوقت ختیر برگام یوا ؟یلعنت یهست یک

 .خدا

  

 . داد هیتک آن تاج به و نشست تخت یرو

 .خانم نایم مینیا ما گهید -
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 من تا االن یش خفه یونتیم فقط تو... شو خفه -

 هم همه... خدا به ختهیر همه یپرا یوا. نمتیبب

 گرفتن، یم خبر یب جا همه از مِن از رو سراغت

 ادم نیا از من باهلل به وهلل، به خدا به گفتمیم یهرچ

 باور ما، یزندگ به زد شیات که ندارم خبر رو دو

 .کردنینم

  

 . داد ادامه ناباورانه و کرد یمکث

 نقشه رو از ؟یکرد کارارو اون همه خودت سانامو -

... یموس یخدا ای... پرام یوا سرمد؟ شرکت یاومد

 تهگرف امضا ازت فرارت قبل کاش... یخفن قدر چه تو

 یکرد کاریب کار از رو ما ؟یگور گدوم االن. بودم

 آره؟ آب، ور اون یرفت
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 دهیرب دهیبر خنده انیم و رفت سهیر خنده از گرید بار

 .تهرانم... من: گفت

  

 . دیکش یبلند نیه نایم

 دم و یلیوک از خارج ؟یا زنده ؟یتهران هنوز تو -

 خونت به هم شرکت یها کارمند یحت دستگاهش،

 .کن فرار و بردار رو جونت که نظرمه من. ان تشنه

  

 . شد یجد. خورد فرو را اش خنده

 کی یبرا گهید که ناراحتن یلیخ االن. کردن خودیب -

 هب بنا تهرانم من کنن؟ینم کار متجاوز و یچاقچقا ادم
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 توقت فردا. نایم نمتیبب خوامیم. برم نشد یلیدال

 آزاده؟

  

 را کالمش طنز و دیرس هم نایم به جانان کالم تیجد

 .گذاشت کنار

  

 مشب تا صبح که من. نمتیبب مشتاقم خودمم. آره -

 .میزندگ هواست یرو فعال. کارمیب

  

 شرکت یایب یتونیم ده ساعت صبح فردا... خب -

  نواب؟

 . ردک تکرار نباشد مطمئن دیشن که یزیچ از انگار نایم
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 نواب؟ شرکت -

  

 . داد را جوابش یعاد جانان و

. نتتیبب خوادیم نواب مهندس. نواب شرکت آره -

 هم بعدش. کن اماده مصاحبه کی یبرا رو خودت

 .میبزن گپ میتونیم

  

 و خودش امروز یها رفح جانان. بود شده جیگ نایم

 .نگفت یزیچ گرید نایم و گرفت شیبرا را فرهاد

 و گذاشتند بعد روز ده ساعت همان به را قرارشان

 .کردند تمام را تماس
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 نایم به که ییها حرف تمام. زد زنگ هم یسهراب به

 از ابتدا یسهراب. کرد تکرار وار یطوط را بود زده

 با ماا بود دهیترس یحت و متعجب جانان یصدا دنیشن

 یبرا را قرارشان و شد خوشحال و قانع او حاتیتوض

 . گذاشتند ازدهی ساعت

 رونیب یآسودگ به را نفسش شد قطع که او با تماس

 .داد

 

  یتابوصورت#
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 انیم از یاخفه یوا افتاد ساعت به که نگاهش

 . شد خارج شیهالب

  

 ادرهف واحد به رفتن وتا بود گذشته هفت از ساعت

 خچالی در زیچ چیه و داشت وقت ساعت سه تاینها

 .نداشت خوردن یبرا

  

 که ییغذا تنها. زد ان در یچرخ و رفت آشپزخانه به

 خواب وقت گرید. بود یماکارون دیرس ذهنش به

 به بتواند تا خورد یطیغل قهوه وانیل نداشت،

 . کند یدگیرس شیکارها
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 مامت کارش بعد قهیدق پنج و چهل و شد کار به دست

 . آمد رونیب و داد یسامان و سر را آشپزخانه. شد

  

 به نرفت یبرا بعد. خوردیم شام و رفتیم حمام به دیبا

 . بود اماده فرهاد خانه

 که حمام از. گرفت یکوتاه دوش و رفت حمام به

 .بود ختهیگر شیهاچشم از کامال خواب آمد، رونیب

  

 دور را حوله که همانطور. بود آماده بایتقر شیغذا

 غذا و خواندیم آهنگ لب ریز بود چاندهیپ سرش

 . شد بلند زنگ یصدا که دیکشیم

 .گفت یا کالفه بابا یا
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 . دیند را یکس. کرد نگاه در یچشم از

 . دیکش عقب و گذاشت قلبش یرو را دستش. دیترس

 تپش را یکس اما دهیشن را زنگ یصدا که بود مطمئن

 .  دید ینم در

  هب داشت یکالنتر به راجع که یدرهم افکار گرید بار

 .آوردند هجوم ذهنش

  

 . شد بلند زنگ یصدا دوباره

 رد یچشم از و کرد زیر چشم گرید بار و دیکش ینیه

 .دیند را یکس گرید بار که کرد نگاه
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 شیپاها. دهد نشان یالعمل عکس چه دانست ینم

  .خورد در به آرام تقه دو بار نیا که بود کرده قفل

 خشک دهانش. زدیم نفس نفس و زد یم تند قلبش

 .  نبود زدن حرف به قادر و بود شده

 فرهاد شماره و برداشت کانتر یرو از را اش یگوش

 .گرفت را

  

 که کرد یم دعا گذشت،یم و خوردیم که یبوق هر با

 و نکرد افتیدر او از یجواب اما. بدهد جواب فرهاد

 قطع تماس و ددنیچیپ گوشش در وار ناقوس ها بوق

 . شد

 .پراند جا از را او و خورد در به گرید ضربه دو دوباره
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 رگید بار و برداشت یکارد برگشت، آشپزخانه به

 .رساند در پشت به را خودش

  

 را یگرید و گذاشت در رهیدستگ یرو را دستش کی

 همزمان گرفت؛ یقیعم دم و گذاشت قلبش یرو

 . کرد باز را در و داد فشار نییپا به رو را رهیدستگ

 و گرفت خودش جلو سپر مانند را کارد. بست چشم

 . گرفت گارد

 .سالم -
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 هم از را چشمانش فرهاد ریمتح و متعجب سالم

 .  گشود

 تاپش لپ که شد رهیخ فرهاد به ها زده جن همچون

 که یاشده گشاد یچشمان با داشت، دست در را

 و بود شده رهیخ او به زد،یم فواره انها از تعجب

 .رفت یم نییپا و باال وار اسکن نگاهش

  

 شلوارکش و برهنه یپاها به. گرفت را فرهاد نگاه رد

 ستهب گردن پشت که ییمویل تاپ. آمد تر باال. دیرس

 .شدیم

  



صورتیتابو   
  
 

 

1729 

1729 
@romandl 

 سرش دور که حوله. گذاشت سرش یرو را دستش

 و شد هریخ دستش درون کارد به گرید بار و بود بسته

 .کرد فکر بود؛ گرفته هک یااحمقانه ژست  به

  

 .کرد ینینش عقب. داد فرمان و افتاد کار به عقلش

 .بست را در و انداخت خانه داخل را خودش

  

 .بود ستنیگر و دنیخند مرز در داد هیتک که در به

 .کند هضم را اتفاقات بود نتواسته هنوز

 

  یتابوصورت#
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 رمش غرق بار نیا و کرد مرور قبل یاقهیدق گرید بار

 . انداخت دستش درون کارد به را نگاهش درمانده. شد

  

 ات یسوت نیهم با بود؟ کرده که بود یتیخر چه نیا

 و فرهاد دست مضحکه توانستیم سال کی

 .شود شیپوزخندها

  

 یصدا دنبالش به بار نیا و خورد در به ضربه دو

 . آمد فرهاد

 . جانان -
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 یشجاکف کنار را دکار. شد بلند و دیکش باال را خودش

 .انداخت

  

 به و کرد باز را در. شد فرار آماده. نداشت یا چاره

 .  دیدو اتاق طرف

 باز یصدا. داد رونیب را نفسش شد، که اتاق وارد

 .دیشن را آن شدن بسته و در شدن

  

 انیم را نگاهش و کرد باز سرش از را اشحوله

 .چرخاند شیهالباس
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 و دیپوش را اشیآب لمخم دامن و سارافن آخر در

 .انداخت سر یرو را اشسورمه شال

  

 . کرد نهیآ در خودش به ینگاه

 

 و زد آنها به یا ضربه. بود شده سرخ شیهالپ

 یعاد را اوضاع دیبا. داد رونیب صدادار را نفسش

 به و زدینم پوزخند فرهاد اگر البته دادیم جلوه

 .  آوردینم شیرو

 . آمد رونیب اتاق از و ندنشا لب بر یمصنوع لبخند

 . چرخاند ییرایپذ در را نگاهش
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 کنارش را تاپشلپ بود، نشسته کاناپه یرو فرهاد

 . بود مشغول اشیگوش با خودش و بود گذاشته

 . ستادیا

 .سالم -

  

 زیر چشم. افتاد او به که نگاهش و آمد باال فرهاد سر

 . کرد

 .سالم -

  

 . اوردین خودش یرو به یزیچ جانان

 .امیب بود قرار شام از بعد من -
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 .دیچرخ او طرف به و گذاشت کنار را یگوش فرهاد

  

 یایب گفتم افتاده، کار از خونه یشیگرما ستمیس -

 . اومدم خودم گهید مونهیم کارمون شهیم سردت

 .آهان -

  

 . دیشن را فرهاد یصدا شد، آشپزخانه وارد

 ... یراست -

 . دیچرخ

 بله؟ -

  

 . کرد کانتر به یااشاره و پراند االب ابرو
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 .بود افتاده در پشت کارد نیا -

  

 .انداخت یمشک دسته کارد به ینگاه جانان

  

 . انداخت نکیس داخل و برداشت را کارد حرص با

 ادد فرهاد به را اشدرمانده نگاه و کرد پر را بشقابش

 . بودشده مشغول اشیگوش با گرید بار که

  

 . زد یزور لبخند حرص با

 . نیگذاشت جا خونه رو تونیگوش کردم فکر -

 را کردنش تیاذ قصد فرهاد که گفتیم احساسش

 با او که بود یضعف نقطه یکالنتر از ترسش و داشته
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 نداده جواب را اشیگوش چرا ِاال و کردیم حیتفر آن

 شد؟ینم دهید در یچشم از و بود

 

  یتابوصورت#

۲۶۵ 

 

 :  داد جواب یعاد و ردک بلند سر فرهاد

 ذاشتم؟یم جاش دیبا چرا. نه -

  

 نهیس به دست. کند حفظ را آرامشش نتوانست گرید

 . زد

 . آمدندیم رونیب و شدندیم ادا حرص با کلمات



صورتیتابو   
  
 

 

1737 

1737 
@romandl 

 .نینداد جواب زدم هم زنگ آخه -

  

 . دمینشن. بمیج داخل و بود لنتیسا موقع اون -

  :گفت مشکوک و دیکش اشیشانیپ به را دستش

 . نینبود معلوم هم در یچشم از آخه! عجب -

 تر ورنیا چون دیشا. دونمینم گهید رو اون -

 ...بودم سادهیوا

  

 . کرد اضافه مکث با و

 ... نمیبب -

 . دیکش درهم اخم و کرد زیر چشم

 !بترسونمت؟ خوامیم عمد از یکرد فکر تو -
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 . کرد نییپا و باال را سرش سرتق

 .قایدق -

  

 ناخودآگاه آشپزخانه در جانان. شد بلند جا از هادفر

 یهااخم از بود، صادق که خود با.  رفت عقب یقدم

 اشینیب شیپ تونستینم زین حاال و دیترسیم فرهاد

 . دیایب کوتاه حرفش از توانستینم اما کند

  

 زنگ و دیکوبیم در به فرهاد که قبل یقیدقا ترس

 با و بود کرده خوش جا تنش در همچنان زد،یم

 .شدیم رو و ریز دلش هم اشیادآوری
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 کانتر یرو و کرد خم را شیهادست. آمد جلو فرهاد

 . دیکش جلو را خودش و گذاشت

  

. ختیر چشمانش در و کرد جمع را شجاعتش جانان

 ششجاعت و تیعصبان انیم در ترسش که کرد تالش

 . نشود رو دستش و ندواند شهیر

 .کرد پاره را افکارش تهرش فرهاد خشن یصدا

  

 دروغ به عادت و خانوم دختر ندارم سمیساد من -

 رو اون گمیم اگر دم،ینشن گمیم اگر. ندارم هم گفتن

 سن نیا با چون حرفم، از باش مطمئن بودم، سادهیوا
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 و ینوجوون یهاسال یشوخ عقده هنوز سال و

 .ندارم رو امیفانتز

  

 . زد یدارصدا پوزخند

 . کرد گاز یرو قابلمه به یااشاره و تادسیا صاف

 .ریخ به شب. بخور رو شامت -

  

 جانان ریمتح چشمان مقابل در دیچرخ پا پاشنه یرو

 به و زد چنگ کاناپه یرو از را اشیگوش و تاپلپ

 . رفت در طرف

 و شد رهیخ او یخال یجا به مبهوت و مات جانان

 .پراند جا از را او در یصدا
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 . دبو یایباز چه گرید نیا بود؟ کرده هرق بود؟ رفته

 . رفت ییرایپذ به.  برداشت را اشیماکارون بشقاب

 بود؟ کرده نیتوه بود؟ بد حرفش

  

 قبل قهیدق چند که ییجا همان. نشست کاناپه یرو

 ناراحت. گرفت دندان به را لبش. بودنشسته فرهاد

 بود؟ شده

  

 ار رشفک. شدیم وانهید داشت. دیکش یپوف کالفه

 داد،یم امیپ هم ساجده به دیبا امشب. کرد منحرف

 . نداشت او از یخبر بود وقت یلیخ
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 اشیخنث نگاه و چرخاند هایماکارون انیم را چنگالش

 . دوخت آن به را

  

 گذاشت، دهان در که را چنگال. نداشت اشتها یاذره

 نییپا. خوردیم کاه یمشت که داشت را یکس احساس

 از هک یآب وانیل زور به و رفت شپزخانهآ به. رفتینم

 .  ادد نییپا را لقمه باالخره بود، کرده پر آب ریش ریز

  

 بخورد یزیچ توانستینم. بود رفته نیب از شیاشتها 

 ناراحت دستش از فرهاد شدینم مطمئن که یوقت تا

. داشت اشیزندگ تمام در را عادت نیا. ستین

 نیا. شدبا دلخور دستش از یکس خواستینم
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 را آرامشش و افتادیم جانش به خوره مانند یدلخور

 .دییربایم

  

 کانتر یرو را غذا بشقاب  بود؟ خورده شام اصال

 . کرد یم یفکر دیبا. گذاشت

 هاگل و هاگلدان یرو و گرداند خانه در را نگاهش

 .ماند ثابت

 

  یتابوصورت#
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 جا زا بود، دهیرس ذهنش به که یفکر از سرخوش

 دهیخر یتازگ به که یفردوس کوچک گلدان. شد بلند

 .برداشت را بود

  

 برداشتن با و داد سر بشیج داخل را اشیگوش

 .رفت رونیب خانه از دهایکل

  

 سرعت به را هاپله. شدیم رو و ریز دلش استرس از

 . ستادیا فرهاد واحد در جلو. رفت نییپا

 زنگ و دکر صاف نهیس داد، رونیب محکم را نفسش

 .زد را در
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 . فتنگر یجواب اما شد منتظر و ستادیا صاف در پشت

  

 یمچش از اگر تا ستادیا لبخند با و زد زنگ گرید بار

 .ندیبب را او کرد نگاه در

  

 رپ صورتش یرو از لبخند و شد پنچر. شد یخبر اما

 بود؟ کرده قهر واقعا. دیکش

  

 دست پشت با بار نیا و گفت لب ریز یاکالفه بابا یا

 . زد در به یاضربه

 ...مهندس یآقا -
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 . نگرفت یجواب باز و

 .برد باالتر را شیصدا و کرد کینزد در به را خودش

  

  آخه؟ نیا بچه مگه... نیکن باز مهندس یآقا -

 . کرد ینچ

 یاوک ه؟یچ رفتارا نیا نگفتم، یزیچ چه من آخه -

... که دنبو یخاص زیچ خب اما بود بهتر گفتمینم اگر

 به رمنظ به ن؟یبد لیمیا امشب نیخواستینم شما مگه

 ،بهتره کنار میبزار رو هاتفاهم سو نیا شرکت خاطر

 نه؟
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 به ینگاه. نشد یخبر چیه باز. ماند منتظر هیثان چند

 رگید. زد ینیغمگ لبخند و کرد دستش درون گلدان

 دادن حیتوض نیا از شتریب. آمدینم بر دستش از یکار

 .  بود خودش کردن کوچک

 باز که درک به: گفت لب ریز و زد در به یآرام لگد

 .یکنینم

  

 که یزیچ نداشت عادت. کرد گلدان به یفیبالتکل نگاه

 . برگرداند را آورده رونیب خانه از دادن هیهد قصد به

  

 را آخرش نگاه. گذاشت در جلو را گلدان و شد خم

 .گرفت آن از را دشیناام نگاه و انداخت بسته در به
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 خود یقدم دو در را فرهاد که دیچرخ پا پاشنه یرو

 .بود ستادهیا نهیس به دست که دید

  

. دیکش یبلند نیه و گذاشت قلبش یرو را دستش

 و ردک ریگ دامنش نییپا به شیپا که رفت عقب یقدم

 .رفت عقب به

  

 آماده سقوط یبرا را خودش و بست را چشمانش

 انیم در بدنش و کرد رخوردب یسخت جسم به که کرد

 .ماند معلق آسمان و نیزم
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 کی در فرهاد یصورت کرد، باز چشم زده وحشت

 بود؛ شده درشت شیاقهوه چشمان بود اشیوجب

 تن هگا هیتک که دستش و کردیم نگاه را او رهیخ رهیخ

 .بود گرفته قرار کمرش پشت و شده جانان

  

 د؛یدزد چشم داد، رونیب را اششده حبس نفس جانان

 فرهاد دست از را اش هیتک و کرد منقبض را تنش

 .ستادیا صاف  و گرفت

  

 . رفت عقب و انداخت نییپا را دستش فرهاد

 کنگرم درون را شیهادست و شد مسلط خودش به

 .کرد فرو تنش
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 درهم را شیهااخم و برگشت اشیشگیهم ژست به

 .دیکش

  

. نباخت را خودش. بود شده داغ شیهاگونه جانان

 . انداخت فرهاد به یطلبکار نگاه

 ن؟یکنیم کاریچ نجایا شما -

  

 . انداخت باال ابرو

 کنم؟یم کاریچ امخونه در جلو خودت، نظر به -

 

  یتابوصورت#
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۲۶۷ 

 

 .  داد تکان طرف دو به را سرش

 کجا ن؟یدیشن زدم حرف نقدریا من یعنی نه، -

 ن؟یبود

  

 دیپرسیم سوال و زدیم فحر تند که جانان برعکس

 . بود الیخیب فرهاد بود؛ شده قرمز شیهاگونه و

 اون اومدم. بودم گذاشته جا رو هدفونم بدوام، رفتم -

 حرف یدار دمید بعدم یینجایا دمید که بردارم رو

 .نشدم مزاحمت ،یزنیم
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 دهیشن را شیهاحرف پس. زد یحرص پر لبخند جانان

 . بود هاوردین خودش یرو به و بود

 دستش از کردیم فکر. افتاد شیهاجوش و حرص ادی

 یناراحت عالمت نیتر کوچک حاال اما است یعصبان

 . دیدینم صورتش در

  

 . نبود معلوم هم خودش با فشیتکل مرد نیا

  ه؟یچ گلدون نیا -

 کوچک گلدان به و گرفت را نگاهش رد جانان

 .دیرس در کنار فردوس
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 ساعت مین مسئله از یزیچ فرهاد که حاال شد هل

 خواستینم هم او بود، اوردهین خودش یرو به شیپ

 . دیبگو یزیچ

 یبرا بودم گذاشته کنار من رو نیا آها... نیا ن؟یا -

 .شما

  

 . خاراند را اشقهیشق فرهاد

  من؟ یبرا -

 . داد جواب تر مسلط بار نیا جانان

 نیاریسردرم اهیگ و گل از دمید...  شما یبرا بله -

 ونهخ به اهیگ و گل شام، یبرا ارمیب رو نیا گفتم منم

 .بخشهیم روح
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 . کرد مکث

 برمشب تونمیم ست،ین یمشکل نیخواینم اگر البته -

 .خونه

  

 یمکث و داد فشار هم یرو محکم را شیهالب فرهاد

 . انداخت باال سر. کرد

 . یمرس خوبه،. نه -

 . داد رونیب یآسودگ با را نفسش جانان

 . انداخت دیکل و رفت در طرف به فرهاد

 .خونه برم پس من: گفت جانان
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 . برگشت عقب به و کرد باز را در

. داخل ایب م؟یبفرست رو ها لیمیا یومدین مگه -

 . اریب هم گلدون

 .  رفت داخل و

 به ختم یچ همه انگار. انداخت باال شانه ناچارا جانان

 .بود شده ریخ

  

 مچ در یدیشد درد که داشتبر گلدان سمت به یقدم

 یاپ نیا. دیکش یبلند اخ اراده یب و دیچیپ شیپا

 نیتر کوچک با. دادیم دستش کار آخر دهید ضرب

 خانه ادگاری. گرفتیم درد اول روز مثل یاضربه

 .بود یلیوک
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  شده؟یچ -

 گرشید یپا را وزنش و گرفت دندان را لبش

 تنش یرو یسرد عرق. داد هیتک وارید به و انداخت

 افتاده فشارش حاال و بود نخورده هم شام. نشست

 .بود

  

 ستادهیا شیروروبه و برگشته شیصدا دنیشن با فرهاد

 .  کردیم نگاه او یپا به اخم با و بود

 . یچیه -

 ؟یایب راه خودت یتونیم -
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  یتابوصورت#

۲۶۸ 

 

 را دستش. داد تکان سر آرام. آورد در را شیهاییدمپا

 . رفت جلو آرام آرام و گرفت وارید به

  

 و داشت فاصله کاناپه تا هنوز. دیرس راهرو انتها به

 هب یادرمانده نگاه. گذاشتیم بر وارید از دست دیبا

 . انداخت مبل نیتر کینزد

 .کرد ینچ فرهاد
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 گذاشته وارید یرو که جانان دست یرو را دستش

 در را آن فرز شد، جدا وارید از دستش زد، بود

 قفل او شیهاانگشت و گرفت خودش شیهادست

 .بکشد رونیب را دستش نتواند تا کرد

  

 که برگرداند او سمت به را اشیشاک نگاه جانان 

 رونیب یبرا را شیتقال به و نکرد او به ییاعتنا فرهاد

 شتریب را دستش فشار و نکرد یا توجه دستش دنیکش

 .کرد

  

 لجباز یخو فرهاد و کند اصرار اگر دانستیم جانان

 ماست مانند کند شیرها و کند انیطغ اشیعصبان و
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 یسع و نکرد یاعتراض گرید. شودیم پهن نیزم یرو

 که یدست یرو تا کند تمرکز رفتنش راه یرو کرد

 .دشیم فشرده و بود شده قفل فرهاد گرم دست انیم

  

 یرو لبخند شد،یم ترکینزد مبل به که یقدم هر با

 . شدیم رتپررنگ لبش

 رها را دستش فرهاد و نشست مبل یرو اطیاحت با

 .کرد

  

 شده سرخ که بود داده فشار را دستش محکم قدر آن

. ودب شده داغ. گرفت گرشید دست در را دستش. بود

 دیکش یقیعم نفس. کردیم خجالت احساس خودیب
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 نشده قرمز شیهالپ که کرد آرزو تنها لحظه ان در و

 .دباش نداختهین گل و

  

 لب یرو یمصنوع یلبخند و آورد باال را سرش

 . نشود آشکار خجالتش و اضطراب تا نشاند

 نگاه را او و بود نشسته شیروروبه مبل یرو فرهاد

 . کردیم

 ور هالیمیا نیایب ن،ییبدو نیرینم اگر شما... خب -

 . میبفرست

 . انداخت باال ابرو توجه یب فرهاد

  نه؟ ه،یلیوک نهخو شِب از پات مشکل نیا -

 . خورد فرو را لبخندش فرهاد، یجد لحن با
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 .آره -

  

  گفت؟ یچ شب اون دکتر -

 ببندمش روز چند ه،یسطح یدگید بیآس هی گفت -

 . شهیم خوب

 ...نشده یول -

  

 . افتاد تکاپو به

 آدیم بهش یفشار یوقت... بود خوب خوب چرا -

 . هشیم خوب کم کم باز یول باز شهیم ینطوریا

 . زد پوزخند فرهاد
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 و فشار کی با یگیم تو که یخوب خوب پا  -

 .  شه ینطوریا نباشد خوردن یسکندر

 . رفت آشپزخانه به و شد بلند جا از

  

 دهافتا کار از شوفاژها. گفتیم راست فرهاد بود سرد

 .کرد جمع را شیهاشانه. بودند

  

 هب هیاول یها کمک جعبه که یحال در بعد قهیدق چند

 . برگشت داشت؛ دست

 و نشست مبل نییپا. کرد نگاه را او تعجب با جانان

 . داد حیتوض کوتاه و آورد باال را سرش

 .بندازم پات به ینگاه خوامیم -
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 انانج پا ریز را دستش باشد، یجواب منتظر آنکه یب و

 و دیکش درهم را شیهااخم. آورد باال را آن و گذاشت

 .داختان آن به ینگاه دقت با

 

  یتابوصورت#

۲۶۹ 

 

 اب دانستینم مرد نیا. شد منقبض بدنش عضالت

 توانستینم اما کند؟ یم معذب را او حرکاتش نیا

 . دیبگو یزیچ
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 فیتعر فرهاد یبرا نامحرم و محرم که دانستیم

 و طیشرا نیا در دادنش حیتوض و است نشده

 بدتر را اوضاع تنها بود، زده امشب که ییهاحرف

. ..او اما بود گرفته خو فرهنگ نیا به هم هلن. کردیم

 خط چند و نامه ان. بود داده قول آخرش نامه در

 دو اب اشساله سه نیا اشتراک نقطه تنها آنها با حرفش

 .بود خانواده نام به شخص، دو آن

  

 ردک بلند سر و گذاشت نیزم یرو اطیاحت با را شیپا

 . داد حیتوض جانان به رو و

 . دکتر یبر دیبا فردا. کرده مور -
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 یکیتپالس با و رفت آشپزخانه به و شد بلند گرید بار

 .  برگشت بود، آن در خی چند که

 . نشست مبل نییپا و نیزم یرو

 ؟ینیبش نییپا یتونیم-

  

 دیکش نییپا را خودش آرام آرام. گفت یا آره جانان

 را دامنش و کرد دراز را شیپا. نشست نیزم یرو و

 دهش کاسته شیپا درد از یکم. کرد مرتب شیپا یرو

 .بود

  

 بیاس پا مچ یرو و زد گره را خی کیپالست سر فرهاد

 . گذاشت اشدهید
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 .هحد نیهم در امکاناتم: گفت جانان به کردن نگاه یب

  

 به لرز خودش، فشار افت و خانه سرما ها،خی یسرد

 .خوردیم هم یرو شیهادندان و بود انداخته تنش

  

 . انداخت او به یکوتاه نگاه حرف یب فرهاد

 جانان پا یرو و آورد در را اشیورزش گرمکن

 . داشت تن به یشمی ساده شرتیت کی. گذاشت

 .دمشیپوش امشب تازه زه،یتم. بپوشش-
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 یاندست با. بود زده خی بدنش گذاشت، کنار را تعارف

 و برداشت را لباس بود، شده ِسر سرما شدت از که

 .دیپوش رافنشسا یرو

  

 دهیخر هم با امروز که ییهالباس جز و بود نو لباس

 هنوز اما انداخت باال ابرو یکنجکاو با نبود، بودند

 کی یبرا را او که داشت یسیرودروا فرهاد با آنقدر

 . کند جواب و سوال یورزش کنگرم

 کنار. برگشت و برداشت روبرو مبل از را تاپلپ

 کردن باز مشغول هک همانطور و نشست جانان

 رو اتلتسیآ مدرک که گفت هلن: گفت بود تاپلپ

 یحت نخوندم، زبان یچیه ماهه چند نیا من ،یگرفت
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 شتباها اگر که یایب گفتم نخورده، گوشم به امکلمه هی

 . مسینویم خودم رو متنش. یکن درستش بود یگاف و

 .گفت یآرام باشه جانان

  

 تاپ لپ و اشتگذ شیپا یرو را مبل کوسن فرهاد

 . داد قرار آن یرو را

 هزد زل صفحه به دقت با که جانان و نوشتیم فرهاد

 .کردیم حیتصح و گفتیم را اشتباهاتش بود،

  

 جانان و نوشت هم سر پشت فرهاد که بود لیمیا سه

 ریز از یزیچ تا بود توریمان به نگاهش رهیخ رهیخ

 . نشود رد چشمش
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 صفحه از چشم انجان شد، ارسال که آخر لیمیا

 و کرد حلقه هم در را شیهادست گرفت، تاپلپ

 . داد یقوس و کش را بدنش

  

 از شیپا و  بود شده آب کیپالست درون یها خی

 .دکرینم احساسش گرید. بود شده حسیب شیسرما

  

 .گذاشت مبل یباال و بست را تاپلپ فرهاد

  

 ادگاری که یساعت. انداخت ساعت به ینگاه جانان

 خانه دنیچ یبرا که یروز هلن. بود فربد و  لنه

 خودشان خانه از را بود کسر و کم چه هر بود، آمده
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 لیوسا همان از یجزئ هم ساعت نیا که بود آورده

 نشان را دوازده به مانده قهیدق ده شیهاعقره. بود

 .دادیم

  

 مترک یلیخ دردش. بود بهتر. داد تکان را شیپا یکم

 .بود شده

  

 شتگذا مبل لبه یرو اطیاحت با را دستش حال، نیا با

 .ستادیا و دیکش باال را خودش آرام آرام و

 

  یتابوصورت#
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 رید مهندس یآقا: گفت و کرد مرتب را شالش معذب

 . ریخ به شب. برم گهید من وقته

 . جنباند سر فرهاد

 ؟یبر راه یتونیم -

  

 یزیچ زبا هم توانستینم اگر یحت... توانستیم

 نیا جلو عمرش از یمین اندازه به امشب. گفتینم

 را خودش ابرو و بود شده سرخ بود، داده یسوت مرد

 .بود برده

  

 ... تونمیم شهیم خوب فردا تا. تونمیم آره -
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 . دیپر حرفش انیم فرهاد

 .مارستانیب یریم ،یلیتعط شرکت تو فردا -

  

 . کرد اعتراض

 .شهیم خوب افرد تا...خوبم من... نه -

  

 . کرد تکرار یجد و شمرده شمرده و آمد جلو قدم دو

 ...  دکتر... یریم... فردا... تو -

 : داد ادامه تر عیسر و

 آخرش ،یکن ول وضع نیا به رو پات نیا چون -

 ؟یاوک ،یکن قطعش یبر دیبا
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 .  نداشت را کردن مخالفت جان نه و جرات نه گرید

 . ریخ هب شب. باشه: گفت حوصله یب

 .ریخ به شب -

  

 عقب به کنگرم یادآوری با که کرد گرد عقب

 . دیچرخ

 .... کنتون گرم -

 شیها چشم یرو را دستش که همانطور فرهاد

 : داد جواب د،یکشیم

 .اریب بعدا بپوشش. خوادینم -

  

 . آمد رونیب خانه از آرام و گفت یآرام باشه
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 اش هدید بیاس یپا یرو را وزنش که بود حواسش

 .اندازدین

  

 .  دیکش یآه افتاد هاپله به که نگاهش

 ادی نشست، پلهراه سرد یها نرده یرو بر که دستش

 منحرف را ذهنش عیسر و  افتاد فرهاد دست یگرم

 .  کرد

  

 رامآ آرام. هاپله از رفتن باال یرو بر گذاشت را تمرکز

 .  رفت باال عجله یب و

 . دیکش یراحت نفس دیرس که خودش واحد جلو به

 . شد وارد و انداخت دیکل
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 افتاد، کانتر یرو یماکارون بشقاب به که نگاهش

 .زد برق چشمانش

  

 هم رفتنش راه تند اگرچه. کرد تند پا بشقاب طرف به

 تداشیمبر نیزم از اطیاحت با که ییپا و لحظه آن در

 پشتالک رفتن راه سرعت با داد یم حرکتش و

 . کرد یم یبرابر

  

 ییشوظرف داخل را یخال بشقاب بعد، قهیدق پنج

 کنار شیفردا ناهار یبرا را غذا هیبق و گذاشت
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 ناهار آوردن بر یمبن فرهاد حرف هنوز. گذاشت

 .داشت ادی به را خودش همراه

  

 . رفت خواب تخت به و شد الیخیب را مسواک

 نزده اشیناراحت از یحرف چیه فرهاد. رفت فکر به

 تگفیم کاش. شد مانیپش. بود یادع رفتارش و بود

 وول شیجا در. داشته یعذرخواه جنبه گل آن که

 .خورد

  

 و دیکشیم شیپ را حرفش و گفتیم دیبا فردا 

 امتم یرو روزها نیا یکالنتر ترس که دادیم حیتوض

 .انداخته هیسا شیهاواکنش و یزندگ
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 کرد، یم را فکرش را خودش که یزیچ از شتریب 

 بود ختهیر بهم را روانش و روح یالنترک یها دیتهد

 . نبود خودش دست شیرفتارها از کدام چیه و

 . زد غر و شد زیخ مین. آمد یگوش امکیپ یصدا

 شب؟ موقع نیا هیک -

  

 باز را رمزش و زد چنگ تخت پا یرو از را یگوش

 . خواند زنان پچ پچ را اسم. کرد

 .نواب مهندس -

  

 . کرد باز را امیپ
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 شیپ یمشکل اگر. ستین لنتیسا میگوش هاشب -

 . بزن زنگ ،یکرد احساس یزیچ ای و یدیترس اومد،

 . نشست لبش یرو یپهن لبخند

  

 آن که بود دهیفهم. دیفهمیم را ترسش یعنی نیا

 مانند که بوده یوحشت و رعب از یناش فقط هاحرف

 . افتاده شیروزها نیا جان به بختک

 و کرد پنهان لمهک دو پشت در را شیهاحرف تمام

 .  نوشت

 .ریخبهشب. ممنون -
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 ،یتخت پا یرو یگوش گذاشتن با و زد را ارسال دکمه

 .رفت خواب به و دیکش سرش یرو را پتو

 

  یتابوصورت#
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 داریب از ساعت مین. انداخت کاناپه یرو را خودش

 نرفت. نداشت یدرد گرید شیپا و گذشتیم شدنش

 .بود کرده لغو را ردکت و مارستانیب به

 

 دبع و کند استراحت ساعت دو یکی داشت میتصم 

 به مربوط مسائل و یکالنتر اگر. برود شرکت به آن از
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 رونیب  هم را ساعت کی نیا آمد ینم بدش نبود او

 . شدینم اما بزند یگشت و برود

 از ساعت تازه و دیمال دست پشت با را چشمانش

 یب بخوابد، کرد یم تالش چه هر و بود گذشته هشت

 بلند زنگ یصدا که بست را چشمانش. بود دهیفا

 .شد

  

 که دادیم احتمال. شد بلند جا از حال یب و کرخت

 استم بار کی شدنش داریب قبل صبح. باشد وایش

 . بود شده برگشتنش متوجه. بود گرفته

 از خواب فرهاد دنید با و کرد نگاه در یچشم از

 . ختیگر چشمانش
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 شلوار و شرتیت. کرد نگاه خودش هب شده هل

. کرد ورش و دور به ینگاه. داشت تن به یصورت

 سرعت با. آمد زنگ یصدا گرید بار. نبود زیچ چیه

  .کرد سر و برداشت یلباس جا یرو از را نمازش چادر

  

 و آمده جلو که دید را فرهاد در کردن باز با همزمان

 نانجا دنید با که بود زنگ یرو دستش گرید بار

 هچهر به ینگاه دهیپر باال یابروها با و دیکش عقب

 . انداخت او آلود خواب

  ؟یبود خواب. سالم -
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 را خودش کرد یسع و کرد لعنت را خودش دل در

 .دهد جلوه یعاد

  

 . انداخت باال را سرش

 . نه -

 راهم سر گفتم ، هنوز یباش نرفته زدم حدس -

 .برسونمت

  

 زود که شد خارج شیهالب انیم از یا خفه یوا

 : گفت و کرد جمعش

 . ممنونم رمیم خودم من نه -

 .رسونمتیم گفتم که نکردم تعارف -
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 به ینگاه با و کرد شیها حرف یچاشن را تمسخر

 . کرد اضافه او یپا تا سر

 . ینداشت رفتن قصد کال کنم فکر البته -

 زد کنار را یسیرودروا و دورغ. بود خوانده را دستش

 را فرهاد کرد تالش شیها دست دادن کانت با و

 .کند هیتوج

  

 رو شما وجدان عذاب من مهندس یآقا نینیبب -

 که نیا. واقعا کنم ینم درک یعنی نه... کنم یم درک

 بوده اتفاق هی شده، ینطوریا یلیوک خونه من یپا

 ...ستین هم یکس خاطر به و ستین یکس ریتقص
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 : داد ادامه تیجد با و داد تکان طرف دو به را سرش

 دمشیم ینطوریا پارک و ابونیخ یتو من اگر اصال -

 یم یشهردار از و خسارتش دیبا خوردیم چیپ پام

 و خوبم کامال من االنم... نه که معلومه خب گرفتم؟

 .خودهیب دردسر فقط رفتن دکتر دونمیم

  

 .  ندیبب را شیها حرف ریتاث تا کرد سکوت

  .ستادیا نهیس به دست فرهاد

  شد؟ تموم -

 ؟یچ  -
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 برسونمت شو آماده شد تموم اگر حرفات -

 شده رمید. مارستانیب

  

 دخو با. بزند رونیب حلقه از شیها چشم بود کینزد

 جهیتن شتریب بود زده حرف سنگ یبرا اگر کرد، فکر

 .دادیم

  

 . زد لبخند حرص با

 رو روزم اون برنامه شمیم داریب که صبح هر من -

 برنامه یتو دمیم انجام رو کارام او بقط و نمیچیم

 وتاد که مخصوصا. ستین رفتن مارستانیب هم امروزم

 .میدار امروز مهم یلیخ مصاحبه
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 . انداخت باال ابرو

 ؟یچ مصاحبه ـ

 

  یتابوصورت#

۲۷۲ 

 

 شرکت از گفتم که ینفر دو همون: گفت خوشحال

 . انهی انیب تونن یم سرمد

  ان؟یم چند ساعت ـ

 . ازدهی و هد -

 .یندار یکار که تو. منه با شون مصاحبه خب -



صورتیتابو   
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 . دینال یزار با

 ورج هر االن. نمشونیبب دیبا که بودم معرفشون من -

 نیا یتو شرکت میبر بعد و مارستانیب میبر ما که

 النا نیهم میرسینم موقع به قطعا کیتراف و یشلوغ

 . شده رید هم

 

 .دیپاش کلماتش یرو جرعه جرعه را اقیاشت

 ددر باز امشب تا من یپا اگر میکن صبر نکهیا و -

  باشه؟.  دکتر رم یم خودم فردا من گرفت

 هب بار نیا که بود مشخص. جنباند سر نهیطمان با

 . بود کرده فکر شیها حرف
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 . باشه -

  

 کرده اشیراض باالخره. دیکوب بهم را شیها دست

 دو دنیکوب هنگام که نبود چادرش به حواسش. بود

 زیل سرش یرو و بود شده رها گرید کی به دستش

 و گرفت دستش با را آن. رفتیم عقب و خوردیم

 آماده االن من: گفت حال همان در و رفت عقب عقب

 .شمیم

 .کرد رها باز مهین را در 

 یتو را خودش و کرد رها خانه وسط را چادر

 هب و شست را صورتش و دست. چپاند ییشودست

 . رفت اتاق
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 لباس داشت؛ سراغ خودش از که یسرعت تینها با

 .  کرد تن را شیها

 رد خود به. کند مرتب را شالش تا ستادیا نهیآ جلو

 .  زد یلبخند اش نهیآ

 از روزآن و نبود شیآرا اهل ادیز که کرد شکر خدارا

 .گرفت فاکتور هم یشگیهم کم همان

  

 آن داخل را شیها جوراب و برداشت را فشیک

 که را دیکل انداخٰت دوشش یرو را فشیک. گذاشت

 به که افتاد ناهارش ادی برداشت دیکل زیآو جا از
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 فشیک داخل هم را یماکارون ظرف و رفت آشپزخانه

 . دیند را فرهاد. آمد رونیب خانه از و انداخت

  

 .  آمد نییپا یکی دوتا و تند را ها پله

 تلف یبرا یوقت اما کرد مکث یکم وایش خانه جلو

 . گرفت یم یخبر و زد یم زنگ بعدا. نداشت دنکر

  

 خانه به توانست ینم یلیوک خاطر به روزها ان اگر

 د،بو اورده رو وایش به شییتنها خاطر به و برود هلن

 .  ودب شده تنها کامال و نداشت وجود یهلن گرید اکنون

 ها هپل از گرفت، سرعت گرید بار و زد یتلخ لبخند 

 جلو فرهاد نیماش آمد رونیب که خانه از. شد ریسراز
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 اشیگوش با زدن حرف مشغول و بود پارک خانه

 .بود

  

 . نشست و کرد باز را در

 زارو نیا من د،یجاو برام یکن دایپ یتونیم نیبب ـ

 ینکرد داشیپ خودت اگر یول شلوغه سرم یلیخ

 . دنبالش رمیم خودم بگو

  

 . کرد حرکت فرهاد بست را در که جانان

 باال سنش ادمیز که یچادر خانم هی نیبب آره، -

 .ستین
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 دنیشن با و آورد در فشیک از را شیها جوراب جانان

 . زد خشکش جا در فرهاد حرف

. ها سراغش یبفرست راه به سر و خوب آدم دیجاو -

 گهید. هیچطور تشیوضع که یدونیم ها محله اون

 .نکنم سفارش

  

 عصمت خونه بره خوام یم سرشب فقط. باشه -

 .خانوم

  

 بار نیا اما دیشنینم را دیجاو یصدا لحظه ان تا

 . دیرس هم جانان گوش به ادشیفر شیصدا
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 یآزار خود ؟یخورد خر مغز مگه ؟یشد ونهید -

 بشه؟ یچ که خانوم عصمت شیپ یبر ؟یروان یدار

 یگذاشت اونورا رو پات بفهمم خدا یخداوند به فرهاد

 اج همون انیب رونیب یایب نکهیا قبل ها بچه گمیم

 .کتک ریز رنتیبگ

 

  یتابوصورت#

۲۷۳ 

 

: گفت یجد و داد فاصله گوشش از را یگوش فرهاد

 ادرسش بگم بهت گفتم فقط نخواستم، نظر ازت
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 همونجا هنوز. ماه هفت نیا باشه نشده عوض

 نه؟یشیم

  

 کی که یحال در جانان و زد یم ادیفر هنوز دیجاو

 دست به را یگرید و بود دهیپوش را جورابش لنگ

 کرد یم گوش فرهاد و دیجاو یها حرف به داشت،

 .شد یم جیگ و متعجب شتریب لحظه وهر

  

 ات اگر من فرهاد. نهیشیم کجا و کجاست چه تو به ـ

 مطمئن االن اما یهست یروان تو کردم یم فکر االن

 بس اورد سرت اون که ییبال. نرو اونجا فقط شدم
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 ونش ینیافر افتخار نیا بابت یبر یخوایم نبود؟

  ؟یکن تشکر ازشون

 .کرد تکرار خونسرد فرهاد

  

 ئنمط خواستم فقط. دمینپرس نظر ازت گم یم بازم -

 تو یها ادیفر از که باشه نکرده یکش اسباب شم

 فقط. ندارم یکار گهید. همونجاست هنوز معلومه

 .افظخداح. کن یریگیپ رو گفتم بهت یا مسئله نیهم

  

 هک انداخت جانان به ینگاه مین و کرد قطع را یگوش 

 . بود شده خشک دست به جوراب لنگه کی با
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 دنیپوش مشغول و کرد جور و جمع را خودش جانان

 سه ذهنش مجهوالت به که یدرحال شد جورابش لنگه

 . بودند شده اضافه فرد

 . خانوم عصمت و یچادر زن د،یجاو 

 وتسک زین فرهاد. دینرس ییجا به کرد حساب هرچه

 . بود کرده

  

 تمام به قبال یانرژ و شور.  نبود یخبر شرکت در

 هک برنامه اساس بر بخش وهر بود برگشته ها بخش

 .  کردند یم کار بود داده ارائه جلسه در فرهاد

 آمدن تا گرید ساعت مین تنها نشست که زشیم پشت

 . بود مانده اش مصاحبه و نایم
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 شیصدا که دبو ستمشیس کردن روشن مشغول فرهاد

 . شد رهیخ او به فرهاد پرسشگر نگاه و زد

 بخش یبرا دو هر انیم امروز که ینفر دو نیا -

 یم من میخوایم هم یمنش کی ما ان،یم یسینو برنامه

  بگم؟ یتوسل خانم به تونم

 . دیکش درهم را شیابروها

 ه؟یک -

  

 . داد حیتوض حوصله با

 یوت بود من همکار قبال. یتوسل دهیسپ... دهیسپ -

 چند نیا یها کارمند یبررس یتو. یگانیبا بخش
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 دو یکی من. داده استعفا ماه اون شدم متوجه ماهه

 دیبا. ادیم بر پسش از دونمیم اما خبرم یب ازش ماهه

 . بگم بهش

 . جنباند سر و کرد جمع را لبش

 . ستین یمشکل اعتماده مورد یگیم اگر باشه -

 .ممنون -

  

 چند نیا در. شد کارش مشغول و انداخت نییپا سر

 خبر یب رد،یبگ یخبر دهیسپ از بود نتوانسته یحت وقته

. دبو نگرقته او با یتماس گرید و بود داده استعفا

 سپ پدرش از را ایارش باشد توانسته که بود دواریام

 . ردیگی
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 .خورد در به آرام ضربه دو بعد، یقیدقا

  

 ده به ربه کی هنوز افتاد ساعت به نگاهش جانان

 .هرگز زودتر اما دیایب رید بود ممکن نایم. بود مانده

 رهادف به یکوتاه نگاه حال نیا با. بود ینود قهیدق ادم

   .برد باال را شیصدا و کرد بود، نوشتن مشغول که

 . دییبفرما -

 .  شد باز و آمد نییپا در رهیگدست

 کنجکاو نگاه. شد وارد یپوش خوش و بلند قد دختر

 .کرد اسکن را دختر پا تا سر جانان
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1800 
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 شال و بود ختهیر دورش یشالق که یتیال یموها

 رها آزادانه سرش یرو که ییطال هیحاش با یمشک

 . بود شده

 و ودب شیزانو یباال تا ارتفاعش که یمشک چرم پالتو

 و دهیکش را شیپاها داشت، پا به که ینیشا یمشک لگ

 .داد یم نشان  باتریز

 

  یتابوصورت#

۲۷۴ 

 

 که ماند دختر صورتش یرو و آورد باال را نگاهش

 رهیخ فرهاد به و داشت یا دخترانه و حیمل شیآرا



صورتیتابو   
  
 

 

1801 

1801 
@romandl 

 اهتشبیب فرهاد یسو به رفتنش سرعتش. بود شده

 لوج را دستش و ستادیا زیم جلو نبود کردن پرواز به

 :گفت اقیاشت با و برد

  

 . فرهاد سالم -

 در را دستش. ادستیا و داد عقب را یصندل فرهاد

 . گذاشت دختر دست

 

 :داد جواب گرید یها زمان از ترنرم فرهاد

 . یاومد خوش. سالم -

 

 . کرد یتبسم دختر
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 و گرفت آغوش در محکم را فرهاد و زد دور را زیم

 .دیرس زین جانان گوش به آرامش و دار بغض یصدا

  

 نمتیبیم زیم نیا پشت باز که خوشحالم قدر چه -

 گاهیجا نیا و یصندل نیا اقتیل خودت فقط فرهاد،

 خودت حق یتون یم باالخره که دونستمیم. یدار رو

 .نیریبگ رو

  

 نانجا. بود دهیچیپ اتاق در دختر نیریش ادکلن یبو

 . است بو خوش که کرد یم اعتراف. گرفت یدم

 و رفت عقب یقدم فرهاد و کرد رها را فرهاد دختر

 .ستادیا
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 .  دیخند دختر

 دنش کنم کار یچ اما ادیم بدت کردن بغل از نمدویم -

 . کنم افاقه دادن دست کی به ماه هفت بعد

 را دو ان و بود کرده قفل اشچانه ریز را دستش جانا

 .کرد یم نگاه

  

 . کرد زمزمه

 . دختره نیا خانوم، عصمت د،یجاو ،یچادر زن -

 فرهاد مورد در روزش کی مجهوالت تنها ها نیا

 . بودند
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 ماا بود ستادهیا او به پشت دیدینم را فرهاد تصور

 یخوشحال که دیفهمیم جانان و بود زده جانیه دختر

 چشمانش درون که یاشک و ستین یساختگ اش

 . ستین نقاب است؛ بسته حلقه

 .  دیگلش ممنون  -

 هب اسمش. کرد دختر به ینگاه.  بود دیگلش اسمش

 .آمد یم خودش

  

 . شدند چشم در چشم او با

 چشمانش برق از و کرد جمع را پهنش لبخند دیگلش

 . کاست
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 و یکرد انتخاب دیجد معاون که گفت شبید بابا -

 .یکرد میتقس رو کارت اتاق

  

 . آره: گفت کوتاه فرهاد

 ریز یدست با را انها همچنان که جانان به رو دیگلش و 

 .  وقتم خوش زمیعز سالم: گفت کرد؛ یم نگاه چانه

 ییگذرا و کوتاه لبخند و شد بلند جا از باالخره جانان

 . زد

 .نیهمچن. ممنونم سالم -

  

 طرف به را دستش و دیچرخ جانان سمت به فرهاد

 تک. هخامنش دیگلش مهندس خانم: گرفت دیگلش
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 کار باراز شرکت یتو و هستند خان بیحب دختر

 . خان بیحب نیجانش ییجورا کی و کنندیم

 یشجاع جانان مهندس خانم: گفت دیگلش به رو و

 .من معاون هم

  

 گرفت؛ دندان به یا لحظه را نشیریز لب دیگلش

 .  وقتمخوش بازم: گفت کوتاه و زد یهول لبخند

 .نشست زشیم پشت و داد تکان سر کوتاه جانان

 

  یتابوصورت#

۲۷۵ 
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 .  نداشت یخوب احساس

 نشان کردن کار مشغول را خود و نشست شیجا سر

 . داد

 

 مه باز اما بود گفته آمد خوش و بود زده دلبخن دختر

 وا نگاهش... نگاهش. بود نگرفته یخوب احساس او از

 . انداختیم فرشته ادی را

 فرهاد که کند منحرف را فکرش تا گرفت یدم

 : زد شیصدا

 ... مهندس خانم -

 



صورتیتابو   
  
 

 

1808 

1808 
@romandl 

 حضور در فرهاد بود خوب چه که کرد فکر نیا به

 باال را سرش. زندینم صدا اسم با را او یسوم نفر

 . گرفت

 

  بله؟ -

 یصندل یرو و بود شده بلند زشیم پشت از فرهاد

 . دندبو او رو به رو دو هر. بود گرفته یجا دیگلش کنار

 

 . ارنیب یدنینوش نیبگ دیس به شهیم اگر -

 . باشه -

 کردن نگاه یب و انداخت بشیج داخل را اشیگوش

 .  رفت رونیب آنها به
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 حال در قاسم دیس. ستادیا خانهآبدار چهارچوب در

 ات نرود داخل یکس داشت دیتاک و بود دنیکش یط

 . کف شدن خشک زمان

 . دیس ینباش خسته -

 . دیکش کمرش به دستش و ستادیا

 ... مه خانم ممنون -

 

 و خورد را حرفش جانان قبل دفعه حرف یادآوری با

 . کرد عوضش

 . خانوم جانان -

 . کرد یتبسم جانان



صورتیتابو   
  
 

 

1810 

1810 
@romandl 

 

  مهندس؟ یآقا اتاق یبریم یدنینوش دوتا دیس -

 . گذاشت کنار را یط فرض دیس

  ن؟یخورینم شما. چشم -

 . انداخت باال را سرش

 . دارن مهمون مهندس. نه -

 

 در را اشیگوش رفت، ساز یچا طرف به که دیس

 . داد امیپ نایم به و آورد

 

 . تیریمد بخش ایب میمستق یاومد -

  .آمد جوابش بالفاصله و



صورتیتابو   
  
 

 

1811 

1811 
@romandl 

 . کمینزد حله -

 

 کی دیس. انداخت بشیج داخل و کرد قفل را یگوش

 . بود گذاشته یچا فنجان کی کنار در قهوه فنجان

 

 : دیپرس کنجکاو

  د؟یس یبریم قهوه فنجون کی چرا شهیهم -

 د،یچیم ینیس درون هم کنار را ها فنجان که همانطور

 . داد جواب

 

 ای خورنیم تلخ قهوه ای خورهینم ییچا مهندس -

 . نسکافه
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 . کرد کج را لبش

 . آهان -

 . بود سیخ هنوز آبدارخانه کف

 

 . برس کارت به تو برمیم من دیس -

 را صورتش باشد، زده یحیقب حرف جانان که انگار

 . کرد جمع

  چمه؟ خودم مگه مهندس، خانم نه -

 

. دیس ستین تیچیه شما: گفت خنده انیم و دیخند 

 یردبرگ  یبخوا و رونیب یایب گمیم. ستهیب کارت
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 و شه یکار دوباره باز شه، فیکث کفشت ممکنه

 میندار تعارف. برمیم خودم. یبکش یط یش مجبور

 . که

 ... اخه -

 

 . شد کالفه

 بده. که شمینم چالق گهید فنجونه دوتا دیس -

 .برمیم

 

  یتابوصورت#

۲۷۶ 
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 وزهن. داد جانان به را ینیس. نگفت یزیچ گرید دیس

. نگفت یزیچ جانان. زدیم موج دیترد چشمانش ته

 را شیکارها تمام که بود کرده عادت دیس د،یفهمیم

 . دهد انجام کمال و تمام خودش

 

 در باشد جواب منتظر آنکه یب و زد در به یآرام ضربه

 خشک جا در شیروبرو صحنه دنید با. کرد باز را

 . شد

 

 شانه یرو ار سرش و بود افتاده دیگلش سر از شال

 .  بود گذاشته فرهاد
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 نوازشش آرام و بود او یموها یرو فرهاد دست

 چشم در چشم فرهاد با و دیند را او دیگلش. کردیم

 .  شد

 

 را شیهادست و داد قورت محکم را دهانش آب

 آنقدر درزدنش یصدا. شد قفل ینیس دور تر محکم

 کار. بودند نشده متوجه کدام چیه که نبود آرام هم

 و فرهاد یابروها ظیغل اخم اما بود نکرده یاشتباه

 ،بود زده زل او به فاصله ان از که یچشمان شدن تنگ

 .  کردیم معذبش
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 فرهاد، بر عالوه. بود رید رفتن رونیب یبرا گرید

 شیموها نوازش شدن متوقف از انگار هم دیگلش

 فرهاد شانه از را سرش شده، یخبر که بود دهیفهم

 وا حاال و بود گرفته را فرهاد نگاه رد و بود برداشته

 جلو مترسک همچون که بود شده رهیخ جانان به هم

 . بود زده خشکش در

 مدآ یم مضحک شتریب تیوضع ان در که زد یلبخند

 . یعیطب تا

 

 آنکه یبرا دیشا د،یلرزیم شیهاقدم چرا دانستینم

 بودن مزاحم احساس نقدریا اشیزندگ در لحظه ان تا

 . بود هنکرد
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 ینیس آنها به کردن نگاه یب. داد دیام خودش به دل در

 . ستادیا و گذاشت زیم یرو را

 

 سرش و آورد در را یگوش. دیلرز بشیج در یگوش

  به نگاهش که کرد بلند را

 قدرنیا. بود کرده هیگر.  خورد گره دیگلش سیخ نگاه 

  بود؟ فرهاد یدور ناراحت

 

 ... که کردیم فکر حتما نبود، متاهل فرهاد اگر

. دیزلر دستش در یگوش گرید بار. داد تکان سر تند 

 . بود نایم
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 . داد جواب و دیگز لب

 ات صد ستین یمنش که نجایا یهست یگور کدوم -

 . من جلو دره

 .  آمیم االن -

 

 . کرد قطع را یگوش

 هب یوحشتناک اخم با همچنان که ستادیا فرهاد روبرو

 . بود شده رهیخ او

 وقت مصاحبه یبرا که یمورد اون: گفت یجد

   مصاحبه؟ یبرا نیدار وقت. اومدن داشتن،

 



صورتیتابو   
  
 

 

1819 

1819 
@romandl 

 اخم و یزخم نگاه ان با فرهاد قاطع نه کی تنها حاال

 امروزش شدن عیضا فهرست تا داشت کم ظشیغل

 . شود لیتکم

 

 را رشس د،یشنیم را دیگلش ینیب دنیکش باال یصدا

 .  دکریم نیف نیف و بود انداخته نییپا

 

 . نکرد یمخالف فرهاد

 . کنفرانس سالن بره بگو. باشه -

 . بود کرده دایپ تیوضع ان از فرار یبرا یراه

 . باشه -
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 از تند و شتاب با ندازد،یب دیگلش به ینگاه آنکه یب و

 . زد رونیب اتاق

 گاهن اطرافش به و بود زده هیتک یمنش زیم به نایم 

 به را خودش بلند قدم دو با د،ید که را جانان. کردیم

 . گرفت آغوشش در و رساند او

 خانوم جانان جان، یجک لیفام فک بر سالم -

 

  یتابوصورت#

۲۷۷ 

 

 . دیخند و کرد یروبروس او با جانان

  .دارم ابرو نجایا من  ن،ییپا اریب رو صدات. سالم -
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 . انداخت باال ابرو نایم

 

. یایم ونریب روسا سییر اتاق از یشد شاخ بابا  -

 یبترک یا ؟یش سییر خودت یکرد اجر رو ما نون

 ... که ایدن

 

 : کرد نازک چشم پشت و دیپر حرفش انیم

 یدونینم رو قدرم. گهید کردم جور کار برات خفه، -

 . که

 

 . زد یینما دندان لبخند نایم

 .  میپاکر چاکر. یدار ییفدا -
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 و طنز بعد یالحظه و شد رهیخ جانان به یا هیثان

 . بست رخت کالمش از یشوخ

 و بود شده تنگ برات دلم قدر چه...ایجد یول -

 بهت بار صد از شتریب دونهیم خدا. بودم نگرانت

 . یسالم که خداروشکر. یبود خاموش اما زد زنگ

 

 یدرست به نایم استخدام کار اگر. زد یمهر پر لبخند

. شدیم جبران شییتنها از یادیز بخش رفت،یم شیپ

 قتشو به و همکار وقتش به بود، قیرف وقتش به انیم

 . کرد یم یشوخ ای و شدیم یجد جا به. خانواده
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 وقتت ساعت دو یکی مصاحبه بعد.  بگردم دورت -

  بگم؟ رو زیچ همه برات رونیب میبر آزاده

 . داد تکان سر تند تند نایم

 . اره -

 

 . کنفرانس اتاق برو ایب فعال. میبر بزن پس -

 نیا در و کرد ییراهنما کنفرانس اتاق طرف به را او

 عراج یکوتاه حیتوض و گفت خودش معاونت از نیب

 . داد شرکت و فرهاد به

 

 زندب صدا را فرهاد تا برگشت رساند، سالن به که را او

 . دید را او راهرو در که
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 نوازش صحنه بود نتوانسته جانان و ستادیا فرهاد

 و نرم فرهاد نیا. بردب ادی از را دیگلش یموها کردن

 . کردینم تصور هم الشیخ در را ریپذ انعطاف

 

 دیگلش با دنشید از قهیدق پنج فقط که حاال نیهم 

 چشمان نیا با مرد نیا توانستینم هم باز گشتیم

 مو نوازش حال در را اشیشگیهم اخم و سرخ

 . کند تصور گرید یدختر

 

 . داد حیتوض افکارش درهم کالف از جهینت یب

 ... فقط... هستن کنفرانس سالن یتو -
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 که شد سبب اش، جمله ادامه در کردنش دست دست

 . کند تکرار را آخرش حرف فرهاد

 ... فقط -

 

 . زد را حرفش و گرفت یدم

 رمب نایم با ساعت دو یکی من مصاحبه از بعد شهیم -

 . گردمیمبر دوازده تا رون؟یب

 . کرد دییتا درنگ، یا لحظه با فرهاد

 . باشه -

 

 برقش و گذشت دلش بر آب یخنکا همچون یشاد

 . دیرس چشمانش به
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 . ممنون -

 و گرفت را راهش او تشکر به العملعکس یب فرهاد

 .  رفت

 

 . رفت اتاق طرف به و زد حرف خود با لب ریز جانان

 فرشته پس... داره دوستش دیشا... خب چه من به -

 دبو ناراحت ونما البته...نداشت شک او به لیدل یب

 . کنه آرومش خواستهیم دیشا کرد،یم هیگر

 طرب تو به اون یزندگ. زد بینه خود به و بست لب

 شیزندگ فضول یشهیهمسا و معاون. جانان نداره

 .  که یستین
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 نگاه و بود رفته دیگلش. شد اتاق وارد و دیکش یپوش

 .ماند رهیخ ،یخال یصندل به او

 

  یتابوصورت#

۲۷۸ 

 

 رد به یا ضربه که کرد متمرکز کارش یرو را فکرش

 . شد باز و خورد

 . بود قاسم دیس

 

 مصاحبه یبرا گنیم اومدن ییآقا هی مهندس خانم -

 .  اومده
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 : داد ادامه سرش پشت به کردن اشاره با و

 . سادهیوا رونیح نجایا خدا بنده -

. شدیم ساز مشکل داشت حد از شیب یمنش نبود

 .  زد یم زنگ دهیسپ به دیبا امشب

 

 . شد بلند زیم پشت از

 . امیم خودم االن دیس باشه ـ

 تمام را نایم مصاحبه هنوز فرهاد و بود ازدهی ساعت

 .  گرفت استرس. بود نکرده

 هیکت وارید به نییپا یسر با دست به فیک یسهراب

 . بود داده
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 .  ستادیا شیروبرو

 . نیاومد خوش. سالم -

 جواب اش یشگیهم متانت با و آورد باال را سرش

 . داد

 . ممنونم. مهندس خانم. سالم ـ

 

 کنن، یم مصاحبه یقیحق خانم با دارن نواب یآقا ـ

 . شماست نوبت شونیا از بعد

 . دید چشمانش در را تعجب

  ؟یقیحق خانم ـ

 

 . داد تکان سر جانان
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 هب دعوت سرمد شرکت از فقط دوتا شما فعال. بله ـ

 .  نیشد یهمکار

 . ممنون. آهان ـ

 رونیب یکس هنوز.انداخت راهرو اخر به ینگاه جانان

 . دیکش خشکش شیهالب یرو را زبانش. بود امدهین

 

 هب باشه الزم من کنم فکر ،یسهراب یآقا راستش -

 .  بدم یحیتوض کی شماهم

 اام گفتن یچ شرکت اون یتو سرم پشت دونمینم

 ... داشتم نواب یاقا با که یقبل ییاشنا واسطه به من

 

 : گفت آرامش با و آورد باال را دستش یسهراب
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 دنیفهم بعد خودم من. ستین حیتوض به ازین ـ

 هم منحل شرکت اگر یحت ،یلیوک یآقا یهاجرم

 هب نه ماجرا هیبق گهید. دادمیم استعفا خودم شدینم

 اما. بدونم موردش در مشتاقم نه و داره ربط من

 .گمیم کیتبر شماهم به و نجامیا االن که خوشحالم

 . نیشد معاون که دمیشن

 

 با نزد حرف وقت. دیکش اشیشانیپ به دستش جانان

 حرف وقت و دیترس یم شدنش یعصبان از فرهاد

 . کرد یم معذبش آرامشش و تواضع یسهراب با زدن

 

 . کرد تمام را بحث
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 بتونبم هم نجایا دوارمیام. نیکرد درک که ممنونم ـ 

 . میباش هم یابر یخوب یهمکارها

 

 . گرفت اتاق طرف به را دستش و

 یقیقح خانم مصاحبه تا نیباش منتظر داخل نیتونیم ـ

 . بشه تموم

 

 جانان. شکست را سکوت کنفرانس سالن دٍر یصدا

 با نایم و جلو فرهاد. انداخت سالن ته به را نگاهش

 . کرد یم حرکت سرش پشت یکم فاصله

 فرهاد درهم شهیهم فهایق از و دیدینم را نایم چهره

 . دیفهم را یزیچ شدینم زین
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 لب رب صورتش یپهنا به لبخند نایم. شدند کشانینزد

 از هم را شیها دندان تعداد شدیم یراحت به که داشت

 .شمرد فاصله نیهم

 

  یتابوصورت#

۲۷۹ 

 

 . کرد یمعرف جانان. ستادیا کنارشان فرهاد

 .سرمد شرکت در بنده یهمکارها از یسراب مهندس ـ
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 را یسهراب شده زیر یچشمان با که فرهاد به رو و

 : کرد اضافه کرد یم رصد

 . شرکت سییر نواب مهندس ـ

 :گفت مودبانه و مانهیصم و کرد دراز دست یسهراب

 . تونییآشنا از وقتمخوش. مهندس یآقا سالم

 

 . فشرد را دستش مکث با فرهاد

 . نیآمد خوش. سالم ـ

 لبش جانان. بود زده زل آنها به لبخند با همچنان نایم

 و کرد صاف را شیصدا. نخندد تا گرفت دندان به را

 . سرچرخاند فرهاد طرف به
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 یبرا نیبر یسهراب یآقا با شما مهندس، یآقا ـ

 میریم یساعت دو یکی یقیحق خانم با من مصاحبه

 . رونیب

 

 . نه: گفت محکم فرهاد 

 دهانش یتو تدس پشت با که انگار. رفت وا جانان

 او با قبل، قهیدق چند منیه. شد شوکه باشند، زده

 . بود شده یراض بود، زده حرف

 . رفت و دیپرکش لبخندش هم نایم

 رآخ اتاق دییبفرما شما: گفت یسهراب به رو فرهاد

 رو نایم به توجه یب و کنفرانس اتاق شده نوشته راهرو

   ایب: گفت جانان به
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 . شد اتاق وارد و افتاد راه جلوتر خودش و

: فتگ بود ستادهیا شیروبرو رانیح که نایم به جانان

 . امیب تا نیبش نجایهم

 

 .  کرد تند پا اتاقشان طرف به و

 به که یحال در فرهاد که بست را در و شد اتاق وارد

 اش نهیس یرو را شیها دست  بودو داده هیتک زشیم

 . آمد حرف به بود، کرده حلقه

 اتاق نیهم یتو ستمین ساعت دو یکی نیا که من  ـ

 . نیکن صحبت نیایب

 . بود شده جیگ. انداخت باال ابرو جانان
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  چرا؟ ـ

 

 زیچ همه انیجر در را جانان است بهتر که کرد فکر

 رد بشیج از را یگوش. بداند که بود حقش. بگذارد

 رفت شیها امیپ جعبه به رمزش، زدن از بعد و آورد

 . خواند و

 

 طفق رفتن، زندون قبل رو من یزندگ ینابود یبها ـ

 . بده تونهیم دوتا شما از یکی خون ختنیر

  .کرد یم نگاه را او برده مات جانان کرد بلند را سرش

 . فرستاد شیپ قهیدق چند ـ
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 تمام یرو آدم نیا شوم هیسا... یکالنتر... یکالنتر

 . بود انداخته هیسا اشیزندگ لحظات

 ریس عالم نیا در انانج و بود قرمز فرهاد یها چشم

 تنش از جان فرهاد، جمله تک با که انگار. کرد ینم

 .  بود دهیپرکش

 صورتش. نشست و رساند یصندل نیاول به را خودش

 نیسنگ را نفسش و کرد پنهان شیها دست انیم را

 . داد رونیب

 

 و نیسنگ یها نفس صدا و بود ساعت تاک کیت تنها

 . فرهاد یعصب



صورتیتابو   
  
 

 

1839 

1839 
@romandl 

 چه نیدار قتیرف اون و شما یبگ شهیم اوشیس ـ

  ن؟یکن یم یغلط

 

 با کدام هر کلمات بلند، نه و بود آرام نه شیصدا

 به و شدند یم دهیجو دهیجو دهانش در حرص

 را خودش دارد بود معلوم. شدند یم پرتاب رونیب

 به اتاق از و نرود باال شیصدا که کند یم کنترل

 . نکند دایپ درز رونیب

  اداشم؟د شده یچ باز. سالم ـ

 

 یم شدت با که گذاشت شیها قهیشق روش را دستش

 . زدند



صورتیتابو   
  
 

 

1840 

1840 
@romandl 

 یم که من اخه. داده زیآم دیتهد امیپ باز مردک نیا ـ

 ترسم اما نداره رو ییغلطا نیهمچن جرات نیا دونم

 اام و دنبالش وفتنیب نقدریا. کنن اشیجر نهیا از

 ور ما دخل و برسه جنون به اخر که رنشیبگ نتونن

 .  اوشیس ادیبرم زیچ همه خور حروم آدم. ارهیب

 . بود شده کالفه هم ساش

 به من یخوایم اداره یرینم که تو. خدا به بگم یچ ـ

  تو؟ شیپ ادیب بگم رضایعل

 

 . کرد مکث یا لحظه

 . ادیب بگو اره ـ

 . ات خونه ادیب گم یم شب پس باشه ـ



صورتیتابو   
  
 

 

1841 

1841 
@romandl 

 ... نه... باشه ـ

  نه؟ یچ ـ

 

  .داد هیتک اش یصندل به را سرش

 .ادیم دیگلش امشب ـ

 

  یتابوصورت#

۲۸۱ 

 

  چکار؟ تو خونه ادیم اون خان؟ بیحب دختر ـ 

 . بود او یها حرف به گوشش نییپا سرش جانان



صورتیتابو   
  
 

 

1842 

1842 
@romandl 

 . بزنه سر ادیب خوادیم نجا،یا اومد صبح امرز ـ

 وت. دور بنداز خدا رو تو رو نچسب دختره نیا بابا ـ

 و تو جون ناال...میدار کم رو اون فقط اوضاع نیا

 . اونه از تر مهم من یبرا جانان

 

 . آمد رونیب اتاق از و شد بلند جا از. دیکش یپوف

 یب. بود شده رهیخ در به و بود داده هیتک وارید به نایم

 . شد راهرو وارد و دیچرخ او به توجه

 همب دیگلش ینامزد نینگفت من به چرا فربد و تو ـ

  خورده؟

 

 . دیخند یعصب و ناباورانه اوشیس



صورتیتابو   
  
 

 

1843 

1843 
@romandl 

 زندان یتو تو ؟یخودت فرهاد؟ یهست یجد االن تو ـ

 برو یب حکمت. قتل... من برادر قتل جرم به یبود

 وت بعد نداشتم خوراک خواب من. بود اعدام برگشت

 دیگلش ینامزد خوردن بهم از امیب یداشت انتظار

  بهت؟ بگم هخامنش

 

 . داد جواب یجد

 مدرصد کی نخابیحب. بود ختهیر بهم یلیخ امروز ـ

 فکر شراثیم و شرکت به فقط ستین دختر نیا فکر به

 . کنه یم

 



صورتیتابو   
  
 

 

1844 

1844 
@romandl 

 زا گفت بهم فربد مهمه؟ دیگلش االن فرهاد، درک به ـ

 گذاشته رو جونش دختر اون. یکالنتر از جانان ترس

 عدب کنه دشیتهد یه یکالنتر که تو برا دست کف

 شینامزد دیگلش چرا که یکن بازخواست منو یایب تو

 نیهم ماجرا نیا. یدینفهم زندادن یتو تو بهم خورده

 . االن مضحکه قدر

 

 یدیگلش. یگیم یچ یدار باشه حواست اوشیس ـ

 ماداعت من به پدرش از شتریب  درک، به یگیم تو که

 سرپ لیسه گفتم کردم دییتا رو کثافت اون من. داره

 انتیخ... یلیدل چه با اونم زده بهم اومده حاال. هیخوب

 ... انتیخ اوشیس

 



صورتیتابو   
  
 

 

1845 

1845 
@romandl 

 . دیخند کیستریه اوشیس

 چرا اما داره اعتماد بهت اره داره؟ اعتماد بهت ـ

 و گله اونجا اومده شده پا صبح امروز داره؟ اعتماد

  بشه؟ یچ که ت؟یشکا

 من حرف تو هم گم یم یچ فهمم یم من هم فرهاد

 یرو اسفند شدم یچ یبرا یدونیم و یفهم یم رو

 شایزیآبرور ست؟ین تادی رو تیعروس روز... شیات

 شدیام و شده الیخیب سال چند نیا ست؟ین ادتی رو

 باز نهیا از ترسم... فرهاد ترسم یم اما درست د،یناام

 رو دونیم که نهیا از ترسم. باشه شده شهیر دشیام

 ... ترسم. دهید یخال فرشته بعد حاال

 



صورتیتابو   
  
 

 

1846 

1846 
@romandl 

 . دیپر حرفش انیم فرهاد و ماند تمام مهین حرفش

 از بعد من. اوشیس شو خفه اخد یرضا محض ـ

 یفشریب آدم چه لیسه نکهیا دنیفهم و دیگلش اومدن

 دارمن اعصاب گهید یکالنتر کهیمرت نیا امیپ و بوده

 مگیم دیگلش به. کنم خرجش تو یها حرف یبرا که

 چه نمیبب من خونه ادیب بگو بزن اروی نیا به زنگ. ادین

... رنیگب نتونستن نویا شدن جیبس لشکر هی. کرد شهیم

 ... فعال. برم من

 . زد شیصدا

 . فرهاد ـ

 . دوخت رونیب به راهرو آخر پنجره از را نگاهش

  بله؟ ـ



صورتیتابو   
  
 

 

1847 

1847 
@romandl 

 

 خونه یبر یخوایم که زد زنگ دیجاو پات شیپ ـ

 . ایبر ینش خر. خانوم عصمت

 . داد جواب آرامش با

 چرا؟ ـ

 

  یتابوصورت#

۲۸۰ 

 

 . کرد یعصب خنده تک

 یبر یخوا یم ؟یغد نقدریا چرا تو فرهاد یوا ـ

 زد، ارون بهم پسرت دیببخش یبگ خانوم عصمت شیپ



صورتیتابو   
  
 

 

1848 

1848 
@romandl 

. کشت رو من زن هم، یرو ختیر من دشمن با رفتم

 یپسر نیهمچ تیترب بابت ازتون اومدم االن من

 . کنم یگزار سپاس

 

 . نشود یزیآبرور و نرود باال شیصدا تا گرفت یدم

 .رهندا خبر یچیه از زن اون. اوشیس شو خفه ـ

 پسرش یکارا نیا دونمینم من ،یشناس یم اونو تو 

 که فتهنر زن اون به باشه رفته یهرک به اما رفته یک به

 و در به رو خودش کسیب و تنها سال پنج و ستیب

 امیآزاد قبل دمیشن. کنه بزرگ رو اون که زد وارید

 حق من گردن به زن اون گرفته، یم فربد از رو خبرم



صورتیتابو   
  
 

 

1849 

1849 
@romandl 

 ماا گفتم دیجاو به که یبفهم تو تمخواسینم... داره

 ... یدیفهم هم تو که حاال

 

 . کرد یطوالن مکث

 هم و اون شیها دست هم و یلیوک اعترافات بعد ـ

 . گمیم بود دروغ شهادت فقط جرمش چون گرفتن؟

  

 .دیفهمیم را بود فرهاد یرو بر که یفشار اوشیس

 نام یحت که بود دوانده شهیر دلش در یقیتنفرعم

 : گفت کوتاه. آورد ینم زبان به را ندسه

 . گرفتنش ـ

 . نبوده مجرم که اون چرا؟ ـ



صورتیتابو   
  
 

 

1850 

1850 
@romandl 

 

 لیوک من دونمینم: گفت کردنش چیپ سوال از کالفه

 فقط. ستمین انیجر در من یشد آزاد که بودم تو

 . دارم کار برم من. زندانه دونمیم

 هم دیگلش نیا مواظب اد،یب شب تا گم یم رضایعل به

 . خداحافظ جونت، یالب نشه باز باش

 یگوش به یا یشاک نگاه فرهاد. کرد قطع را یگوش و

 یابر دیبا. افتاد راه اتاق طرف به و انداخت شده قطع

 .  داشت یم بر را اشپوشه مصاحبه

 

 در رهیدستگ یرو را دستش د،یند راهرو در را نایم

 را رهیدستگ زودتر اتاق، داخل از یفرد که گذاشت



صورتیتابو   
  
 

 

1851 

1851 
@romandl 

 ار نایم زده وحشت افهیق و کرد باز ار در و داد نییپا

 رکنا را او فرهاد به توجه یب که دید اش یقدم کی در

 . رفت رونیب و زد

 . شد اتاق وارد و خورد جا فرهاد

 همچون که یصورت با و اریهوش مهین که دید را جانان

 . بود ادهد هیتک یصندل یپشت به بود؛ شده دیسف گچ

 . رساند او به را دخو قدم چند با و آمد در بهت از

 ارشفش. نبود یعیطب. گذاشت نبضش یرو را دستش

 شیها چشم و بود باز مهین شیها لب. بود افتاده

 . بسته

  ؟یشنویم رو من یصدا جانان... جانان ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

1852 

1852 
@romandl 

 داشت دست به قند آب وانیل کی که یحال در نایم

: تگف یم بلند که قاسم دیس سرش پشت و شد وارد

  خوبه؟ حالتون مهندس؟ خانم شد یچ

 مانا یب بغض گذاشت؛ جانان یلبها یرو را وانیل نایم

 . زد یم چنگ شیگلو به

 . دیکش باال را دماغش

 دنتب... افتاده فشارت... برم قوربونت بخور... جانان ـ

 . کرده خی

 

 . دیچرخ قاسم دیس طرف به نایم

  ن؟یاریب نیندار یزیچ ییپتو هی نجایا ـ



صورتیتابو   
  
 

 

1853 

1853 
@romandl 

 و داد تکان طرف دو به را سرش مضطرب قاسم دیس

  .باشه داشته دیشا اون... ینگهبان فقط: گفت هول

 

 .  کرد ینچ

 یرو مینداختیم بود یزیچ اگر یول خوادینم نه ـ

 . شد یم گرم کمی بود خوب بدنش

 .  خوراند جانان به قند آب یا جرعه

  شده؟ یچ ـ

 

 که شدند رهیخ یسهراب به و برگشت همه نگاه

 و ودب آمده سر به کنفرانش سالن رد انتظار از صبرش

 .بود شده دهیکش تیریمد اتاق به



صورتیتابو   
  
 

 

1854 

1854 
@romandl 

 

  یتابوصورت#

۲۸۲ 

 

 . افتاده فشارشون  مهندس خانم: گفت قاسم دیس

 خورانده جانان به را وانیل درون قند آب از یمین نایم

 .  بود

 

 و ماند رهیخ کتش یرو نایم نگاه. آمد جلو یسهراب

 ور کتتون قهیدق چند هی شهیم یسهراب یآقا: گفت

 . خهی یلیخ بدنش جانان؟ یرو بندازم من به نیبد

 . کرد نییپا و باال را سرش تند یسهراب



صورتیتابو   
  
 

 

1855 

1855 
@romandl 

 . حتما. آره آره ـ

 

 . دیچیپ اتاق در فرهاد صدا که دیرس کت لبه به دستش

 . ستین الزم ـ

 .  آورد در را کتش. آمد جلو

 دو دو اما بود کرده باز بایتقر را شیها چشم جانان

 .  زدند یم

 

 .  انداخت او یرو را کت و شد خم

 

 . بود بهتر حالش. گرفت دست به را دستش نبض



صورتیتابو   
  
 

 

1856 

1856 
@romandl 

 اهشنگ رهیخ رهیخ که ندازدیب نایم به ینگاه انکه یب

 خودمون یسهراب یاقا: گفت یسهراب به رو کرد یم

 . میبر مصاحبه یبرا بهتره

 : داد ادامه قاسم دیس به رو

 سفارش نهار مهندس خانم و من یبرا امروز دیس ـ

 . کارتون سر نیبرگرد االنم. ارنیب نیبد

 

 انجا جانان حال شدن خوب تا نایم که بود مطمئن

 یسهراب با قدم هم و نگفت یزیچ او به گرید. ماندیم

 انتقام فکر فکرش در که یحال در آمد رونیب اتاق از

 هر در نه ای گرفت یم را او جان چه یکالنتر. بود



صورتیتابو   
  
 

 

1857 

1857 
@romandl 

 کرده درست که یجهنم و استرس نیا صتقا صورت

 . دادیم را بود

 یمک. بود نشته جانان یکنار یصندل یرو نایم اتاق در

 امالک و بود برگشته رخش به رنگ. بود بهتر حالش

 . بود اریهوش

 

 . دیپرس مردد و کنجکاو

 گفت؟ بهت یزیچ نواب مهندس جانان؟ شد چت ـ

 ... که یبود خوب

 

 یکالنتر یسو به کرشف و کرد نگاهش جان یب

 زیچ چیه که انگار... شیها تهدد و مرد نیا. کرد پرواز



صورتیتابو   
  
 

 

1858 

1858 
@romandl 

 خودش نقدریا چرا دانستینم. نداشت باختن یبرا

 و دشخو سر ییبال یکالنتر نکهیا تصور اما باخته را

 . کرد یم اشونهید اوردیب فرهاد

 . زد شیصدا باز نایم

 

 ... جانان ـ

 : داد جواب

  بله؟ ـ

 . بهت گفته یچ مهندس شده؟ یچ گم یم ـ

 

 . زد یتلخند



صورتیتابو   
  
 

 

1859 

1859 
@romandl 

 امروز، نبود خوب حالم کال. ستین اون خاطر به ـ

 شکالت تا چند کی من زیم اول کشو یتو. الیخیب

  بخورم؟ یاریم. گذاشتم

 ... حتما آره آره ـ

 . رفت و شد بلند جا از

 

 کت متوجه تازه و انداخت نییپا به را نگاهش جانان

 یزیچ بود کرده احساس شایجیگ در. شد فرهاد

 مه نبضش گرفتن متوجه یحت انداختند، تنش یرو

 را دادیم رخ انچه کامل درک و فکر قدرت اما شد

 .نداشت

 



صورتیتابو   
  
 

 

1860 

1860 
@romandl 

  یتابوصورت#

۲۸۳ 

 

 حهیرا .برد هیر به یقیعم دم گرفتن با را کت ادکلن بو

 . قهوه هیشب یزیچ داشت، یتلخ

 یکم را خودش جانان. نشست کنارش و برگشت نایم

 با نایم رفتن محض به دیبا. نشست صاف و دیکش باال

 یم شک یب دلشوره نیا در او. زد یم حرف فرهاد

 . مرد

 

 یول: گفت طنز با دید که را جانان بهتر حال نایم

 کم یکرد مرد نیا یبرا هرکار... جانان مایخودمون



صورتیتابو   
  
 

 

1861 

1861 
@romandl 

 مهندس تنبون نخ تیجذاب لحاط از یلیوک. یکرد

 . شهینم نواب

 

 یب و جان کم چند هر نخندد، حرفش به تنتوانس

 . دیخند اما حال

 :  دیپرس کنجکاو نایم

  ه؟یچ اسمش ـ

 .  کرد فرهاد زیم به یا اشاره

 . بخون خودت ـ

 

 که نواب فرهاد اسم و انداخت زیم یرو به ینگاه نایم

 .ودب شده نوشته قینستعل خط با یچوب تخته یرو



صورتیتابو   
  
 

 

1862 

1862 
@romandl 

 فرهاد مهندس... فرهاد. یخفن اسم چه. دختر واو ـ

 . نواب

 .  دیکوب بهم را شیها دست

  کرد؟ کاریچ یدیفهم. جانان جنتلمنه یلیخ ـ

  کرد؟ کاریچ ـ

 

 : داد حیتوض یجد یلیخ

 یرو بندازم که من بده دراره رو کتش اومد یسهراب ـ

 ییراجوماجو حرکت کی یتو فرهادجون یول تو،

 و روت انداخت خودش آورد در رو کت یهند

 زنده شد راحت الشیخ که بعد کرد، چک هم نبضت

 . رفت یمونیم



صورتیتابو   
  
 

 

1863 

1863 
@romandl 

 خوب آنقدر حالش هنوز زد، خنده ریز یپق جانان

 . بزند قهقهه که نبود

 

. نایم یبش موفق یتونیم یسندگینو حوزه یتو تو ـ

 کیرمانت صحنه کی یتونیم یزیچ نیتر کوچک از

 . یکن خلق

 . گرفت خودش به یناراحت ظاهر و دیبرچ لب

 کردن شروع نایهم از اولش همه... که یفهم ینم تو ـ

 . احمق

 

 تک و گرم لباس وقته چند نیا در که دانستینم نایم

 او یبرا باشه خودش تن انکه از شتریب فرهاد یها



صورتیتابو   
  
 

 

1864 

1864 
@romandl 

 فراموش خانه از گرم لباس برداشتن در که انقدر. بود

 . بود کار

 شیپالو کامل که داشت عجله انقدر که صبحم امروز

 . بود دهبر ادی از را

 

 یگرید عاشقانه ویسنار توانستیم د،یفهمیم نایم اگر

 صحنه از هم جانان حتما کند، درست ذهنش در

 دو ان که ییجا نیهم در دیگلش یموها نوازش

 و هنقش کل گفت، یم قبل ساعت چند در اند نشسته

 نابود زدن بهم چشم کی در نایم ذهن یها عاشقانه

 کی به شهیپ عاشق و جنتلمن ادم از فرهاد و شد یم

 . شدیم لیتبد یجان و انتکاریخ
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 او هب یا غره چشم نایم که دیخند صحنه نیا تصور با

 .  رفت

.. .یندار رو من یهاداستان اقتیل تو. بخند عمت به ـ

 سرمد شرکت یتو قایدق تو که فیتعر خوب

 هب راجع هم ییزایچ هی ؟یبکن یغلط چه یخواستیم

  بوده؟ متجاوز ییخدا یلیوک اروی نیا. دمیشن کمند

 دوباره ات بخورم شکالت هی بده منم به ریبگ نفس هی ـ

 . گمیم بهت باشه نکردمو ضعف

 . کرد باز را شکالت سر تند
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 آورد رونیب فرهاد گرم کت ریز از را دستش جانان

 . گذاشت دهان به و گرفت را شکالت

 

 یابر را بود افتاده که یاتفاقات یا خالصه آن از بعد

 رکتش به آمدنش از فرشته، شدن کشته از. گفت نایم

. ارک عاقبت و یکالنتر و نیآبت از اش، زهیانگ و سرمد

 یزیچ و گرفت فاکتور را یکالنتر یها دیتهد اما

 . نگفت

 

 .  بود شده خشک دهانش و بود گذشته ساعت مین
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 آرام یاضربه که کند آب آوردن طلب نایم از خواست

 نایم. شد وارد فرهاد. شد باز مکثیب و  خورد در به

 . کرد جور و جمع را خودش

 

 که داشت ازین. بود شده جمع کالمش یشوخ و طنز

 .  کند فکر جانان یها حرف تمام به

 

 جانان روبرو و آمد جلو فرهاد. بود رفته یسهراب

 هم را او کت و بود آمده جا حالش حاال که ستادیا

 . بود گذاشته شیپاها یرو و کرده مرتب

 : دیپرس یجد

  ؟یبهتر االن ـ
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 . کرد نییپا و باال را سرش جانان

 . داد ادامه فرهاد

 . میبزن حرف دیبا ـ

 

 ات شما به من: گفت نایم به رو و آورد باال را نگاهش

 . نیباش موفق دم،یم رو یینها خبر فردا

 : شد هول نایم

 . ممنون باشه ـ

 یم نگاه اخم با فرهاد یوقت. زد یکمرنگ لبخند جانان

 کم که داشت ریش دل دیبا زدیم حرف یجد و کرد

 جلو ات نکرده و کرده یها گناه تمام و یآورد ینم

 . آمد ینم چشمانت
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 وقت که شد متوجه دید که را فرهاد رهیخ نگاه نایم

 . است رفتن

 

 . دیبوس را جانان گونه و برداشت را فشیک

 . اشب خودت مراقب. رمیگیم خبر ازت عصر باز ـ

 . فعال. زمیعز باشه ـ

 . خداحافظ -

 

 .برگشت فرهاد سمت به

 . مهندس یآقا خدانگهدار ـ

 . نشست زشیم پشت فرهاد
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 .سالمت به ـ

 

  یتابوصورت#

۲۸۴ 

 

 را خودش نشست، شیروبرو یصندل یرو فرهاد

 . کرد قفل درهم را شیهادست و دیکش جلو

 در و گرفت دندان به را لبش گوشه مضطرب جانان 

 . آمد حرف به خودش آخر

 م؟یکن کاریچ دیبا -
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 عقب را خودش و دیکوب بهم را شیهادست فرهاد

 . دیکش

 م،یگیم اون به خونه، ادیم اوشیس دوست امشب -

 خودمون اما میندار کارشون به یاعتقاد من که چه اگر

 رنشیبگ که یوقت تا. میبکن میتونینم یادیز کار هم

 . میباش خودمون جون مواظب دیبا فقط

  

 . کرد مکث لحظه

 مشکوک تماس نرو، ییجا من بدون وقت چند نیا -

 نیا به راجع و یرینم رونیب یکس با نده، جواب

 نیتر کوچک اما یگینم یزیچ یکس به هم مسئله

  خب؟ ،یگیم من به یدید یمشکوک زیچ ای حرکت
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 . داد تکان سر تند تند

 . باشه -

 فعال نامیا و واحد خط با دنتاوم اون... خب اریبس -

 . یگردیمبر من با و یآیم من با. کنسله

  

 . کرد اش یبعد جمله یچاشن را تمسخر و

 فاکتور رو بار نیا که یا هیبق حرف نگران هم اگر -

 و گرفتتش جنون که میطرف یآدم کی با چون ریبگ

 نیا. تهیزندگ و مرگ مسئله اما ادیب نظر به شهیکل دیشا

 رو سیپل خطر احتماال افتاده وال و هول به ورنطیا که

 و شده تریجر که کرده احساس کینزد خودش به
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 مراعات وقت چند. کرده دیتهد رو من آشکارا نطوریا

  خب؟. تمومه میکن

 به و شده بختک بغض. داد تکان سر گرید بار جانان 

 هدیچیپ چشمانش در اشک. بود افتاده شیگلو جان

 .بود

  

 اب قاسم دیس فرهاد، بله از بعد و خورد رد به یا تقه

 .  شد وارد داشت دست به که ییغذا پرس دو

 . گذاشت زیم یرو را حرف یب غذا

  ن؟یخوب شما مهندس خانم -

 . زد لبخند

 .بهترم دیس ممنون -
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 . رفت رونیب و گفت یلب ریز خداروشکر

 جانان به یا اشاره و داد باال را شیهانیآست فرهاد

 . کرد

  

 . بخور -

 . انداخت باال را سرش

 .  ندارم اشتها اصال االن. نه -

 را قاشق و کرد باز را خودش ظرف در فرهاد

 .برداشت
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. میجنگ دونیم کی وسط االن ما یول خودته لیم -

 ،یارین کم دنیجنگ موقع یبرس خودت به بهتره

  ؟یاوک

  

 فکر خود با و داد فشار هم یرو محکم را شیهالب

 او چه؟ شدیم کشته شانیکی جنگ آخر در  راگ کرد

 ادهد قول فربد به. توانستینم او... نه... فرهاد یحت ای

 که بود نداده نجاتش دار طناب از. کند کمکش بود

 . دهد قرارش یکالنتر کیشل جلو

 و شدند تارتر هاچشم شد، تررهیت چشمانش یابر هوا

 .دیبار و شکست سد... آخر در
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 مات بود گذاشته دهان در را قاشق نیلاو که فرهاد

 . ماند

  ؟یکن یم هیگر یدار -

 کنار را خجالت بار نیا. انداخت نییپا سر جانان

 هق و گذاشت صورتش یرو را دستش دو. گذاشت

 ..کرد هق

  

 . کرد رها ظرف در را غذا قاشق فرهاد

 کنار و زد دور را زیم شد، بلند اشیصندل یرو از

 و شد منقبض تنش یا لحظه جانان. نشست جانان

 کی در که بود احمقانه. برگشت قبل حالت به بعد
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 قصد د،یگلش کردن آرام مانند فرهاد کرد فکر لحظه

 .دارد هم را او کردن آرام

 

  یتابوصورت#

۲۸۵ 

 

 آرام او به توجه یب جانان. بود کرده سکوت فرهاد

 شده، تر آرام شیصدا که بعد یقیدقا. کردیم هق هق

 . زد شیصدا یجد رهادف

 .جانان -
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 نرم جانان هق هق آتِش یرو بر بود آب شیصدا

 سرش. شد خاموش آخر در و ترآهسته نرمک

 .  بود نییپا همچنان

 . باال اریب رو سرت: گفت یدستور

 سرت گمیم: کرد تکرار را حرفش د،ید که را تعللش

 .  باال اریب رو

 کف با را َرشتَ یها گونه. کرد بلند را سرش جانان

 فرهاد سمت به را اشتنه مین و کرد پاک دست

 . چرخاند

  

. ترفیم نییپا و باال صورتش یرو فرهاد رهیخ نگاه

 . انداخت نییپا را نگاهش و شد معذب



صورتیتابو   
  
 

 

1879 

1879 
@romandl 

 . کن نگاه من یها چشم به -

  بود؟ انداخته راه یباز مرد نیا. دیگز لب

 . شد کالفه

 . جانان -

  خواست؟یم چه جانش از 

  

 و دار هیزاو چانه گلو، بکیس از. آورد باال را نگاهش

 خوش ینیب و فرم خوش یها لب ،یمشک شیر ته

 اشیمشک یهاچشم به تا کرد گذر فرهاد تراش

 .داد شیهاچشم به یستیا تابلو. دیرس

  

  دادم؟ بهت یقول چه خونه یتو شب اون ادتهی -
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 و داد تکان سر فرهاد، زدن حرف از سرخوش جانان

 گرفته هیگر خاطر به شیصدا. گفت یا رگه دو آره

 . بود

  گفتم؟ یچ -

  ؟یچ: گفت  جیگ

 بهت؟ گفتم یچ قایدق شب اون... من -

  

 انگار. بود انداخته لکنت به را او فرهاد، کالم تیجد

 خیتوب نگاه ریز که بود شده یاساله نه یکودک او که

 روزید که یضرب جدول جواب دیبا پدرش انهیگرا

 .بود شده هل اّما بود بلد. دادیم را بود کرده فظح
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 هک کرد یسع و دیچ هم کنار را کلمات. گرفت ینفس

 . کند شانیادا تپق بدون

 هتب یکالنتر نزارم که دمیم قول بهت من نیگفت -

 کی با ینذار دیبا توهم... تو و بزنه یا ضربه چیه

 .یوفتیب روز نیا به یکالنتر یصدا و تماس

  

 آرام را سرش و زد پلک آرام دییتا عالمت به دفرها

 . کرد نییپا و باال

   ؟ینگران نقدریا چرا تو بعد. درسته -

 گرید بار خجلش نگاه. خورد فرو را شیهالب جانان

 .گرفت تذکر دوباره که افتاد نییپا

  



صورتیتابو   
  
 

 

1882 

1882 
@romandl 

 . کن نگاه من به -

 هلیت چشمانش.  برگشت قبلش یجا به سرعت ب

 . گرفتند دفه را فرهاد یمشک یها

 بتونه اون اگر کنم یم فکر همش... دونمینم -

 رو من اگر.. سراغمون ادیب ییجا کی و یجوری

 ...شمارو ای... بکشه

  

 ار کلمه چند نیهم تا رفت جانش. گرفت گاز را لبش

 و هاحرف به فرهاد دانستینم. اوردیب زبان به

 فرهاد نیهم ای و خنددیم زند،یم پوزخند التشیتخ

 .ماندیم یباق یدج
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 و دیبخند آنکه یب فرهاد. بود درست سومش حدس

 ار خودش تیجد بزند، پوزخند و کند کج را لبش ای

 درک را ترسش و دیفهم را او که انگار. کرد حفظ

 . کرد

 قبول تونمینم بازم اما فهممیم رو ترست نیا من  -

 وت رمیبم من اگر ماجرا نیا تو. قولت ریز یبزن کنم

  خب؟ ،ینیبینم یا ضربه چیه باز

 به و کرد باز راه شیلبها انیم از غافلنا یاخفه" نه"

 .دیرس فرهاد گوش

  

 چنگ در را قلبش وجود تمام با گر،ید بار وحشت

 تمام شدن سر توانستیم. فشرد و گرفت
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 ار دشیتهد یکالنتر اگر. کند احساس را شیهاسلول

 در صدا... گرا کشتیم را فرهاد اگر کرد، یم یعمل

 ذهنش به لحظه همان در که یفکر و شد خفه ذهنش

 . کرد یجار زبان بر را دیرس

 م؟یبد بهم گهید قول هی شهیم -

  

 . انداخت باال ابرو فرهاد

 ؟یچ- 

 

  یتابوصورت#

۲۸۶ 
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 . دیکش یقیعم نفس

 یباز نیا یتو کدوممون چیه که میبد قول شهیم -

 به ها؟ جنگ، دونیم مینگ میایب گمیم من م؟ینباز

 دسرم شرکت وارد یوقت من. میکن نگاش یباز چشم

. ردمنک نگاه دشمنم عنوان به یلیوک به وقت چیه شدم

 . دمشید یباز چشم به

 همه و کردم رو جا همه فکر من. شطرنج مثل

 خونه رفتم شب اون که گرفتم نظر در رو احتماالت

 ستدر.شب اون بود رو برام دستم کف مثل. یلیوک

 ودمنب یجنگ سپاه کی مثل. شطرنج صفحه کی مثل

 اونجا هیثان به هیثان دونستم یم من. کنم حمله فقط که

 رو یباز آخر قدم شب اون. کنم کاریچ خوامیم بودن

 . کردم ماتش و شیک و برداشتم
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 . کرد مکث

 یکی ها یآخرباز... کمتره خطرشون  هایباز -

 وندیم ته. هیدیناام باخت اون ته. برهیم یکی بازهیم

 جدا تنشون از سر هاآدم. ادیم خون یبو اما جنگ

 . رنیمیم شه،یم

 ودب یجرزن خاطر به دار یباال رهیم سرش اگر یلیوک

 فقط ما هدف اال و بود کرده ما یباز از خارج که

 رسما یکالنتر که درسته. بود شرکت کردن منحل

 میبگ... جنگ مینگ بهش میتونیم اما داده جنگ اعالن

 چیه که میبد قول بهم میتونیم وقت اون و... یباز

 .میکن یباز موندن زنده یبرا... رهینم کدوممون
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 یکالنتر که بده نیتضم بهم یکس ندارم ازین من 

 درد به تنها من موندن زنده. ارهیب سرم ییبال تونهینم

.  خوامیم یباز نیا یتو قاطعانه برد من. خورهینم

 .مترس یم که ستین هاشدیتهد نیا و یرکالنت از من

  

 . گرفت لرز اشکارا شیصدا

 جونیب و مردن از. ترسمیم هاآدم مردن از من - 

 که یقلب داشته، جون قبلش لحظه کی تا که یتن شدن

 زدهیم که ینبض و دهیجنبیم که ییهالب ده،یتپیم

 به .منه ترس نیا منه، یزندگ کابوس نیبزرگتر نیا

 حل رو یزیچ من موندن زنده تنها طرخا نیهم

 . میبمون زنده دومون هر دیبا یباز نیا تو. کنهینم
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. شد معذب. کردیم نگاهش رهیخ رهیخ فرهاد

 . فشرد هم یرو را شیهالب

 از و بود خودش فرهاد جلو که بود بار نیاول یبرا

 شیپ سال سه از شیب که یترس از. بود گفته خودش

 ات و شده نیعج و کرده رکد استخوانش و گوشت با

 به مردن توانستینم هنوز او. بود همراهش امروز به

 . کند درک را هاآدم باره کی

 وارونه را اشیزندگ که ینیجن و یرعلیام فوت مثل

 یادآوری با هنوز که فرشته یناگهان فوت مثل. کرد

 تسین گرید که کند باور توانستینم آخرشان دارید

 ...فرهاد حاال و
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 بود، نشسته اشیوجب کی در حاال که یفرهاد

 پوزخند و کرد یم اخم زد،یم حرف کرد، یم نگاهش

 و زد یم حرف خودش مرگ از راحت یلیخ. زد یم

 شیهاحرف با را او یزندگ کابوس دارد دانست ینم

 . دهد یم شرح

 انگار. آمدیم شیپا به پا فرهاد و بود کرده سکوت

. تندنداش دوئل نیا نشکست یبرا یمیتصم کدام چیه

 . شد مانیپش

 

 از و نشستیم نواب فرهاد کنار دیبا چرا اصال

 از فراتر یزیچ که شیهاترس اگر گفت؟یم خودش

 نداشتند؟ یارتباط چه او به و بودند یلیوک ماجرا
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 دو انیم را آن و خورد فرو را نشییپا لب مضطرب

 . فشرد و گرفت دندانش فیرد

 تکان با باالخره و نشاند هچهر بر یزیر اخم فرهاد

 . داد انیپا اتاق نیسنگ سکوت به شیهالب دادن

 . قبوله -

  

 یزیر یشاد و داد رونیب یآسودگ با را نفسش جانان

 به. بود نکرده تمسخرش فرهاد. دیچیپ دلش در

 .بود داده قول و بود کرده گوش شیهاحرف

 

 هکودکان یباز تنها قول نیا آدمها یباق چشم از دیشا 

 فرهاد اگر... نه... ترسش و او یبرا اما آمد یم یا



صورتیتابو   
  
 

 

1891 

1891 
@romandl 

 اشیزندگ و شانقول یبرا بود، قول شیهاقول

 ار یروزیپ پرچم دو هر یباز نیا از بعد و دیجنگیم

 .   دندیکوبیم نیزم یرو بر

  

 اما... میآیم رونیب یباز نیا از سالم دومون هر پس -

   .میبخور غذا دیبا جنگ چه باشه یباز چه... قبلش

. کرد زیم یرو کباب چلو پرس دو به یا اشاره و

 هب را کباب بو افتاد، کار به یاشامه تازه انگار جانان

 . رفت مالش دل ته و برد هیر

 

 و دو مسابقه وسط که انگار. بود بهتر حالش حاال

 ود،ب نشسته افتاده نفس نفس به که یموقع درست



صورتیتابو   
  
 

 

1892 

1892 
@romandl 

 زا یانرژ حاال. بود دهینوش یزیچ و کرده چاق ینفس

 . بود برگشته اشرفته دست

 ترقرص دلش و تراماده مسابقه نیا ادامه یبرا حاال

 لقب ساعت کی تا یکالنتر از که ییوالیه حاال. بود

 لیتبد یکوچک انسان به رفت، یم رژه چشمانش جلو

 .داشت او با ییارویرو از یکمتر هراس و بود شده

  

 . برگشت اشیقبل جا به فرهاد 

 دیبا بعد و میدار کار ساعت کی نهار از بعد بخور -

 . میبر

 . برداشت را قاشق

  کجا؟ -



صورتیتابو   
  
 

 

1893 

1893 
@romandl 

 . بزنم سر یکی به -

  

 : داد ادامه جانان به رو و آورد باال را سرش

 ندچ نیا تو که ییاونجا از  یول برم دیبا من البته -

 . یایم نجامیا ،یایب من با جا همه دیبا وقته

 .  داد تکان سر

 . هباش -

 جدا شیجلو کباب از یا تکه و برداشت را قاشقش

 .کرد

 

  یتابوصورت#

۲۸۷ 



صورتیتابو   
  
 

 

1894 

1894 
@romandl 

 

 ار فشیک کرد، مرتب را زشیم. بود شده تمام کارش

 بود، گذاشته زیم یرو که را فرهاد کت برداشت،

 .کرد مرتب دستش یرو و تکاند

  

 کت. بود تاپشلپ در نوشتن مشغول همچنان فرهاد

  .گذاشت او زیم یرو را

 . نره ادتونی رو کتتون مهندس یآقا -

 : داد جواب جانان، به نگاه یب فرهاد

 . ندارم الزمش -

 ...آخه رونیب میریم االن -

  



صورتیتابو   
  
 

 

1895 

1895 
@romandl 

 .  دار برش تو. ستین سردم رون،یب میبر -

 . ستین سردم منم نه -

 و گرفت شیروبرو توریمان از را نگاهش بار نیا فرهاد

 . چرخاند سر

 ؟امیتعارف آدم من -

  

 . کرد نگاهش خورده جا جانان

 ای ؟باشم داشته تعارف تو با که امیآدم من نظرت به -

 بزنم؟ رو حرفم بکشم خجالت ای ؟یستیرودربا

  



صورتیتابو   
  
 

 

1896 

1896 
@romandl 

 انجان گفت، حوصله یب که یکلمات و کالمش تیجد

 نتکا در دیمف و مختصر را جوابش که کردیم وادار را

 .کند خالصه طرف دو به سر دادن

  

 . داد مهادا فرهاد

. تسین سردم البد ستین سردم گمیم یوقت پس -

 .یگیم دروغ ست،ین سردم یگیم یوقت تو یول

  

 تا کرد باز دهان کرد، یظیغل اخم و برخورد بهش

 خودش و آورد باال را دستش فرهاد که دهد جواب

 . داد ادامه



صورتیتابو   
  
 

 

1897 

1897 
@romandl 

 ،یهست ییسرما تو چون. گهید دروغه اسمش نیا -

 .یزنیم خی و شهیم سردت عیسر

 .خورهیم تو درد به شتریب االن کت نیا پس 

. ادمد حیتوض که کهیکوچ نمونه کی فقط نیا البته 

 ییهاکار تمام به یبد مشیتعم بعد به نیا از یتونیم

 و تعارف یکس با من که یبدون و میدار باهم که

 یواقع حرف زنم یم یحرف اگر و ندارم یستیرودربا

 روزا نیا که ییهاعارفت و خجالت یرو از نه خودمه

 .شده مد

  



صورتیتابو   
  
 

 

1898 

1898 
@romandl 

 یتیاهم کرد،یم نگاه را او مات که جانان به آنکهیب

 کارش مشغول گرید بار و چرخاند را یصندل دهد؛

 .تمومه کارم گهید ربع کی: گفت حال همان در و شد

  

 با. کرد جور و جمع را خودش و آمد خود به جانان

 او یرطو مرد نیا. گرفت فرهاد از را نگاهش حرص

 یبرا یراه چیه که آورد یم لیدل و کردیم هیتوج را

 نیهم رک، و بود تعارف یب. گذاشتینم دادن پاسخ

 در را او حرص که بود اشپرده یب و رک یها حرف

 . آوردیم

  

 . نداشت زدن یبرا یحرف و  یدفاع چیه عمال



صورتیتابو   
  
 

 

1899 

1899 
@romandl 

 کت به یچنگ داد، فشار هم یرو محکم را شیهالب

 .برگشت زشیم پشت به و دیچرخ پا پاشنه یرو زد،

  

 زیم یرو یگوش شدن خاموش و روشن و لرزش

 .  کرد جلب را اشتوجه

. برداشت را یگوش و کرد رها زیم یرو را کت

 .بود اوشیس

  

 . داد جواب و پراند باال ابرو تعجب با

 . سالم -

  

 . زدیم حرف زده شتاب اوشیس



صورتیتابو   
  
 

 

1900 

1900 
@romandl 

 . شاز شو دور ،یفرهاد کنار اگر جانان. سالم -

 شیجلو توریمان به حواسش تمام. کرد فرهاد به ینگاه

 . بود

. فهمهیم عیسر زهیت یلیخ فرهاد. اینکن عیضا نیبب -

 .دوستتم من مثال بزن حرف االن

  

 کت و فیک. انداخت فرهاد به ینگاه یچشم ریز

 و کرد کج در سمت به را راهش و برداشت را فرهاد

 ؟یخودت اقعاو... میشم: گفت یساختگ یاقیاشت با

 قدر چه یدونیم ؟یآورد کجا از رو من شماره

 بودم؟ دنبالت

 



صورتیتابو   
  
 

 

1901 

1901 
@romandl 

  یتابوصورت#

۲۸۸ 

 

 در و کرد پرت رونیب را خودش و کرد باز را اتاق در

 .بست را

  

 با و شد یجد حال همان در و رفت هاپله طرف به

  خبره؟ چه اوش؟یس شده یچ: گفت استرس

 رون؟یب یاومد -

  

  شده؟ یچ. امپله هرا یتو. آره -

 . داد رونیب دار صدا و کشدار را نفسش اوشیس 



صورتیتابو   
  
 

 

1902 

1902 
@romandl 

 .خانوم عصمت خونه بره عصر خوادیم فرهاد نیبب -

  

 آمد ادشی بعد و شد جیگ یالحظه جانان

 در صبح فرهاد که است یکس همان خانومعصمت

 که بود گفته یگوش پشت ینام دیجاو با مکالمه

 .برود دنشید به خواهدیم

  

 . دیپرس را دیرس ذهنش به که یسوال نیلاو

  ه؟یک خانوم عصمت -

 . کرد ینچ اوشیس

 ؟یدونینم -

  



صورتیتابو   
  
 

 

1903 

1903 
@romandl 

 از یکی به یلب ریز سالم و سر دادن تکان با

 . کرد سالم همکارانش

  بدونم؟ دیبا -

 نومخا عصمت نیبب. یاوک باشه: گفت تند اوشیس

 .سهنده مادر

  

 . ستادیا شده شوکه پله راه گرد پا انیم

  ؟یچ-

 فرهاد قضا از که سهنده مادر خانوم عصمت اره -

 .دنشید بره خوادیم امروزم و داره دوستش یلیخ

  



صورتیتابو   
  
 

 

1904 

1904 
@romandl 

 عوامل از که برود یکس دنید به خواستیم فرهاد

 بود؟ شده وانهید مرد نیا بود؟ همسرش مرگ یاصل

  بود؟ گرفته جنون

 بهش؟ بگه یچ بره خوادیم ؟یچ یعنی -

  

 مادر مثل رو خانوم عصمت ادفره... گهید نیهم -

 و مرام نیهم سر خوادیم. داره دوست امرزشیخداب

 اساختهس کارمون اونجا بره اگر. نتشیبب بره معرفتش

 .جانان

  

 جیگ شتریب را او زد،یم حرف شتریب اوشیس هرچه

 .کرد یم



صورتیتابو   
  
 

 

1905 

1905 
@romandl 

  

 زدن سر و معرفت و مرام یبرا اگر داره؟ یربط چه -

 گرا. گهید گردهیبرم هنیبیم ساعت هی رهیم که هست

 نیگیم شما که یخانوم عصمت نیهم ای سهند مادر

 ساعته هی. گهید ستین یمشکل گهید نباشه سهند مثل

 . گردهیم بر و نتشیبیم

 .ستین نیا ماجرا... نه جانان نه -

  

 . برود نییپا را ها پله هیبق تا کرد حرکت 

 ه؟یچ هیقض پس -

  

  .نیدونینم فرهاد و تو که هست یزیچ هی نیبب -



صورتیتابو   
  
 

 

1906 

1906 
@romandl 

 .شد کالفه

  

 بگو خب م؟یدونینم فرهاد و من که هست یچ -

 نیب یکنیم استخاره نقدریا چرا اوشیس گهید

 . حرفات

 .شد میتسل

  

 . نباشه یکس باش ییجا فقط. گمیم باش. باشه -

 .دیکش یپوف

  

 . ستین یکس بگو -

 . مجرمه. گرفتن رو سهند نیبب -



صورتیتابو   
  
 

 

1907 

1907 
@romandl 

  

 و دیکش کنار را خودش دیرس کفهم طبقه به باالخره

 شانیکارها مشغول همه. ستادیا خلوت یا گوشه

 . بود خلوت راهرو و بودند

  

  کرده؟ کار یچ ؟یچ مجرم -

 ... فرشته پرونده یتو -

  داده؟ دروغ شهادت که نیهم آها، -

 ...نه -

  

 لرز شیصدا اریاخت یب. بود هدیترس. داد هیتک وارید به

 . گرفت



صورتیتابو   
  
 

 

1908 

1908 
@romandl 

 ؟یچ پس - 

 

  یتابوصورت#

۲۸۹ 

 

. اومد در کار از درست که زدمیم حدس کی من -

 شک دستم ریز اومد پرونده که روزم همون من نیبب

 یهادیکل فرهاد قتل، روز اون. ماجرا نیا به کردم

 به اون تا خونه داخل بره که سهند به دهیم رو خونه

 . گردهیم بر و زنهیم سر ساختمان ریمد

 با زدن حرف مشغول سهند نهیبیم ادیم یوقت اما

 .نرفته داخل و شهیگوش



صورتیتابو   
  
 

 

1909 

1909 
@romandl 

 ازب دیکل با در گهیم سهند پرسهیم که رو لشیدل 

 باز رو در فرهادم کرده، تالش قدر چه هر نشده

 .ادیم شیپ ماجراها اون بعد و داخل رهیم و کنهیم

 نکرد، دایپ خونه یتو یدزد از یاثر چیه سیپل 

 مدارک نکهیا بر یمبن تنداش یمدرک چیه فرهادم

 . داشته خونه یتو رو یلیوک قاچاق

  

 . کرد یمکث

 انامک اصال که بود شده انجام زیتم قتل نیا نقدریا -

 . نداشت

 .نبود خونه یتو یدزد و خون از یاثر چیه



صورتیتابو   
  
 

 

1910 

1910 
@romandl 

 و بود کرده مشکوک ماجرا به یلیخ رو من نایا 

 یوت گرفتن، رو یلیوک یوقت که برات کنم خالصه

  گفته، تشاعترافا

 خونه وارد بوده کرده ریاج که ینفر دو اون یوقت

 داشته یبرخورد فرشته با نبوده قرار اصال شدن،

 نارویا و رسهیم سر موقع همون فرشته اما باشن،

 . نهیبیم

 که ییقاچو با آخر در و شنیم ریدرگ باهاش نامیا

 . کشنشیم بوده، شونیکی همراه

  بوده، شده وارد نبهشو که یشوک خاطر به بعد و

 موقع اون. کننیم فرار و دارنیم بر رو مدارک فقط

 مایپ یلیوک. بودن خونه راه یتو سهند و فرهاد هنوز



صورتیتابو   
  
 

 

1911 

1911 
@romandl 

 خودش و شده ینطوریا ماجرا که سهند به دهیم

 یطور هی دیبا ما که نهیچیم یویسنار هی عیسر

 .وفتهیب فرهاد گردن به قتل که میکن وانمود

 . یساز پاک مسئول شهیم سهند درواقع 

 

 خونه وارد نیا. داده بهش رو دیکل فرهاد که هم یوقت

 .کرده پاک رو شواهد تمام و شده

 شده خونه وارد که ینفر دو اون بوده راحت کارش 

 نازشو یانگشت اثر و داشتن دست دستکش بودن،

 رو بوده خون جا هر و رهیم هم سهند نبوده، ییجا

 شده رها باز نطوریهم که گاوصندوق در کرده، پاک

 و بسته نمونه خودش انگشت اثر که یطور رو بوده



صورتیتابو   
  
 

 

1912 

1912 
@romandl 

 وچاق و گذاشته تخت یرو مرتب هم رو فرشته جسد

 کنارش هم رو

 فرهاد بعد هیثان چند که رونیب اومده خونه از بعد و 

 . داخل بره که نشده باز در گهیم اون و  رسهیم

 پشت وارید به. دیکوبیم شدت به را شیهاقهیشق

 رگید شیپاها. آمد نییپا و خورد سر داد، هیتک سرش

 .نداشتند را وزنش تحمل

  

 مگر... سهند... سهند...سهند. بود شده خشک دهانش

  شد؟یم فیکث نقدریا آدم

  



صورتیتابو   
  
 

 

1913 

1913 
@romandl 

 انگار. دیپرس را دیرس ذهنش به که یسوال تنها

 . نداشت جان. آمدیم در چاه ته از شیصدا

 م؟یکن کار یچ -

  

 . شد نیغمگ اوشیس صدا

. شهیم نابود بفهمه. جانان بفهمه رو نیا دینبا فرهاد -

 اشهیبرعل فقط سهند کنهیم فکر که االن نیهم

 کن فکر تو گهید شده، داغون ینطوریا داره شهادت

 .هیکثافت آدم حد نیا در بفهمه

 .جانان بودن باهم رو شبشون و روز سال نیچند نایا 

 . بفهمه یزیچ انیجر نیا از فعال فرهاد دینبا

  



صورتیتابو   
  
 

 

1914 

1914 
@romandl 

 در که یفشان آتش همچون. بود کرده داغ سرش

 در  را روان و مذاب یها گدازه. است دنیترک شرف

 .  کردیم احساس راستش و چپ کره مین دو

 . گذاشت سرش یرو را دستش

 . بود شده درمانده لحنش

 کنم؟ کار یچ من االن -

  

 د،بشنو را حرف نیهم تا بود منتظر انگار که اوشیس

 ومخان عصمت. اونجا بره فرهاد یبزار دینبا تو: گفت

 اگر اما ستین سهند مثل درسته. داره خبر یچ همه از

 گهید موقع اون من بگه یزیچ و بکشه اونجا به بحث

 .  کنم ینیبشیپ رو فرهاد تونمینم



صورتیتابو   
  
 

 

1915 

1915 
@romandl 

  

 جور و جمع را خودش. دیشن هاپله از را ییپا یصدا

 .ستادیا و کرد

  

 .بود فرهاد. دیکش سرک ها پله به و کرد کج گردن

 

  یتابوصورت#

۲۹۱ 

 

 داره: گفت اوشیس به رو و آورد نییپا را شیصدا

 .فعال. کنمیم شیکار هی. آدیم

  



صورتیتابو   
  
 

 

1916 

1916 
@romandl 

 ظاهر شیجلو فرهاد لحظه همان و کرد قطع را تماس

 یگوش پشت دوست به و زد او به رو یلبخند. شد

 نیا دبع شدم خوشحال یلیخ میشم: گفت اشیلیتخ

 االن. بزنم حرف باهات تونستم باالخره مدت همه

 کنمیم رهیذخ رو اتشماره نیا حتما ییجا برم دیبا

 ؟یندار یکار. مینکن گم رو گهید هم که

  

 : کرد اضافه مکث یالحظه با و

 .خداخافظ. باشه -

  

. ردک حرکت سرش پشت بود، افتاده راه جلوتر فرهاد

 و وفتدیب عقب تا داشتیبرم آرام را شیهاقدم عمدا



صورتیتابو   
  
 

 

1917 

1917 
@romandl 

. بخرد وقت بتواند نیماش به شدن سوار زمان تا

 . گرفت دندان به را لبش مضطرب

  

 کردنش مطرح با که افتین را یا بهانه کرد فکر هرچه

 .  شود منصرف خانوم عصمت خانه به رفتن از فرهاد

 فرهاد و نشست نیماش درون. دندیرس نگیپارک به

 .کرد حرکت

  

 وارد و زد یبوق تک نگهبان به یشگیهم عادت به بنا

 . شدند ابانیخ

 . برگشت طرفش به جانان

  م؟یریم کجا االن مهندس، یآقا - 



صورتیتابو   
  
 

 

1918 

1918 
@romandl 

  

 . داد جواب کوتاه فرهاد

 ...اون مادر یعنی... خانوم عصمت خونه -

  

 . کرد زمزمه و داد رونیب محکم را نفسش

 . سهند -

 . زد صورتش یرو یساختگ تعجب نقاب جانان

 ... آخه... شونیا -

  

 . دیپر حرفش انیم حوصله یب فرهاد

 یبر اوشیس و دیجاو مثل یخوایم هم تو که نگو -

 ست؟ین درست کار نیا که منبر یباال



صورتیتابو   
  
 

 

1919 

1919 
@romandl 

 رو من یخطر چیه پس زندانه، یتو که پسرش اون 

 هشب وقته یلیخ نمشیبب خوامیم و کنهینم دیتهد

 ینبود رمجبو تو نبود یکالنتر ماجرا اگر. نزدم سر

 .متاسفانه یمجبور االن اّما یایب

  

 . انداخت باال سرش

 که ما یعنی... گفتم کال. گمینم خودم خاطر به نه -

 مونوقت نیا م،یهست شرکت یکارها ریدرگ نقدریا االن

 .میبزن سر شونیا به بعدا و شرکت یبرا میبزار هم

  

 باالتر را نیماش سرعت و کرد جا به جا را دنده فرهاد

 .ردب



صورتیتابو   
  
 

 

1920 

1920 
@romandl 

  

 هالعاد خارق کار میتونینم ساعت دو یکی نیا یتو -

 .میبد انجام یا

  

 در و کرد یخال هم رو فکش دو فشردن با حرصش

 . انداخت باال شانه تنها ظاهر

 .باشه -

  

. نداشت آنجا به نرفتن یبرا یا بهانه چیه عمال او

 نهات نه سهند دیفهمیم اگر فرهاد. بود اوشیس با حق

 مجرمان از یکی خودش بلکه داده، شهادت اشهیبرعل

 .شدیم وانهید شک یب بوده، یاصل



صورتیتابو   
  
 

 

1921 

1921 
@romandl 

  

 در اششماره دنید با اول روز بود نرفته ادشی هنوز

 . بود افتاده یروز چه به هلن و فربد خانه

 .بود گرفته سردرد که بود کرده فکر آنقدر

 

  یتابوصورت#

۲۹۰ 

 

  .نوشت شاویس یبرا یامیپ و آورد در را اشیگوش

 اونجا و رمیم همراهش. کنم منصرفش نتونستم من -

 .نکنه دایپ درز یزیچ هست حواسم

  



صورتیتابو   
  
 

 

1922 

1922 
@romandl 

 و زد صدا یب حالت یرو را یگوش و زد را ارسال

 .انداخت فشیک درون

  

 فکر. بست چشم و داد هیتک یصندل یپشت به را سرش

 آرامش یا لحظه بود، کرده سهند که یکار

 زود. ستادیا نیماش که دینکش یطول. گذاشتینم

 .بودند دهیرس

  

 جلو. انداخت اطرافش به ینگاه و کرد باز چشم

 اومده لباس دنیخر یبرا روزید که بودند یپاساژ

 . بودند

 ن؟یبخر لباس نیبر نیخوایم -



صورتیتابو   
  
 

 

1923 

1923 
@romandl 

  

 . انداخت باال سر آرامش با فرهاد

 . یبر دیبا تو اما. نه -

 من؟...م -

  

  .کرد نییپا و باال را سرش فرهاد

 یکرد انتخاب روزید که ییهاراهنیپ از یکی. آره -

 رو رنگش اول خودت بهتره عقب، جعبه گذاشتم رو

 عدب یهادفعه از و یکن عوضش یبر هم بعد و ینیبب

 ریاخت به قهیدق چند رو خوابت شد، سپرده بهت یکار

 .یبد انجامش درست و یبنداز

  



صورتیتابو   
  
 

 

1924 

1924 
@romandl 

 سر. آمدیم رونیب فرهاد دهان از که یاکلمه هر با

 .افتادیم نییپا شتریب جانان

  

 از یزیآبرور. شد ادهیپ و برداشت را فشیک حرف یب

 به یقیدق نگاه اصال روزید. نداشت شتریب نیا

 ابانتخ فروشنده پسر هرچه و بود نداختهین هاراهنیپ

 . بودند کرده حساب را بود کرده

 .کرد باز را عقب صندوق در

  

 چشم آورد، رونیب را جعبه. دیدینم خوب یکیتار در

 . ندیبب بهتر را آن تا کرد زیر

  



صورتیتابو   
  
 

 

1925 

1925 
@romandl 

. رنگ کی و غیج زرد. بود زرد. دیکش یا خفه نیه

 فکر یحت. گرفت دندان به محکم را نشییپا لب

 یم خنده به را او فرهاد، تن به رنگ نیا دنیپوش

 .انداخت

  

 محسوسنا. رفت مغازه سمت به و شد پاساژ وارد

 ازهمغ وارد. دیند را یمشکوک ردف. دییپایم را اطرافش

 به را او و آمد استقبالش به یروزید پسر همان. شد

 . کرد ییراهنما مغازه انتها

 .گذاشت زیم یرو را رهنیپ جعبه

  

 . ضیتعو یبرا میاومد میدیخر روزید رو نیا -



صورتیتابو   
  
 

 

1926 

1926 
@romandl 

 .  دیکش گردنش پشت به دستش پسر

 . میندار ضیتعو خانوم -

 ؟یچ یعنی -

  

 ونمشکلت االن. میندار گرفتن پس و ضیتعو یعنی -

 ه؟یچ

  

 . دیکش یپوف 

 .ستین میخوایم که یزیچ اون رنگش -

  

 عدب و نینیبب رو رنگش نیتونستیم نجایا خب -

 . میکن ینم ضیتعو رو جنس ما. دیکن انتخاب



صورتیتابو   
  
 

 

1927 

1927 
@romandl 

 کنم؟ کاریچ من پس -

  

 رو یاگهید رنگ اگر. خانوم دونمینم من -

 .  میندار ضیتعو ما ن،یبخر دیبا دوباره نیخوایم

 گرید رنگ کی خودش بیج از دیبا نداشت یا چاره

 گرید یها رنگ به حوصلهکم و زدهشتاب. دیخر یم

 .دوخت چشم ها راهنیپ

 کت کدام یرو را راهنیپ نیا دانستینم یحت 

 .گرفتند وشلوار

 

  یتابوصورت#

۲۹۲ 



صورتیتابو   
  
 

 

1928 

1928 
@romandl 

 

 نیا تو... یدار شنهادیپ شما روزید رو رنگ نیا اقا -

 چه شلوار و کت اون که یکن کمک یتونیم مورد

  بود؟ یرنگ

  

 . خاراند را سرش پسر

 رو زرد نیا یول. قیدق ستین ادمی.. بگم یچ واال -

 با کنم فکر م،یذاریم یکاربن یهاشلوار و کت با شتریب

 .براتون گذاشتم یکاربن

  

 یادیز شیروزید چرت یبها. کرد جمع را صورتش

 . بود نیسنگ



صورتیتابو   
  
 

 

1929 

1929 
@romandl 

 کی دیسف راهنیپ آخر در و کرد نیسنگ و سبک یمک

 از راهنیپ جعبه دو هر برداشتن با و دیخر را یرنگ

 رونیب را زرد راهنیپ امدین دلش. آمد رونیب مغازه

 و گذاشت عقب صندوق داخل را فرهاد از. اندازدیب

 .چپاند خودش فیک داخل را رنگ زرد راهنیپ

  

 . افتاد راه فرهاد و شد سوار

 گرفت؟ پس -

  

 . دیسف. دمیخر گهید یکی نه -

 . خوبه -



صورتیتابو   
  
 

 

1930 

1930 
@romandl 

 روبرو به چشم و رفت او به یا غره چشم زین جانان

 .دوخت

  

 ساعت کی. گذشتند یادیز یهاابانیخ و چهارراه از

 .گذشتیم شرکت از کردنشان حرکت از

 وارد فرهاد. بودند حرکت در تهران جنوب طرف به 

 . شد هاکوچه پس و کوچه

 یکینزد آن در که یمسجد یهاگلدسته زا اذان صدا

 یزندگ و افتاد خودش ادی جانان. بود شده بلند بود،

 و ظهر غذا اشدغدغه تنها که آنجا. ششیپ سال سه

 .بود شبش



صورتیتابو   
  
 

 

1931 

1931 
@romandl 

 یصدا شهیهم که بود کم آنقدر حرم تا شانفاصله 

 و یعل حاج و شدیم دهیشن هم آنها خانه از اذان

 در هم را ازشاننم وعده کی یحت که خانم فرهوده

 حرم به را خودشان حتما و خواندندینم خانه

 .رساندندیم

  

. ردک اطرافش به ینگاه جانان. ستادیا نیماش باالخره

 ستادهیا یاخانه جلو کیبار و تنگ یاکوچه انتها در

 ود ساختمان. دنبالش به او و شد ادهیپ فرهاد. بودند

 الس یس یباال دانستیم دهینشن که یآجر طبقه

 .بودند ستادهیا دارد، قدمت

  



صورتیتابو   
  
 

 

1932 

1932 
@romandl 

 گذاشت در زنگ یرو را دستش و رفت جلو فرهاد

 هم باز و زد در به محکم ضربه دو. دینشن یجواب اما

 .امدین ییصدا

  

 و انداخت داخل به ینگاه بود، در نیب که یسوراخ از

 .  برگشت جانان طرف به

 .خاموشه چراغا. مسجد رفته -

  

 . داد تکان سر جانان

 . میبمون منتظرش باشه، -

 اطرافش به ینگاه اطیاح محض و داد هیتک نیماش به

 . انداخت



صورتیتابو   
  
 

 

1933 

1933 
@romandl 

  

 المپ اشییروشنا منبع تنها و بود کیتار نسبتا کوچه

 و کم نورش و کردیم پت پت که بود یسوز مهین

 . دیند را یکس. شدیم ادیز

  

 . ستادیا شیروبرو فرهاد

 .جانان -

  

 . چرخاند سر

  بله؟ -



صورتیتابو   
  
 

 

1934 

1934 
@romandl 

 و اون از یزیچ جلوش اومد که خانوم متعص -

 از آدم نیا بحث. ارین روش به یعنی نگو، کاراش

 .جداست پسرش

  

 یدوست هم او اگر گذشت فکرش از و ستادیا صاف

 زبا آوردیم سرش به را بالها آن که داشت سهند مانند

 شیرو به یزیچ و دیایب مادرش دارید به بود حاضر

 سوالش عالمت جلو یبزرگ نه دم در و اورد؟ین

 . گذاشت

 جز یبخشندگ بود گرفته ادی یزندگ نیا در که چه هر

 و پدرش یها حرف یادآوری با هنوز او نبود، آن

 خشم از پر مجدد ازدواج یبرا یعل حاج یاصرارها



صورتیتابو   
  
 

 

1935 

1935 
@romandl 

 هاآن تواندینم هرگز که کردیم تکرار خود با و شدیم

 .ببخشد را

  

 نز صدا لشدنبا به و آمد ییدمپا شدن دهیکش یصدا

 . در پشت

  ن؟یهست یک -

 . رفت جلو فرهاد

 .نیکن باز. فرهاد منم -

  

 . کرد هل و شد مشتاق زن یجد یصدا

 ...مادر بگردم دورت ؟ییتو مادر فرهاد -

  



صورتیتابو   
  
 

 

1936 

1936 
@romandl 

 چشمانش. انداخت رونیب را خودش زن و شد باز در

 . شد یجار اشکش و زد یبرق فرهاد دنید با

 . کرد زمزمه لب ریز ناباورانه

 ...فرهاد -

  

 کشدیم خجالت انگار که یطور بود، ستادهیا معذب

 ار دستش و شد قدم شیپ فرهاد. بگذارد جلو یقدم

 .انداخت او دور

  

 کوچه در و شد بلند خانوم عصمت هیگر یصدا

 .دیچیپ

 



صورتیتابو   
  
 

 

1937 

1937 
@romandl 

  یتابوصورت#

۲۹۳ 

 

 امیس رو من: گفت دهیبر دهیبر شیهاهقهق انیم

 .ببخش رو من... مادر

  

 چشمان ریز را دستش جانان. بود کرده سکوت رهادف

 .  دیکش دارش نم

 پسرش مثل مادر نیا گفتیم فرهاد که همانطور اگر

 هچ شده، فاش سهند جرم که هفته چند نیا در نباشد،

  بود؟ کرده تحمل را یزجر



صورتیتابو   
  
 

 

1938 

1938 
@romandl 

 و شد کمتر و کم عصمت هیگر یصدا بعد یقیدقا

 . گرفتآرام

  

 . کرد جدا خودش از را او فرهاد

 زا حال به تا جانان که یطنز با و کرد ترنرم را لحنش

 داخل، نیدینم راه رو من: گفت بود، دهینشن زبانش

 برم؟

  

 به یا ضربه. افتاد وال و هول به خانوم عصمت 

 . زد اشگونه

 ایب. پسرم داخل ایب. ندم راه چرا. سرم به خاک نه -

 . داخل



صورتیتابو   
  
 

 

1939 

1939 
@romandl 

 . کرد نگاه نجانا به و چرخاند عقب را سرش فرهاد

 نگاه و برگشت عقب به زین خانوم عصمت نگاه

 .ماند جانان یرو اشیسوال

  

 . داد حیتوض فرهاد

 . منن معاون شونیا خانوم، حاج -

 . کرد سالم مودب و رفت جلو جانان

 .سالم -

  

 کوچه یکیتار در جانان و آمد جلو خانوم عصمت

 پر لکیه و یکوتاه قد. ندیبب واضح را او توانست تازه

 ندام که داشت تن به یطوس راهنیپ. داشت یتپل و



صورتیتابو   
  
 

 

1940 

1940 
@romandl 

 یها چروک و نیچ. داشت یکلوش و دار نیچ

 از شمارش از که بود ادیز انقدر دشیسف صورت

 سهند به اشچهره و بود بایز اما برود در جانان دست

 .  هیشب

 . دخترم یاومدخوش -

  

 . کرد پاک را اشگونه یرو یهااشک دست پشت با

 . داخل نیایب. نیآوردصفا. داخل ایب -

 عصمت به اصرار با و رفت عقب قدم دو فرهاد

 آخر در و بود فرهاد بعد. شد وارد او ابتدا خانوم،

 .بست را اطیح یآهن در جانان

  



صورتیتابو   
  
 

 

1941 

1941 
@romandl 

 جانان. دندیدینم کامل را شانیپا جلو. بود کیتار

 داخل را اشیگوش. دیکش شیهابیج یرو یدست

 .بود گذاشته جا نیماش

  

 عقب به و کرد روشن را اشیگوش قوه چراغ فرهاد

 .  کرد دایپ را جانان. دیچرخ

 .  گرفت شیپا جلو را نور

 . یوفتین -

 هب تا کرد تند پا و کرد تشکر لبخند، زدن با جانان

 . برسد فرهاد

  



صورتیتابو   
  
 

 

1942 

1942 
@romandl 

 خزان، فصل در که بود اطیح در تنومند درخت چند

 شخخش پا ریز و بود ختهیر زردشان یها برگ

 تا گذاشتیم آنها یرو را شیپا عمدا جانان. کردیم

 . شود بلند شدنشان له شیصدا

 یزییپا یهابرگ از پر و یخال حوض به چشمش 

 .  افتاد

 .ترفیم جلو جلو یکیتار به توجه یب خانوم عصمت

  

 نیرفت کردم فکر من خاموشه، هاالمپ: گفت فرهاد

 . مسجد

 یورود در به بعد و خوردیم کوچک پله دو خانه

 . یدیرسیم



صورتیتابو   
  
 

 

1943 

1943 
@romandl 

  

 با و گذاشت شیزانو یرو را دستش خانوم عصمت

 .رفت باال را پله دو مکث و وقفه

  

 را آن و گذاشت در ریدستگ یرو اشدهیچروک دست

 خجل و دیچرخ فرهاد طرف به و کرد باز انتها تا

... مادر نرفتم مسجد گهید یا هفته چند االن: گفت

 .داخل نیایب

  

 . شد وارد تدااب خودش و

 با قدم هم. انداخت نییپا را سرش و دیگز لب جانان

 روشن را المپ خانوم عصمت. شد خانه وارد فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

1944 

1944 
@romandl 

 در فرهاد و شد گرد خانه دنید با جانان چشم و کرد

 .ستادیا جا

 

  یتابوصورت#

۲۹۴ 

 

 را جا همه خاک و گرد از یاهیال. نبود یبزرگ خانه

 ادهافت هم یرو یا گوشه ها اسلب از یتل. بود پوشانده

 . بود

 و نبود انداختن سوزن یجا آشپزخانه کانتر یرو

 . بود شده دهیچ هم یرو که بود ظروف و ظرف

  



صورتیتابو   
  
 

 

1945 

1945 
@romandl 

 معذب د،ید که را دو آن شوکه نگاه خانوم عصمت

 . زد یتلخند شده،

 االن. کردم یم مرتبش اال و ادیم مهمون دونستمینم -

 .  نزده رو خونه نیا در یکس ماهه کی

 . کرد جور و جمع را خودش یکم فرهاد

 ...خانوم حاج -

  

 نییپا را سرش و نشست وارید کنار خانوم عصمت

 گاه هیتک و گذاشت شیپا یرو دستش و گرفت

 . کرد سرش

 یرو تو کن تف ایب... نگو... مادر خانوم حاج نگو -

 پسرت که یکرد یمادر چطور تو بگو ایب من



صورتیتابو   
  
 

 

1946 

1946 
@romandl 

 یول مادر گوشم تو بزن ایب زد؟ خنجرم ینطوریا

. ندار نگه احترام ینطوریا. خانوم حاج نگو ینطوریا

 . این من خونه در ینطوریا

  

 کرده قفل که ییگو فرهاد و جانان و کردیم هیگر

 . دنیکش پس نه و داشتند رفتن جلو قدرت نه باشند

  

 بدون یسالگ دو از رو بچه اون من ندونه که هیک -

 کردم؟ بزرگ بیغر شهر تو و دمیکش دندون به پدر

 قدر چه دم،یکش حقارت قدر چه من ندونه که هیک

 بمونه زیعز اون که شدم فیخف و خار خدا بنده جلو

 شه؟ بزرگ عزت با و
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 وهلل به که خورده حروم نون گنیم هاهیهمسا 

 ...مهندس نخورده

 و هزار. نبود حروم اما خورده رو من یبدبخت نون 

 چهاراه سر فروختن و افتنب فیل از کردم کار کی

 .  ناکس و کس یخدمتکار و یاطیخ تا ریبگ

 جانان. گفتیم و کردیم هق هق کرد،یم هیگر

 را دستش فرهاد که بگذارد جلو یقدم خواست

 اخم با فرهاد. ستادیا. شد مانع و گرفت شیجلو

 .بود شده رهیخ خانوم عصمت به یوحشتناک

  

 دعواش داده شهادت اومده دمیشن که روز همون -

 وت گفتم. گفتم رو دمید که یزیچ من گفت. کردم
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 تو دمید من گفت. ستین ینطوریا مهندس یدونیم

 هی آخه تو باال، برد رو تو مهندس گفتم ؟یگیم یچ

 ،یدار خونه االن ،ینداشت یچیه خودت از که یپسر

 همه از تر مهم و یدار حساب تو پول ،یدار نیماش

 سر برد رو تو اون ؟یخوایم یچ گهید ،یدار آبرو

 اّما کار نیا یبزرگا کنار برد گرفت رو دستت کارش،

. نبود کرده طلسم رو نیا خدا به. نبود من پسر انگار

 هشد رو اون به رو نیا از اما گفتینم تو من به سهند

 . بود

 و یدماغ تو یصدا با و دیکش باال را اش ینیب

 .داد ادامه یاگرفته
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 من گفت اومد بعد وقت چند. رفت و کرد قهر -

 جسدم نجایا من گفتم. برات شهر باال دمیخر خونه

 تو مگفت. اونجاها یببر ذارمینم هم رو اسکلتم بپوسه،

 رو پام باشه شده دهیخر دار بیع پول با که یاخونه

 .ذارمینم هم

 

 نشزبو. حرومه که وهلل به گفتم ست،ین حروم گفت 

 دیرخ وهیم لویک لویک. نزد یحرف گهید و شد بسته

 ماه هفت. بگنده گذاشتم بهشون نزدم دست آورد

 دبو بلند هیهمسا تو سرم هنوز و کردم سر ینطوریا

 ... گرفتنش آوردن خبر که

 خانوم عصمت اگر. کرد درشت چشم دهیترس جانان

 ...گفتیم اگر... گفتیم
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 و شد کینزد فرهاد باز نیا که گذاشت شیپ یقدم

 . دیتوپ

 . لوج نرو -

 سرخ فرهاد یها چشم. برگشت سمتش به حرص با

 . بود

 . کنهیم هیگر داره -

 .بزنه حرف بزار -

  

 . کرد تکرار یگرید صورت به را حرفش سرتق

 . کنهیم دق داره -
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 خانوم عصمت کنار و زد کنار را فرهاد و

 آرام و گذاشت او کمر یرو را دستش.نشست

 .کرد نوازشش

 

  یتابوصورت#

۲۹۵ 

 

 یپ جانان یها نوازش به توجه یب خانم عصمت

 مانند ترس از جانان قلب و گرفت را حرفش

 . دیبکویم محکم اش نهیس در گنجشک

 خدا به دارم ماهه کی. روز اون شکست کمرم -

 خدا از. رفت راه نیا به بچه نیا شدیچ چرا؟ گمیم
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 نشگرفت قبل تا... پنهون چه شما از ستین پنهون که

 دیاش بگه، حق دمیشا که خوردیم دلم به قتاو یبعض

. شدم نابود روز اون اما باش بوده درست شهادتش

 نه یتو. یدونیم رو من یزندگ خودت تو مهندس

 . داد بچه بهم خدا یسالگ ده. کردن عروسم یسالگ

 

 بالنسبت خونه از شوهرم که بود سالم دوازده هنوز

 ابونیخ چهکو آواره و رونیب انداختمم سگ نیع شما،

 تمیحما که یمادر نه و داشتم یدرست پدر نه. شدم

 . کنه

 ،دمیکش یسخت من. نزدم دم و دمیکش زجر سال یس

 دمیشن حرف دم،یکش یخار و خفت دمیکش یگرسنگ



صورتیتابو   
  
 

 

1953 

1953 
@romandl 

 خبر که بود نشده خم کمرم نطوریا وقت چیه اما

 . آوردن رو پسر نیا ییرسوا

  

 یگرید زمان هر از تر کینزد را خطر بار نیا جانان

 گرید بار خانم عصمت هق هق یصدا. کرد احساس

 .دیبر را زدنش حرف و شد بلند

  

 . رفت آشپزخانه به و شد بلند فرز جانا

 .بود شهیش خورده از پر آشپزخانه کف

 و رداشتب قدم اطیاحت با. بود شکسته یوانیل که انگار 

 .رساند ییشوظرف به را خودش
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 از پر را وانیل. شست ار آن و برداشت را یفیکث وانیل 

 بود حواسش که همانطور پا پنجه یرو و کرد آب

 یرو فرهاد. برگشت هال به نرود یزیچ یرو شیپا

 یاخانم عصمت روبرو رنگ یطوس یاپارچه مبل

 .بود نشسته بود، شده جمع خودش یتو

  

 کرد کمک و گرفت خانم عصمت دهان جلو را وانیل

 . بنوشد آن از جرعه چند

 سکسکه یگاه گاه و بود گرفته آرام شاهق هق

 .کردیم
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 شیپا ران یرو کرده خم را شیهادست فرهاد

 را خودش یکم. کرد حلقه درهم را وآنها بود گذاشته

 . دیکش جلو

 نه شما از من ،یمن مادر یجا شما خانم حاج -

 . دارم یا گله نه ناراحتم

  

 .  نبود آسان شیبرا زدنش حرف. گرفت یدم

 به و خودش گردن نکرد و کرد کار هر مآد اون -

 یپا رو هیبق گناه ندارم عادت من. دهیم جواب وقتش

 به هتوج با دونستمیم چون اومدم. سمیبنو گهید یکی

 سرخورده قدر چه اون کار با دارم ازتون که یشناخت

 . نیشد
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 امشب اگر نبوده مهم وقت چیه من یبرا مردم حرف

 و خودم به کنم ثابت رو نیهم فقط که نجایا اومدم

 از اجد نیداشت من به شما که یلطف بحث. برم و شما

 مینزن حرف بهشون راجع نظرم به که االنه اناتیجر

 . بهتره

 .انداخت اطرافش به نگاه

  

 گهید کنمیم فکر من خونه و محله نیا طیشرا با -

 ... چون نباشه درست نجایا موندنتون

 و کرد ینچ. کرد پر را فضا فرهاد لیموبا زنگ یصدا

 .آورد رونیب را یگوش
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 . گرفت را حرفش ادامه و کرد قطع را آن

 ... مردم چون -

 هشنگا کالفه. شد بلند یگوش زنگ یصدا گرید باز

 . ماند ثابت جانان یرو آن از بعد و انداخت ان به را

 .جانان - 

  

   بله؟ -

 . گرفت سمتش به را یگوش

 بعدا و دارم مونمه امشب که بگو بهش ده،یگلش -

 .کنمیم هماهنگ باهاش
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 و گرفت را آن. برداشت سیخ یگوش طرف به جانان

 فعال. بود راحت بایتقر الشیخ. رفت در طرف به

 .  بود شنونده خانوم عصمت و زدیم حرف فرهاد

 چیه یب دیگلش. انداخت یگوش یرو اسم به نگاهش

 .یشوندیپ و پسوند

  

 و لغزاند صفحه یرو ار دستش و داد رونیب را نفسش

 . گذاشت گوشش یرو را تلفن

 .جان فرهاد سالم -

  

 انتظار جواب در قطعا جانشیه با سالم و دیگلش

 . دیکشینم را او یصدا
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 جواب و دیگز لب. شد اطیح وارد و کرد باز را در

 .داد

  

 . هخامنش خانم سالم -

 . خورد جا آشکارا دیگلش

 شما؟ -

 

  یتابوصورت#

۲۹۶ 

 

 جانان. میشد آشنا باهم صبح. هستم یشجاع -

 . یشجاع
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 . کرد اضافه و گفت یادهیکش آهان دیگلش

 کجاست؟ فرهاد -

  

 کیتار اطیح و بود سرد هوا. کرد جمع را شیهاشانه

 را مکامله تا زد حرف تر تند. زدیم چنگ هراسش به

 .بود زده خی شیهادست کم مدت نیهم در. کند تمام

  

 امشب بدم اطالع بهتون گفتن داشتن کار شونیا -

 خلوت سرشون که بعدا و خونشون نیارین فیتشر

 .رنیگیم تماس باهاتون شه
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 باز دهان. شد برقرار طرف دو در سکوت یا لحظه

 که دهد خاتمه را مکالمه یخداحافظ گفتن با که کرد

 . کرد خشکش جا در دیگلش سوال

 ؟یهست یک تو -

  

 انیم از باد. دیفهمینم را دیگلش منظور. کرد سکوت

 . کردیم هو هو و گذشتیم اطیح انیعر مهین درختان

  

 . داد ادامه نگرفت یجواب که دیگلش

 بهت راجع یکن فکر که یزیچ اون از شتریب -

. دمیفهم خوب رو یزیچ کی ایدن نیا تو. دونمیم

 .رهیگینم موش خدا یرضا محض یا گربه چیه
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 که کنن باورت فرهاد و امباب یحت ها آدم همه اگر 

 و یرفت دار، طناب از فرهاد نجات خاطر به فقط

 بعد و یداد نجاتش و یزد شیات و آب به رو خودت

 . یتونینم رو من شرکتش یتو یاومد

 .شناسمیم خوب رو خودم همجنس من

  

 اب توام نگاه و داد فاصله گوشش از را یگوش جانان

 طخ پشت که کردیم باور دیبا. انداخت آن به یتعجب

  است؟ خانبیحب دختر

 و دبو شده دفتر وارد یانرژ پر صبح امروز که یدختر

 خودش اما بود؟ نشده پاک صورتش از لبخند یالحظه

 . بود



صورتیتابو   
  
 

 

1963 

1963 
@romandl 

  

 رزودت دیبا. آمد احمقانه شیبرا تنها دیگلش یهاحرف

 مخانو عصمت بودن تنها نگران. گشتیمبر داخل به

 .بود فرهاد و

  

 . داد را جوابش رک و گذاشت ارکن را ادب

 مسئول من. یکن فکر یتونیم یدار دوست هرطور -

 رو امیزندگ دونم ینم الزم و ستمین تو کردن فکر

 .بدم حیتوض برات

  

 . داد ادامه آرامش با و کرد مکث یا لحظه

 .ریخ به شب. برم دیبا من -
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. فشرد دست در را آن و کرد قطع را یگوش 

 یعاشق و عشق وسط ناخواسته گاران. زد یپوزخند

 . بود شده گرفتار

 دیگلش دهنده هشدار لحن نیا و صبح یهانوازش آن

 بیرق با که مانستیم یکس مانند درست که

 هس فرشته مانند درست. کندیم صحبت اشیعشق

 را او ادکلن بو فرهاد داشت اعتقاد که قبل سال

 .بود کوچک چه هایبعض ایدن. دیخند. دهدیم

  

 وارد سرخوش و کرد باز را در د،یچرخ پا پاشنه یرو

 . شد خانه
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 مات خانوم عصمت جلو فرهاد شده علم قد دنید با

 . ماند

 در را یگوش. داد قورت دار صدا را دهانش آب

 .رفت جلو یقدم و فشرد دستش

  

.  بودند کرده سکوت یزیانگ رعب طرز به دو هر

 ان از انانج بود، کرده مشت محکم را دستش فرهاد

 را دستش زده رونیب یهارگ توانستیم هم فاصله

 . آمدیم رونیب دار صدا و محکم که ییهانفس و ندیبب

  



صورتیتابو   
  
 

 

1966 

1966 
@romandl 

 عصمت. برداشت لرزان را یبعد یهاقدم جانان

 که جانان و گرفتینم فرهاد چشمان از نگاه خانوم

 فرهاد قرمز چشمان به نگاهش تازه د،یرس کنارشان

 . افتاد

  

 زده رونیب گردن رگ لرزان، و شده مشت یهادست

 دار صدا و باوقفه یها نفس و خون غرق چشمان و

 عصمت بفهماند جانان به تا بود نشانه نیچند فرهاد

 .است گفته را گفتهیم دینبا که یزیچ آن خانوم

  

 . دیچیپ گوشش در وارناقوس اوشیس هشدار

 ." شهیم نابود بفهمه. جانان بفهمه رو نیا دینبا فرهاد" 
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 تا که دیدیم اشیقدم کی در را یمرد اکنون او و

 .نداشت یافاصله سکته

 

  یتابوصورت#
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 یم فرهاد و خانم عصمت یرو تناوب به نگاهش

 شخون نیآدرنال. دیکوبیم تر محکم قلبش و دیچرخ

 . بود دهیرس خود حد نیشتریب به

 عصمت. شکست نشانیب سکوت دوئل باالخره و

 ؟یدونستینم: گفت وحشت با و آرام مخان
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 یب و برگشت فرهاد. شد تمام طوفان از قبل آرامش و

  .رفت رونیب خانه در از سرعت با آنها به کردن نگاه

 

 و کرد او یخال یجا به ینگاه خورده جا جانان

 .  بود مانده مات که خانم عصمت به ینگاه

 .شتگذایم تنها را فرهاد دینبا. داد فرمان مغزش

. زد شیصدا خانم عصمت که دیچرخ در طرف به 

 . چرخاند عقب به را سرش

 ؟یدونستیم تو نه؟ دونستینم رو نیا -
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 دیتول و ادا سخت که یکلمات و اشدرمانده لحن

 تلق در سهند اگر یحت. آورد درد به را قلبش شدند،یم

 .بود گناهیب زن نیا باز داشت، دست هم فرشته

  

 . نشاند لب بر یلبخند

 . خداحافظ. شهیم درست نینباش نگران -

 رونیب خانه از سرعت با و گرفت او از را نگاهش

 با و کرد فراموش را کیتار اطیح از ترسش. آمد

 .دیدویم سرعت

 سوار که دید را فرهاد زد، رونیب که خانه در از 

 باز را جلو در و رساند آن به را خودش. شده نیماش

 . نشست و  کرد
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 محکم را شیهادست که افتاد فرهاد به نگاهش ازهت

 شیهادست. فشردیم و بود کرده قفل فرمان دور

 . دندیلرزیم اشکارا

.  بود افتاده صورتش یرو کوچه جان کم المپ نور

 یهالهیت و دییسایم هم یرو محکم را فکش دو

 .  بودند شناور خون یایدر در اشیمشک

 . بودکرده سکوت

  

 را آن ضرب با و نشست دیکل یرو تشدس فرهاد

 . شدینم روشن نیماش. چرخاند

  کنم؟ یرانندگ من: گفت اطیاحت با جانان
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 چشمان با و برگشت او سمت به شدت با فرهاد سر

 دهیترس و خورده جا جانان.  شد رهیخ او به سرخش

 . دیکش عقب را خودش

 ؟یدونستیم تو -

  

 به یطور فرهاد د؟یبگو دروغ او به داشت جرات مگر

 او از هم را زدن حرف توان که بود شده رهیخ او

 . داد نییپا و باال را سرش تنها. بود ربوده

 و دار خش یصدا همان  با و زد یدار صدا پوزخند

 . دیپرس اش رگه دو

 بهت؟ گفت یک -
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 . ندیننش شیصدا بر لرز تا داد نییپا را دهانش آب

 .اوشیس -

  

 را دیکل گرید گرید بار و برگرداند سر حرف یب

 سرعت با و شد روشن نیماش بار نیا و چرخاند

 .شد کنده جا از یادیز

  

 سرعت با را کیبار و تنگ یهاکوچه پس کوچه

 اشنهیس در نفس جانان و کردیم یط یآور سرسام

 . بود شده حبس

  



صورتیتابو   
  
 

 

1973 

1973 
@romandl 

 هم یرو محکم و بستیم را چشمانش هاچیپ سر

 . دیدیم مرگ یدمق کی در را خودش. دادیم فشار

 و ادد رونیب را نفسش شدند، یاصل ابانیخ وارد یزمان

 . کرد باز را چشمانش

  

 یسرخ که فشردیم مشت را در فرمان یطور فرهاد

 . زدیم یدیسف به انگشتانش نوک

 و گرفتیم سبقت هانیماش از یوحشتناک سرعت با 

 . دادینم یتیاهم آنها یهازدن بوق

  



صورتیتابو   
  
 

 

1974 

1974 
@romandl 

 جنون مرد نیا. بود شده خشک شیجا در جانان

 و دبو افتاده کار از کامل تفکرش قدرت. بودگرفته

 د؟یآیم بر دستش از یکار چه دانستینم

  

 جلو به فرهاد محکم ترمز با که بود افکار نیهم در

 .کرد برخورد شهیش به سرش و شد پرت

  

 قلبش یرو را دستش. بودند قرمز چراغ پشت

 هدید ضرب یشانیپ یرو را گرشید دست و گذاشت

 .انداخت او به ینگاه و برگشت فرهاد. اش

  



صورتیتابو   
  
 

 

1975 

1975 
@romandl 

 نیماش طرف به و شد ادهیپ و کرد باز را در بالفاصله

 اهنگ یاتفاقات به تنها برده مات جانان. رفت ییجلو

 عوض شانیجا زدن پلک کی فاصله در که کردیم

 .شدیم

  

 یها دست در شانیجلو نیماش راننده مرد قهی حاال و

 .بود ریاس فرهاد

  

 تا مرد نیا خشم امشب. نبود آمدن کوتاه یجا گرید

 الیخیب کشاند،ینم گرید یقتل و پرونده به را شانیپا

 . شدینم

  



صورتیتابو   
  
 

 

1976 

1976 
@romandl 

 مرد چند. رفت فرهاد طرف به و شد ادهیپ نیماش از

 دورشان و بودند شده ادهیپ شانیهانیماش از گرید

 .بودند زده حلقه

  

 دستش کی با بود، ادهد هیتک نشیماش را مرد فرهاد

 یرو را گرشید دست و بود گرفته را مرد یهادست

 که دبو ینقش زیر مرد. فشردیم و بود گذاشته او گلو

 یادیز قدرت فرهاد بلند قد و کلیه مقابل در

 .نداشت

  

 لمیف و بود آورده در را اشیگوش جواب پسر کی

 .برداشت آنها سمت به یزیخ جانان. گرفتیم



صورتیتابو   
  
 

 

1977 

1977 
@romandl 

 در نگاهش و دیرس دو آن به تا زد کنار را تیجمع 

 نگاهش نیماش شهیش پشت از که یلرزان لهیت دو

 .ختیر دلش و شد قفل کردند،یم

  

 مرد گلو دور که گذاشت فرهاد دست یرو را دستش

 .بود شده قفل

  

  .زد ادیفر و ختیر شیصدا در را تشیعصبان تمام

 ... کن ولش -

  

 گردن دور شدست و برگشت سمتش به فرهاد نگاه

 .شد تر شل مرد



صورتیتابو   
  
 

 

1978 

1978 
@romandl 

 

 یتابوصورت#

۲۹۸ 

  

 لحظه هر که اطرافشان تیجمع به توجه یب جانان

 . زد ادیفر شد،یم شتریب

 ؟یعوض اون یبرا ؟یچ یبرا ش؟یبکش یخوایم -

 نیا از قاتل؟ یبش بار نیا ات؟لحظه جنون خاطر به

 برو ؟یبکش رو خودت یخوایم اد؟یم بدت ایدن

 چاه ته خودت با هم رو هیبق یندار حق یول بکش،

 یکی یاپ رو هیبق گناه تو ؟یهست یعصبان تو. یبکش



صورتیتابو   
  
 

 

1979 

1979 
@romandl 

 قهحل رو دستت که یبدبخت نیا ؟یسینوینم گهید

  توئه؟ زن مرگ مقصر گناهکاره؟ گردنش دور یکرد

  

 . داد تکان را شیهادست

. بزرگوار نواب مهندس یآقا باال بنداز رو کالهت -

 بعر هی نیهم تا که رونیب ایب شعارهات نیا پشت از

 هک یهست یعصبان. یخوندیم روضه یداشت شیپ

 ککش و کرده جابهجا رو زنت جنازه که قتیرف

 گمیم منم ونه؟یح یگیم. امیعصبان منم ده؟ینگز

 تو دمگو رونیب که یمن واسه اما نبره تیانسان از ییبو

 داخل داره معصوم طفل کی که یوقت یهمون مثل هم

 رو پدرش یدار چشماش جلو تو و زنهیم زار نیماش

 .  یکشیم



صورتیتابو   
  
 

 

1980 

1980 
@romandl 

  

 .  دآور فشار و کرد شتریب فرهاد مچ را دستش فشار

 و کنده مرد گردن دور از دستش و نکرد مقاومت

 .  افتاد

 جانان به را تشکرش با توام نگاه آرامش، با مرد

 . گرفت نفس تند تند و ستادیا صاف. دوخت

 از را خشمش پر نگاه  و کرد مشت را دستش فرهاد

 پسرک به و گرفت را نگاهش رد جانان و گرفت مرد

 فرهاد به زدهوحشت و دیباریم شیهااشک. دیرس

 . بود شده رهیخ

  



صورتیتابو   
  
 

 

1981 

1981 
@romandl 

 به و گرفت پسر از نگاه. آمد خود به ینیماش بوق با

 .  برگشت عقب

 ودب یبحث هی: گفت بودند، شده جمع که یمردم به رو

 . تونیزندگ سر دیبر هم شما. رفت شد تموم

 .  شدند متفرق کم کم و افتاد جمع نیب یاهمهمه

  

 و دآور نییپا را اشیگوش زین دست به یگوش پسر

 . کرد سد را راهش جانان که برود تا دیچرخ

 شسال هجده تاینها. انداخت پسر چهره به یقیدق نگاه

 . بود

 . کرد قفل اشنهیس یرو را شیهادست

 . کن پاک رو یگرفت که یلمیف  -



صورتیتابو   
  
 

 

1982 

1982 
@romandl 

 . نشست پسر صورت یرو یاخم

 . کنم ینم  -

  

 شیپ از شیب را اعصابش پسر یسرتق و بود یعصب

 . کردیم متشنج

 مبکش رو راهم من که زودتر یکن پاکش نفعته به -

 شمپخ یحت رو اون تو. تیزندگ سر یبر هم تو و برم

 مه دادگاه به و کنمیم تیشکا ازت باش مطمئن یکن

   .کشونمتیم

  

 . کرد اشاره سرش پشت به



صورتیتابو   
  
 

 

1983 

1983 
@romandl 

 از شیپ هفته کی تازه اونه، لمیف ،یدید رو مرد اون -

 چند نیهم تا یدید. شده آزاد قتل جرم به زندون

 رو نیا بکشه؟ رو مرد اون خواستیم هم قبل قهیدق

 یراب ینیتضم گهید من میکن تیشکا و  یکن پخش

 . دمینم جونت

  

 ندچ که بود ییجا اتنه نیا. دیپر پسر رخسار از رنگ

 .  داشت مثبت اثر فرهاد، رفتن زندان ماه

 را شیصدا. زدندیم بوق سرشان پشت یها نیماش

 . بشنود پسر تا برد باالتر



صورتیتابو   
  
 

 

1984 

1984 
@romandl 

 رو نیا من ،یدیم رو تیگوش ای االن نیهم پس -

 از ترس و یمونیم تو و رمیم من ای کنم یم پاک

 . مرگت

  

 رمزش و دآور در بشیج از را یگوش مکث یب پسر

 . زد را

 . کنم پاک خودم بده -

  

 . گرفت جانان سمت به را یگوش و شد یگالر وارد

 . کرد حذف و انتخاب را لمیف نیاول

  



صورتیتابو   
  
 

 

1985 

1985 
@romandl 

 هک بار نیا: گفت یجد و داد پسر دست به را یگوش

 هباش قاتل طرف چه. نکن رو کار نیا کال یول گذشت

 .فعال. ستین یدرست کار نه، چه

 

 یتابوصورت#

۲۹۹ 

  

 نقش زیر و یشلوار و کت مرد به نگاهش و دیچرخ

 .  دیند را فرهاد. شدیم نشیماش سوار داشت که افتاد

  

 . دز شیصدا ببندد را در مرد نکهیا از قبل رفت جلو

 . آقا -



صورتیتابو   
  
 

 

1986 

1986 
@romandl 

 دیناام آنها حرکت از که ها نیماش. آمد باال مرد سر

 یم و شدندیم رد یکنار یهانیال از بودند، شده

  .رفتند

  

  رم؟یبگ رو تون شماره تونمیم من دیببخش -

  ؟یچ یبرا -

 .  کردن یخواه عذر یبرا -

  

 . زد لبخند مرد

 که دمیفهم حرفاتون نیب از. جون دختر خوادینم -

 یعصب بوده اومده شیپ یمشکل براش اونم خدا بنده

 .  بوده



صورتیتابو   
  
 

 

1987 

1987 
@romandl 

 . دیخند تلخ

 .  انیعصب همه روزا نیا -

  

 دیگنجینم باورش در.. کرد هشنگا زدهشگفت جانان

 اشموضع از حال نیا با کند برخورد نرم نطوریا مرد

 . امدین رونیب

 اگر میابونیخ وسط. گذرمینم زود شما مثل من -

  .شمیم ممنون نیبد من به رو تونشماره نیکن لطف

  

 یکوچک کاغذ یرو را اش شماره و نزد یحرف مرد

 به و گذراند ردم سرشانه از را نگاهش جانان. نوشت

 به گرفته، یصورت با پسرک. کرد نگاه سرش پست



صورتیتابو   
  
 

 

1988 

1988 
@romandl 

. ردکیم نگاه را او رهیخ رهیخ و بود داده هیتک یصندل

 . بود دهیترس

  

 . گرفت جانان طرف به را کاغذ

 منم اما سرجاشه که مرد اون یعذرخواه. ممنونم -

 یتراس. دیترس یلیخ پسرتون خوام،یم معذرت ازتون

 ش،یگوش از کردم پاک بود، گرفته لمیف هم نفر کی

 . آدینم وجود به براتون یمشکل

  

 اگه: گفت جانان به رو و کرد روشن را نشیماش

 ام. بره بزار رفت؟یم آبروم شد؟یم یچ شدیم پخش



صورتیتابو   
  
 

 

1989 

1989 
@romandl 

. نجودختر میدیخر خدا شیپ رو آبرومون وقته یلیخ

 . ریخ به شب. ستین مهم که خدا بنده

. رفت و گذاشت گاز یرو را شیپا و بست را در

 راهنیپ ادی. ماند رهیخ نشیماش یخال یجا به جانان

 ای ؟بود طلبه. افتاد مرد دار شیر صورت و بسته قهی

. بود یمذهب آدم بود که کس هر... یروحان هم دیشا

 سه که اطرافش یمذهب یهاآدم یماورا یمذهب آدم

 یعل حاج حرف ادی. بودند داده اشیفرار قبل سال

 . افتاد

  

 عروس گن؟یم یچ مردم رضا، حاج نداره تیخوب -

 روئهآب بحث نجایا سر؟ هیسا یب و شده وهیب یعل حاج

 . یحاج



صورتیتابو   
  
 

 

1990 

1990 
@romandl 

 انشیهاحرف یجا هنوز. دیکش ریت قلبش انیم ییجا

 متفاوت هاآدم یبرا آبرو مفهوم قدر چه. کردیم درد

 ماه شش آن که ییهاحرف از بدنش هنوز. بود

 . بود کبود بود، آمده یم دفرو تنش بر وارانهیتاز

  

 فرهاد نیماش طرف به و فشرد دستش انیم را کاغذ

 . رفت

 یور را سرش و بود نشسته فرمان پشت که دید را او

 . بود گذاشته آن

. بودند ستادهیا هانیماش و بود شده قرمز دوباره چراغ

 . کرد باز را او طرف در

  



صورتیتابو   
  
 

 

1991 

1991 
@romandl 

. ودب تهگذاش یاگوشه و کرده چیپ بقچه را ادب امشب

 . کردیم رام را مرد نیا دیبا

 . کنمیم یرانندگ من -

  

 .  شد ادهیپ و نکرد اصرار فرهاد انتظارش برخالف

 درب و زد دور را نیماش کند و نیسنگ یهاقدم با

 .نشست و کرد باز را جلو

 

 یتابوصورت#

۳۱۱ 

  



صورتیتابو   
  
 

 

1992 

1992 
@romandl 

. کرد روشن را نیماش و نشست فرمان پشت جانان

 اش نامه یگواه هلن اصرار به بود مدهآ تهران به یوقت

 دهنران را ینیماش چیه سال سه نیا در و بود گرفته را

 .  بست چشم و گرفت یدم. بود

 ادی هب را است گرفته ادی که ییهازیچ تمام کرد تالش

 و کالچ یهاپدال یرو را شیپا. کرد باز چشم. اوردیب

 یمک نیماش و بود ناموفق تالشش اما کرد میتنظ گاز

 .  شد خاموش و شد پرت جلو به

  

 ار نگاهش ینیسنگ. برگشت سمتش به فرهاد نگاه

 گرید بار و اوردین خودش یرو به. کردیم احساس

. ردک حرکت نیماش و بود موفق بار نیا که کرد تالش

 یرو یپررنگ اخم را راه یباق د،یکش یاآسوده نفس



صورتیتابو   
  
 

 

1993 

1993 
@romandl 

 اشیرانندگ یرو را تمرکزش تمام و داشت صورت

 . بود تهگذاش

 یعصب و دار صدا یهانفس یصدا تنها نیماش در

 . دیچیپیم که بود فرهاد

 رخت استرسش تمام شد، که خانه نگیپارک وارد

 یجا بودند، دهیرس خانه به سالم که نیهم. بست

 . داشت شکر

 اهپله طرف به و شد ادهیپ نیماش از حرف یب فرهاد

 و کرد لقف را در برداشت، را فشیک فرز جانان. رفت

 . افتاد راه سرش پشت

  



صورتیتابو   
  
 

 

1994 

1994 
@romandl 

 وارد و انداخت دیکل فرهاد. دندیرس همکف طبقه به 

 که بردارد در سمت به یقدم خواست جانان. شد

 . بست را در فرهاد

 نهات دانستینم. زد زل بسته در به زانیآو یاافهیق با

 و سبک از بعد نه؟ ای است یدرست کار گذاشتنش

 پله یرو و دینرس یاجهینت به خودش، با کردن نیسنگ

 . نشست

  

 . انداخت تنش به یفیخف لرز پله یسرد

. زد پرسه شیهاکانال در یکم و آورد در را اشیگوش

 به ادند حیتوض حوصله. افتاد اوشیس ادی. نبود یخبر

 . نوشت یکوتاه امیپ در تنها. نداشت را او



صورتیتابو   
  
 

 

1995 

1995 
@romandl 

 زنگ هم خودت. نجایا ادین امشب بگو دوستت به -

 . دمیم خبر بهت نزن،

 .  انداخت فیک داخل و کرد قفل را یگوش

  

 شبید یماکارون. افتاد ظهرش غذا ظرف به چشمش

. دباش شده فاسد دانستیم دیبع و بود سرد هوا. بود

 سالم. انداخت آن به ینگاه و کرد باز را ظرف در

 خوردن مشغول و برداشت را ظرف چرب قاشق. بود

 . شد

 یمین. بود متیغن هم همان اوضاع آن در اما بود سرد

. گذاشت فشیک داخل را هیبق و خورد را غذا از

 چشم فرهاد خانه در به. بود رفته سر اشحوصله



صورتیتابو   
  
 

 

1996 

1996 
@romandl 

 کی به کینزد. آمدینم زیچ چیه یصدا. دوخت

 ورنطیا. بود نشسته پله یرو هودهیب که بود ساعت

 . نداشت دهیفا

  

 طرف به و شد بلند. انداخت اششانه یرو را فشیک

 .  زد زنگ و رفت رد

 نیا. فشرد زنگ یرو را دستش گرید بار. نشد یخبر

 .  تر یطوالن بار

 . دیکوب در به. نشد یخبر هم باز

  

 ... مهندس یآقا -

 . شد بلندتر شیصدا و گرید یاضربه



صورتیتابو   
  
 

 

1997 

1997 
@romandl 

  ن؟یخوب مهندس یآقا -

 را بشل باشد؟ نکرده سکته. دیکوبیم واروانهید قلبش

 . گرفت گاز

  

 .  بود هیشب ونیش و غیج به شیصدا گرید حاال

 . مهندس یآقا -

 دور و گذاشت صورتش یرو را دستش مستأصل

 . زد یچرخ خودش

 ییاپ یصدا که بزند زنگ اوشیس به دیرس فکرش به

 .  چسباند در به را سرش. دیشن

  



صورتیتابو   
  
 

 

1998 

1998 
@romandl 

 کینزد در به کنان لخ لخ یکس انگار. بود درست

 .شدیم

 :یصورت تابو

 یتابوصورت#

۳۱۰  

 را در. شد وارد و داد هل را آن زده شتاب. شد باز در

 داده هیتک وارید به در پشت که دید را فرهاد بست، که

 را شیپ ساعت کی یهالباس. بود بسته چشم و بود

. ودب باز راهنشیپ یباال دکمه دو تنها و داشت تن به

 صورتش یرو عرق قطرات و بود سرخ اشچهره

 تدااب جانان.  بود دهیچسب تنش به راهنشیپ. انینما

 .است رفته حمام دوش ریز کرد فکر



صورتیتابو   
  
 

 

1999 

1999 
@romandl 

  

 . ستادیا شیجلو دهیترس

 ... مهندس یآقا - 

  

 . بود بسته چشمانش. نداد نشان یالعمل عکس فرهاد

  ن؟یبر راه نیتونیم -

  

 انیم از ینامفهوم اصوات و خوردند بهم شیهالب

 .  شد خارج آنها

 . داختان خانه به ینگاه فیتکل بال

  



صورتیتابو   
  
 

 

2000 

2000 
@romandl 

 نایم را شیبازو و گفت یااهللبسم. نداشت یا چاره

 زا اشیداغ که یتب و تنش یسیخ. گرفت دستش

 .کردیم معذبش بود صیتشخ قابل هم راهنیپ یرو

 

 . گرفتم رو بازوتون من ن؟یایب راه نیتونیم -

  

 . آورد یفشار شیبازو به و

 اروید از اشهیتک و کرد نییپا و باال را سرش فرهاد

 ینم ریس جهان نیا در ییگو. نداشت تعادل. گرفت

 .برد جلو را او کشان کشان جانان. کرد



صورتیتابو   
  
 

 

2001 

2001 
@romandl 

 را او بازو که بود جانان دست یرو وزنش از یمین 

 یرو گرید یمین و بود داشته نگه دست در محکم

 . خودش جانمین یپاها

 

 خواب اتاق سمت به جانان گذشتند، یورود راهرو از

 نفس به. گرفت لب به محکم را لبش. کرد کج راه

 را انجان وزن برابر دو بایتقر فرهاد. بود افتاده نفس

 و کند تحمل را او وزن توانستینم نطوریا. داشت

 هکالف. افتادیم شک یب کردیم رها را فرهاد بازو اگر

 کی و کرد رد خودش گردن دور از را فرهاد دست

 .بود ربهت حاال. کرد قفل فرهاد کمر دور را دستش

 . رفتند اتاق داخل تا آرام آرام و کشان کشان



صورتیتابو   
  
 

 

2002 

2002 
@romandl 

  

 حصار از را خود جانان. نشست تخت رو که فرهاد

 .  داد ونریب یآسودگ با را نفسش و دیکش رونیب او تن

 لب جانان. انداخت تخت یرو را خودش فرهاد

 .  بود افتاده بالشت نییپا کج سرش. دیگز

  

   .انداخت فرهاد به را نگرانش نگاه

 .  شد خم و گفت لب ریز یلعنت

 تب متوجه خورد، فرهاد گردنش دور به که دستش

 تند و دیگز لب. شدند منقبض عضالتش. شد شیباال

 پس را ودستش کرد میتنظ بالشت یرو را سرش

 . ستادیا و دیکش



صورتیتابو   
  
 

 

2003 

2003 
@romandl 

  

 زانیآو تخت از که شیپاها و گرفت را شلوارش لبه

 . گذاشت تخت یرو بودند،

 و خوردیم بهم شیهادندان ود،ب عرق سیخ بدنش

 .  کردیم ادا را یمفهومنا کلمات و صداها

 اگر. بود داغ یادیز بدنش. زد یچرخ خودش دور

 ... کرد یم تشنج

 به. گذاشتیم شیتنها دینبا. دیکش یا خفه نیه

 زج که یبزرگ یکیپالست ظرف و رفت آشپزخانه

 به. کرد آب از پر و برداشت را بود هلن خانه لیوسا

 .   برگشت اتاق

  



صورتیتابو   
  
 

 

2004 

2004 
@romandl 

 کمد به نگاهش. بود نکرده دایپ یزیتم پارچه چیه

 . افتاد فرهاد یلباس

 یم خودش یهالباس سراغ دیبا. نداشت یا چاره

 .  رفت

 . افتادیم راه کارش کردیم دایپ شرتیت کی

 و هاکروات اول کشو. کرد باز بیترت به را ها کشو

 شوک. بودند دهش دهیچ بیترت به که بودند کمربندها

 چشم و بست سرعت به و کرد باز مهین تا را دوم

. رفت سوم کشو سراغ. بودند ریز یها لباس. بست

 کنار مرتب متفاوت یها رنگ در ساده شرتیت چند

 . زد یبرق چشمانش. بودند شده دهیچ هم

  



صورتیتابو   
  
 

 

2005 

2005 
@romandl 

 را ها کمربند و کروات و هالباس نیا دانستینم

 زندان از که یمدت نیا در. است گرفته یک فرهاد

 فربد و هلن که یآخر روز دو تنها بود، برگشته

 باال یا شانه. نبود همراهش برود استندخویم

. نداشت را آنها با کردن فکر وقت فعال. انداخت

 کند ار مارکش. بود نو هنوز. برداشت را دیسف شرتیت

 . گذاشت زیم یرو و

  

 .  چالند خوب و انداخت آب یتو را آن

 نیچند و گذاشت فرهاد صورت و یشانیپ یرو را آن

 و ودب آمده نییپا یکم تبش. کرد تکرار را کار نیا بار

 .  بود اریهوش مهین. بود برجا پا همچنان لرزش



صورتیتابو   
  
 

 

2006 

2006 
@romandl 

 چه شدیم بدتر حالش اگر. بود گرفته استرس

   کرد؟یم

  

 عهده از که یکار آورد،یمدر را شیهالباس دیبا

 .  کند یراض را دشخو توانستینم بود خارج جانان

 ردک سهند نثار یفحش خودش، با رفتن کلنجار از بعد

 .ماند ثابت فرهاد راهنیپ یهادکمه یرو چشمش و

 

 یتابوصورت#

۳۱۲ 

  



صورتیتابو   
  
 

 

2007 

2007 
@romandl 

. دش دل کی و ترساندتش شتریب فرهاد، لب ریز ناله

 . نداشت یزیگر راه چیه طیشرا نیا در

 مک استرسش تا داد رونیب محکم را نفسش شد، خم

 .  شود

  

 دنیچسب از که همانطور کرد، باز که را اول دکمه

 دهیپوشن لباسش ریز یزیچ بود، آشکار تنش به راهنیپ

 هیقب یشتریب سرعت با و کرد منحرف را فکرش. بود

 . کرد باز را ها دکمه

  

 دور را آن و کرد باز را شالش. بود شده گرمش

 . شد بهتر حالش. انداخت گردنش



صورتیتابو   
  
 

 

2008 

2008 
@romandl 

 و کرد نمدار را شرتیت گرید ارب نشست، تخت لبه

 یرو را آن بعد یا لحظه گذاشت، فرهاد یشانیپ یرو

 شیگلو بکیس یرو یا لحظه و گذاشت گردنش

. کرد تمرکز کارش یرو و گرفت چشم. ماند رهیخ

 و ستبر نهیس یرو و کرد دار نم را شرتیت و شد خم

 که نداد اجازه گرید بار نیا و گذاشت فرهاد برهنه

 . بماند رهیخ نگاهش

  

 فرهاد بازدم و دم هر با که بود شرتیت یرو دستش

 اتاق یوارهاید انیم نگاهش و شدیم نییپا و باال

 .  سرگردان

 هل که یاساله پونزده دختر مگه. "زد بینه خود به

 ." بکن رو کارت ؟یکرد



صورتیتابو   
  
 

 

2009 

2009 
@romandl 

 هک ییاو یبرا گر،ید بود شجاعت اثبات ینوع هم نیا

 .  کردیم شجاعت ادعا سال سه نیا در

  

 مه فردا. بود کردن یپرستار. نبود سخت که کار نیا

 دایپ صلهیف ها ماجرا نیا همه و شدیم خوب فرهاد

 .  کردیم

 سرش، دادن تکان با و داد قورت را دهانش آب

 .  کرد دییتا را خودش حرف

 تشریت. گرفت وارید از را نگاهش ترس یب بار نیا

 گردنش بعد اشت،گذ او یشانیپ یرو و کرد دار نم را

 . اشنهیس باز و

  



صورتیتابو   
  
 

 

2010 

2010 
@romandl 

 کی به اما گفتیم نامفهوم یها انیهذ همچنان فرهاد

 . ترواضح و شد بلندتر شیصدا باره

 . ماند فرهاد نهیس یرو جانان دست 

... امبچه... کشت...امبچه... سهند... داداش... بچه -

 ... کشت... اون... امبچه... سهند

  

 .  شد ترمفهوم یب و ترجان یب گرید بار هازمزمه و

 . داد سرهم را آنها و کرد تکرار را کلمات جانان

 بچه سهند ام بچه. کشت ام بچه سهند داداش بچه -

 . کشت اون ام

  



صورتیتابو   
  
 

 

2011 

2011 
@romandl 

 تهکش را فرهاد بچه سهند. نشد رشیدستگ زیچ چیه

 و ودب غلط قطعا هیفرض نیا بود؟ حامله فرشته بود؟

 دمیاشای. گفتیم وا به نفر کی قطعا بود درست اگر

 بود غلط هم آن که بود؟ کشته را فرهاد بچه یکس

 . نداشت یابچه فرهاد

 اسمش. شد مشغول کارش ادامه به و جنباند سر جیگ

 . کرد یم توجه دینبا. انیهذ بود روش

  

 ؛کرد دار نم را مرتب شرتیت ،یکوک عروسک مانند و

 . گذاشت فرهاد نهیس و گردن ،یشانیپ یرو

  



صورتیتابو   
  
 

 

2012 

2012 
@romandl 

 کار از دست باالخره که گذاشت مدت چه انستدینم

 .  دیکش

  

. ماالند را چشمانش. بود شده نیسنگ چشمانش

 به ینگاه. انداخت آب ظرف داخل را شرتیت

 و نبود سرخ شیهاگونه گرید. انداخت فرهاد صورت

 ییهالب و بود کرده عرق قبل یساعات تا که صورتش

  .بودند گرفته آرام د،یجنبیم هدف یب که

  

 یرو اطیاحت با را دستش و شد خم نانیاطم یبرا

 و چرخاند را سرش فرهاد که گذاشت اشیشانیپ

 صاف و کرد درشت چشم هازده جن مانند جانان



صورتیتابو   
  
 

 

2013 

2013 
@romandl 

 فرهاد به و داد قورت دار صدا را دهانش آب. ستادیا

 . ماند رهیخ

  

 .بود خواب. برگشت اشیقبل یجا به فرهاد سر

 

  یتابوصورت#

۳۱۳ 

 

 دح تا تبش. داد رونیب یآسودگ با را نفسش انانج

 اردبگذ شیتنها دیترسیم اّما بود آمده نییپا یادیز

 یرو به را در که قبل یساعت حالش یادآوری با هنوز

 .  داشت ادی به بود، کرده باز او



صورتیتابو   
  
 

 

2014 

2014 
@romandl 

  

 یدما باز اگر و بماند گرید یساعت گرفت میتصم

 . برود خودش واحد به نرفت باال بدنش

 ادیز یگرما و بود شده درست خانه یشیگرما مستیس

 زد باد را خودش گردنش دور شال با. کرد یم تشیاذ

 . نشست تخت نییپا و

  

 دیسف وارید به و گذاشت تخت یرو را سرش

. سوختیم همچنان شیهاچشم. ماند رهیخ شیروبرو

 .  نبرد خوابش که بود حواسش و بست را آنها

 یب و ساجده به .کردیم پرواز سو هر به فکرش

 یکارها ریدرگ حتما حاال که هلن به انها، از اشیخبر



صورتیتابو   
  
 

 

2015 

2015 
@romandl 

 وسیگ یحت و بودند آنها دنیچ و خانه لیوسا دنیخر

 .  دهیسپ و

  

 یرو شیهاچشم نرمک نرم که بود افکار نیهم در

 .  برد خوابش و شد گرم هم

 *** 

 یاصخره از که دید خواب. کرد باز چشم وحشت با

 ونریب یآسودگ با را نفسش. است شدن پرت حال در

 که ینور یهاپرتو و شد اریهوش تازه. بود سالم. داد

 ندبل سرعت با را سرش. دید را بود افتاده وارید یرو

 .  دندیکش ریت گردنش یهامهره و کرد

  



صورتیتابو   
  
 

 

2016 

2016 
@romandl 

. گذاشت گردنش پشت را دستش و گفت یا خفه اخ

 . ودب دهیخواب نشسته را شب کل و بود برده خوابش

 و خورد فرو را نشییپا لب فرهاد یدآورای با

 .  فشرد هم یرو محکم را چشمانش

  

 به را سرش آرام و کرد باز را چشمانش از یکی یال

 در را فرهاد یشگفت اوج در که گرداند راست سمت

 کرده خم را دستش کی  تنها د،ید شبید حالت همان

. ودب نشده داریب هنوز. بود گذاشته اشیشانیپ یرو و

 .  کرد زمزمه لب ریز یوشکرخدار

 در غرق چهره به ینگاه و شد بلند جا از صدا یب

 و نرود هرز نگاهش کرد یسع. انداخت فرهاد خواب



صورتیتابو   
  
 

 

2017 

2017 
@romandl 

 و دبو باز همچنان راهنشیپ یها دکمه. دیاین تر نییپا

 نیهم تا ختیگریم دیبا. داد فرار فرمان جانان مغز

 . بود آورده شانس هم جا

  

 یزیچ که بود حواسش. خاندچر اتاق در را نگاهش

 یقدم د،یچرخ پا پاشنه یرو د،یند یزیچ. نگذارد جا

 تنش از جان فرهاد یصدا دنیشن با که گذاشت جلو

 . شدند سر شیپاها و دست و کرد پرواز

  کجا؟ -

  

 است ساعت نیچند که مانستیم یکس به شیصدا

 را اشصبحانه و کرده ورزش شده، داریب خواب از



صورتیتابو   
  
 

 

2018 

2018 
@romandl 

 قدر نیهم. است شده کارش محل یراه و  خورده

 . خش یب و اریهوش

 فرهادم اگر. نداشت ماندن رو او. کردیم فرار دیبا

 . شدیم آب خجالت از او گفتینم یزیچ

  

 رد سمت به و گرفت قرض گرید پا دو داشت، پا دو

 . کرد تند پا

  ؟یکنیم فرار ؟یریم کجا گمیم -

  

 هب ک دیشنیم را فرهاد یپا یصدا. ستادیا. کرد قفل

 جلو را او که دینکش قهیدق به و شدیم کینزد او

 . دید خودش



صورتیتابو   
  
 

 

2019 

2019 
@romandl 

 را راهنشیپ یهادکمه فرهاد. افتاد نییپا جانان سر

  .بود سرخ چشمانش. بست جان یب و انیم در یکی

 : دیپرس جیگ

  شد؟یچ شبید -

  

 . دیکش اشیشانیپ یرو را دستش

 شدم؟ هوشیب -

 

  یتابوصورت#

۳۱۴ 

 



صورتیتابو   
  
 

 

2020 

2020 
@romandl 

. کرد بلند را سرش و دیکش مقاومت از دست جانان

 گرید آوردینم شیرو به یزیچ فرهاد هم بار نیا اگر

 . ندهد یسوت شیجلو عمرش آخر تا دادیم قول

  

 ارک به را تالشش تمام و کرد تر زبان با را شیهالب 

 . کند جلوه یعاد تا برد

 باز رو در رید شما که زدم زنگ من... شبید -

 لرزش و تب بعد بود بد یلیخ حالتون... نیکرد

 حال از بعد تخت یرو آوردمتون من... نیداشت

 ...  نیرفت

  

 .  دهد حیتوض بهتر تا آورد کمک به را شیهادست



صورتیتابو   
  
 

 

2021 

2021 
@romandl 

 مجبور نکردم دایپ پارچه آوردم، آب ظرف هی رفتم -

 ... بعد و بردارم خودتون یهاشرتیت از شدم

  

 را دهانش آب و ماند ثابت او راهنیپ یرو چشمش

 . داد قورت

 یها دکمه شدم مجبور ومدین نییپا تبتون باز -

 ... که کنم باز هم راهنتونیپ

 . ممنون -

  

 کردن؟ تشکر و نواب فرهاد. دیماس دهانش در هاکلمه

 تشکرش شهد. بود گرفته هدف را فرهاد گنگش نگاه

 دردش گردن و کمردرد و نشست جانان جان در



صورتیتابو   
  
 

 

2022 

2022 
@romandl 

 در اما بخواند را هاآدم نگاه ودنب بلد او. بست رخت

 . خواندیم فرهاد یها چشم از را لبخند لحظه آن

  

 نرمش. کرد عوض را بحث ریمس و گرفت نگاه فرهاد

 ار بود برده کار به ممنون گفتن هنگام در که کالمش

 . شد یجد و گذاشت کنار

  

 : دیپرس وقفه با و شمرده شمرده

  نگفتم؟ ونیهذ... شبید... من -

 که یگنگ کلمات و شد پرت قبل شب به جانان و

 در بچه کلمه کلمات، نیب از. دینفهم را شانیمعنا

 گفته یزیچ بود نگران فرهاد. شد پررنگ ذهنش



صورتیتابو   
  
 

 

2023 

2023 
@romandl 

 هم رکنا در پازل قطعات... یا نگفته زیچ یعنی باشد؟

 ...  نه اما بود؟ کار در یا بچه واقعا. شدند دهیچ

  

 . داد تکان طرف دو به را سرش ،یآن میتصم در

 ... نه یواضح زیچ لب، ریز نیگفت یعنی... نه -

 شده راحت الشیخ انگار. کرد آزاد را نفسش فرهاد

 د؟بو کار در یابچه واقعا. گرفت استرس جانان و بود

  بود؟ شده کشته

 . شرکت میبر شو آماده -

  

 . کرد بلند را سرش و آمد در فکر از فرهاد حرف با

 . نه -



صورتیتابو   
  
 

 

2024 

2024 
@romandl 

  نه؟ یچ - 

 . شرکت نیایب دینبا شما -

  

 را شیابروها و امدین خوش فرهاد مذاق به حرفش

 . کرد قفل درهم

 . داد حیتوض جانان

 . نینشد خوب کامل هنوز شما -

 کی تنها جانان که انگار. زد یدار صدا پوزخند فرهاد

 . باشد گفته یامزهیب جک

  

 . شد یجد جانان
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 شما با یشوخ چیه من متاسفانه ای خوشبختانه -

 خودتون دنیدیم رو شبتونید حال اگر. ندارم

 حاال نیرفتینم رونیب خونه از هفته کی تا داوطلبانه

 . روز کی فقط گمیم دارم من

 . کرد قفل نهیس یرو را دست فرهاد

 منم و گذشته ساعت دوازده حاال بود شبید اون -

 نمک لیتعط رو کارم هیبق حرف خاطر به ستین قرار

 . وزامر مخصوصا

  

 ... روزها هیبق مثل روزه کی امروزم -
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 رو لیمیا جواب روزید که هاشرکت از یکی امروز -

 و رانهیا شونندهینما. امروز یبرا میگذاشت قرار داد،

 . دارم جلسه باهاش ازدهی ساعت

 . کنم یم برگزار رو جلسه من: گفت تعلل یب جانان

  

 .کرد رنگ پر را فرهاد لب یرو پوزخند تنها حرفش

 . رفت در کوره از

 زدن حرف یجا به االن نیتونیم نیکنیم فکر چرا -

   ن؟یبزن پوزخند

  

 تو :گفت بدهد، تشیوض در یرییتغ آنکه یب فرهاد

 ؟یبد انجام رو جلسه نیا ذارمیم من یکنیم فکر چرا
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 یتابوصورت#

۳۱۵ 

  

 باال را دستش فرهاد که بزند حرف خواست جانان

 : داد مهادا و آورد

 ... یشجاع جانان مهندس خانم -

  

 "مهندس" کردن ادا هنگام کالمش هیکنا که کرد یمکث

 . کرد رسوخ جانان جان تا

 هب کهیت که یراه نقشه نیا من یکرد فکر چرا شما -

 دست دمیم دم،یچ کردن فکر هاساعت با رو اشکهیت
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 من ساعته، کی جلسه کی بگو شما ؟یاگهید کس

 .  شرکت کشوندن باال یبرا یاتیح رداید گمیم

  

 گرفت باال را اشاشاره انگشت و آورد باال را دستش

 : داد ادامه دواریتاک و

 از یادیز بخش بره، شیپ درست اگر جلسه نیا -

 وقته چند نیا یها تالش کل. گردهیبرم ما واردات

 . بوده شرکت نیا دوباره اعتماد جلب خاطر به من

 و بود رفته باال فرهاد یصدا. دینکش عقب جانان

 . نداشت او از یکم دست هم جانان
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 نم ن؟یفهمیم خودتون فقط نیکنیم فکر چرا شما -

 زشونیآنال و شناسمیم رو هاشرکت نیا تک تک

 کردم، کار یگانیبا بخش در که سال چند اون. کردم

 خیتار یحت که خوندم رو شرکت یقراردادها تک تک

 .  حفظم رو خششونپ و محصوالت واردات

  

 . آمد عقب یقدم

 اشم نن،یبب رو سالم آدم کی خوانیم انیم اگر اونا -

 عرق دم به دم که یصورت و قرمز یهاچشم نیا با

 اباعص نیا با شما ن؟یبگ یچ دیبر نیخوایم کنه،یم

 نیزیریم بهم یمخالفت نیترکوچک با که یمتشنج

 از که عتسا دوازده فقط بعد د؟یبر کجا نیخوایم

 اثرش هنوز و  شده وارد بهتون که یعصب فشار
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 رمدکت نه من قا؟یدق دیبر نیخوایم کجا هست روتون

 از رشتیب شرکت اون که دونمیم نقدریا اما پرستار نه

 .  نواب جناب خوادیم سالم ریمد هی دلسوز ریمد کی

  

 . گرفت ینفس

 خاطر به نه کنمیم برگزار رو جلسه نیا امروز من -

 و دارم گردن به که یتیمسئول خاطر به شما، حال

 من و ستین جوابگو هم کردن ریتحق متاسفانه

 با و ندارم هم کردن قهر به عادت هازن اکثر برعکس

 . شمینم ناراحت زهایچ نیا

  

 .  زد یدرارحرص لبخند
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 هب باد هیبق که نشدن برتر رتبه شما مثل که همه -

 یتو من. مهندس بگن بهشون و بندازن غبغبشون

 شما با که شدم مهندس و خوندم درس یعاد دانشگاه

 ونبهت امروز هرحال به. نیبگ رو اسمم هیکنا و ریتحق

 رو جلسه مدارک فقط. مهندسم منم که کنمیم ثابت

 . نیبد بهم

  

 ش،یهاحرف و جانان به توجه یب و کرد ینچ فرهاد

 . رفت اشیلباس کمد طرف به

. گذراند نظر از را شیهالباس و کرد باز را کمد در

 .ماند ثابت اشیخاکستر شلوار و کت یرو نگاهش

 یاهیس به نه که ییروزها نیا. بود شیروزها نیا رنگ

 یرخاکست در. قبلش ماه نه یدیسف به نه و بود زندان
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 و کت. گذراندیم روزگار اشیزندگ تیوضع نیتر

 . آورد رونیب کمد از را شلوار

  .گذاشت جلو یقدم دید را اشیینااعت یب که جانان

  

  م؟یببند شرط -

 .شدیم جالب داشت یباز. برگشت عقب به فرهاد 

 اّما نبود خوب هم حالش و نداشت یادیز وقت

 یم دورش شیهاالیخ و فکر از جانان امروز یچموش

 . کرد

  

 . داد ادامه نفس به اعتماد با جانان
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 التح نیبهتر به جلسه نیا دمیم نیتضم بهتون من -

 . بره شیپ ممکن

 . پراند باال را شیابرو فرهاد

  نرفت؟ اگر -

  

 دمیم استعفا. دینیبینم عمرتون آخر تا رو من گهید -

 . رمیم هم ساختمان نیا از و

 کی هم فرهاد چشمان که بود گفته محکم آنقدر

 .آمد خود به عیسر اما شد گرد لحظه

 

  یتابوصورت#

۳۱۶ 
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 هم اگر: گفت اطیاحت با و کرد تر را لبش جانان

 . نیبد انجام رو یکار هی دیبا شما رفت، شیپ خوب

  

  ؟یخوایم ینیریش -

 . انداخت باال سر

  

... چرا شما یبرا یعنی... ستین یسخت کار. نه -

 ... دیشا

  

  .کرد اطرافش به ینگاه و شد اشجمله ادامه الیخیب
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. میکرد تفاهم مکن فکر.... گمیم بعدا الیخیب خب -

 . شم آماده رمیم من

 . دیچرخ در طرف به

 .  شالت -

 که شبید... شالش. شد خشک شیجا در جانان

 بزند باد را خودش تا بود کرده بازش... بود گرمش

 را او گرید اشیداریب بعد و بود برده خوابش بعد

 ... بود دهیند

  

. دیدو در طرف به  و دیکش یبلند نیه آگاه ناخود

 گرید فرهاد جلو گرید بود گفته قبل ربع کی نیمه

 ودب ستادهیا شیجلو حجاب یب آنقدر. دهدینم یسوت
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 .بود افتاده یورود در جلو فشیک خواند؟یم یکر و

 . دیپر رونیب و کرد باز را خانه در و برداشت را آن

  

 ود،ب برداشته تخت نییپا از که یشال به ینگاه فرهاد

 کرده فرار چرا. گذاشت یتپاتخ یرو را آن و کرد

 تاسف یمعنا به یسر بود؟ شده معذب نقدریا بود؟

 و بود فرار حال در ای دارشدنشیب وقت از. داد تکان

 . برود ادشی داشت حق. او با کلکل ای

  

 و بود داغ یکم هنوز بدنش. نشست تخت یرو

 . سوختیم شیهاچشم

 .  داد هیتک تخت تاج به
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 که یافکار. زندینگر تا بود هگرفت چنگ در را افکارش

 خانه به. کنند پرواز قبل شب به بودند لیما شدت به

 .  بود گفته که یزمان به و برود خانوم عصمت

 شیهادست با. کرده یپاکساز را شواهد تمام سهند

 را خونش رد و کرده جاجابه را فرشته جان یب تن

  . دهد جلوه قاتل را او تا کرده زیتم یا حرفه آنطور

 یجا در و ختندیر چنگش انیم از خاطرات. ختندیگر

 یرو را دستش. گرفتند جا و آمدند فرود مغزش یجا

 احساس. زدیم نبض محکم که گذاشت شیهاقهیشق

 و شدن پاره آستانه در مغزش یها رگ کردیم

 تکرار ذهنش در کلمه کی تنها. هستند یفروپاش

 . شدیم
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 ...  داداش -

 یعصب قهقهه  داداش؟ بود گفته وا به یک بار نیآخر

 و فشرد شیهاقهیشق یرو محکم را دستش.  زد

 بار نیا. داد فشار هم یرو درد با را شیهاچشم

 کرده ینینش عقب و کرده خطر احساس هم مغزش

 آدم او اما کردیم امتناع خاطرات آوردن ادی به از. بود

 .  آمدیم ادشی دیبا. نبود دنیکش پس پا

  

 بود هگفت او به یک بار نیآخر: دیپرس خود از گرید بار

 انج یب تن او، نکهیا از قبل قهیدق چند قایدق داداش؟
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 جلوه قاتل را او تا کند جاجابه دست یرو را زنش

   بدهد؟

  

 و سر یرو از را شیهادست. سوختیم چشمانش

 قفل درهم را آنها گردنش پشت و کرد رد شیموها

 بند نفسش شتدا. آورد باال را سرش. کرد

 کی تنها شهادتش کردیم فکر که بود احمقانه.آمدیم

 کی یحت... یحت. اشینادان یرو از و بوده اشتباه

 ... ببخشد را او زدیم سرش به ییهاوقت

  

 داداش؟ بود گفته او به یک بار نیآخر. زد یتلخند

 ار خونش تتمه تا بود افتاده خودش جان به وار زالو
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 هاآدم که یمزخرف نیا کند تمام و بمکد خودش

 .اندگذاشته یزندگ را اسمش

 

  یتابوصورت#

۳۱۷ 

 

 مه او. کرد جستجو به شروع ذهنش. افتاد باتالق در

 مکشک به ست،ین ساخته دستش از یکار بود دهید که

 چیه گرید نجایا. آمدیم جلو شیپا به پا و بود آمده

 . کردندینم ینینش عقب کدام
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... کینزد یلیخ... بودند خانه کیزدن. آمد ادشی

 رعص آن. بود قهیدق شش تا پنج شانفاصله تینها

 نیرگتربز و بود گفته داداش او به بار پانزده از شتریب

 شده مرتکب ها جمله همان در را اشیزندگ حماقت

 دشخو نیب راز نیبزرگتر از. بود گفته رازش از. بود

 فتهگ... بود دهنبر هم بو آن از فربد یحت که فرشته و

 شیهاجمله تمام فاعل. بود کرده فیتعر و داداش بود

 ه؟نشست کنارش طانیش بود دهینفهم چرا و بود داداش

 آن با را ایدن یخون یهانسبت تمام روز آن قطعا

 مال لجن همش پشت داداش یها فاعل و جمالت

 .  بود کرده

  

 .  دیکش هیر درون به شدت با را هوا
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 هگفت داداش او به که قهیدق شش از بعد سهند یعنی

 را خونش بود، کرده جاجابه را فرشته جان یب تن بود،

 چه گرید نیا بود؟ دهینگز ککش و بود کرده پاک

  بود؟ یِچرت و جفنگ

  

 و گرفت آتش چشمانش. بود افتاده نفس نفس به

 .  کرد احساس اشگونه یرو را یعیما یداغ

  

 مردند مادرش  پدرو سال؟ چند از بعد کرد؟ یم هیگر

 هیرگ نتوانست کشتند را زنش کند، هیگر نتوانست

 هیگر نتوانست کشت، را اش بچه... اش بچه... کند

 اش گونه یرو از اشک قطره بود؟ شده چه حاال کند،
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 و گذشت ششیر ته از و آمد لبش کنار تا. کرد باز راه

 . دیچک شیپا ران یرو اشچانه از

  

 شده رانیو یخاطرات و بود هشکست یاعتماد نجایا 

 و ییخدا زدن بهم چشم کی در ییگو نجایا. بودند

 او درون از و باشد افتاده نیزم بر یپرستش سیتند

 عبادت همان حال او حال. باشد شده داریپد طانیش

 یودمعب بود، دهیفهم سالپانزده از بعد که بود یاکننده

 الح ای و بوده طانیش واقع در کردهیم ششیستا او که

 حاال و باشد ستهیگر یقبر یباال سال پانزده که یکس

 دردناک قدر نیهم. باشد برده یپ گور بودن یخال به

 . آوررعب و
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 .  دیلرزیم شیهاشانه گرفت، دستش دو انیم را سرش

 یهایخوان یسعد وقت به پدرش یصدا و

 . دیرسیم گوشش به دور از شانیهفتگ

  

 را یآدم کنیول/ ناچار ستیآسان یدشوار از پس" 

 "  دیبا صبر

 . ریسراز قلبش طرف دو از و بود شده زیلبر او صبر و

 *** 

 خودت یرسوند جت با سرعت ماشاءاهلل ؟یدیرس -

 ... اومدم رو؟
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 و کرد قطع را یگوش که زدیم حرف داشت هنوز نایم

 . انداخت فشیک داخل را آن

 زده رونیب فرهاد واحد از که بود ساعت مین ازشیب

 را وا به زدن سر فرصت نه گرید بود شده رشید. بود

. را او با روبروشدن یرو فرارش از بعد نه و داشت

 آپارتمان در از را خودش. زدیم زنگ بهش راه در

 . دید را نایم نیماش که پراند رونیب

  

 . نشست و کرد باز را جلو در

 . رهید که برو نایم -

  .کن امر شوما. سییر چش -
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 . شد کنده جا از نیماش و گذاشت گاز پدال یرو پا

 هشت از ساعت. دیخند اشیالت لحن به جانان

 . کرد ینچ. بود گذشته

 یدونینم شدم تو کلفت نوکر من حاال: گفت نایم

 ؟یبپرس شهیم جذابمون سییر از نه؟ ای استخدامم

   اصال؟ کجاس خودش

  

 ود،ب اشیشگو دنبال به فشیک در که همانطور جانان

 .ریبگ دهن به زبون قهیدق هی: گفت

 

  یتابوصورت#

۳۱۸ 
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 . دیکش ینیه و کرد عوض را دنده نایم

 جاسوس یتو خاطر به من ؟یکرد نیتوه ؟یچ -

 کردم در دو رو یدد نیماش چوندمیپ رو مامانم رفتم

 دیانب هم سوال کارش، محل به برسونم رو زابتیال که

 ... گاد. بپرسم

  

 از را آن و زد یزیآم تیموفق لبخند کرد دایپ را یگوش

 . آورد رونیب فیک

 یزیچ که من به: گفت نایم یهاحرف به توجه یب 

 یبرا. نبود خوب حالش اد،ینم خودش امروز نگفت،
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 ایب رو امروز حاال. میبر باهم یایب تو گفتم نیهم

 . بزرگه خدا فردا تا باش من کمک

  

. ودنب یخبر. کرد نگاه را سرشان پشت کنارش نهیآ از

 شرکت به تنها را امروز نبود یکالنتر ترس اگر

 .  رفتیم

 . دیکش یپوف

  

 و زدیم حرف وقفه یب نایم. گرفت را فرهاد شماره

 هم دنبال به که بود ییهابوق یپ حواسش جانان

 بابت هنوز. کردینم افتیدر یجواب و گذشتندیم

 چطور فرهاد دانستینم و بود یعصبان شال موضوع
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 هطبق سه تمام شده افشون یموها با. کندیم برخورد

 نفس از که بودرفته باال وقفه یب و نفس کی دو با را

 . بود افتاده

  

 ار لبش. گرفت را اششماره گرید بار. شد قطع تماس

 بود خوب حالش. بود شده مضطرب. گرفت دندان

  بود؟ شده چه... که

  

 گرید و بود گرفته ضرب شیپا یرو انگشتانش با

 . دیشنینم را نایم یصدا
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 ار شماره دانهیناام بار نیا و شد قطع تماس گرید بار

 فرهاد از ییصدا تا بود شده گوش تن تمام. گرفت

 . شد موفق و کند افتیدر

  

  بله؟ -

 را شیصدا که نیهم جانان اما بود گرفته شیصدا

 حوصله که دانستیم. زد یبرق چشمانش د،یشن

: گفت هم پشت و واریطوط را شیهاحرف د،ندار

 باز نشد شرکتم راه یتو من مهندس، یآقا سالم

 یگاهن جلسه قبل شرکت یتو باز من. بزنم سر بهتون

 یزیچ نیکنیم فکر اگر هم شما. اندازمیم مدارک به

 . یراست...نیکن لیمیا برام دونمینم که هست
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 . کرد مکث یا لحظه

 . رسهیم گهید االنا دمدا سفارش صبحانه من -

 : گفت که بود فرهاد گرفته و متعجب یصدا

  ؟یچ-

  

 . داد حیتوض 

 فقط. نه ای نیدار دوست دونمینم. پاچه کله -

 یلیخ نداره حرف کارشون. باشه یمقو خواستم

 ... گهید... اسخوشمزه

  

 . کرد اضافه یا نکته یادآوری با
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 یقیحق خانم با نایا و مسائل اون خاطر به من... آها -

 رد گفتم. گردمیبرم هم شونیا با و شرکت رمیم دارم

 . اومد شیپ یمشکل اگر نیباش انیجر

  

 . دینشن فرهاد از یجواب و کرد یمکث

 ... مهندس یآقا -

  بله؟ -

  

 دو و گرفته آنقدر. آمدیم چاه ته از شیصدا انگار

 هیرگ تواندینم که بود نگفته خودش اگر که بود رگه

 ونیش و ناله او، آمدن از بعد که کرد ینم شک د،کن

 . است ستهیگر و داده سر
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  ن؟یخوب -

  

 . آمد فرهاد یصدا مکث با و

 .بله -

 

  یتابوصورت#

۳۱۹ 

 

 هم شرکت به امدنش اّما نبود خوب که بود معلوم

 به. داشت ازین ییتنها نیا به فرهاد. نبود درست

 کردن ات چهار دوتا دو و کردن کتاب حساب

 حرف.  شهیهم یبرا سهند پورنده بستن و طشیشرا
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 زا دور به امروز مرد نیا. ندانست زیجا را شتریب زدن

 اجیاحت ییتنها به یزیچ هر از شتریب ا،یدن اهویه

 . داشت

  

... هستم قولم یپا: گفت محکم با آخر جمله

 . خداحافظ

 آورد نییپا را یگوش باشد، او جواب منتظر آنکه یب و

. بود شده زده جانیه چرا دانستینم. کرد طعق و

 طرف دو به را سرش و داد رونیب محکم را نفسش

 و نیماش ضبط باره کی به شدن روشن با که داد تکان

 . دیپر جا از آن از یبلند آهنگ شدن پخش
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 آهنگ با نه که یهمخوان نایم. بودند قرمز چراغ پشت 

 شوکه نانجا و دیرقصیم آهنگ همراه زد،یم عربده

 . کردیم نگاهش شده

  

 /اومدن فرهاد و نیریش/ اومدن مجنون و یلیل

 /اومدن داماد و عرس/ گل یدسته دوتا مثل 

 /عروس گل باغه نرگس/ عروس گل چراغه و شمع 

 ... عروس گل داغه شیآت/ داره دوست دومادو شازده 

  

 ار آن و برد ضبط سمت به را دستش آمد، در شوک از

  .کرد خاموش

 ... شدم ونهید نایم خبره چه -
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  .افتاد راه به و شد سبز چراغ. رفت یاغره چشم نایم

 عارف یعروس آهنگ. یندار اقتیل... گهید ینکبت -

 . یکن فیک برات گذاشتم

 . پراند باال ابرو

  ؟یکن شوهر یخوایم یسالمت به -

  

 . انداشت جانان به یا هیسف اندر نگاه

 مخ تو. بود کجا شوهرم من... قاحم گذاشتم تو برا -

 سفارش کلپچ براش ،یمراقبش ،یزد رو مهندس

 اشهیهمسا. براش یزنیم گولیژ لبخند ،یدیم
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 و درد... یارشی. یمعاون ،یدلش ور زیر هی. یشد

 ... یدرمونش

  

 . زد خنده ریز یپق و زد زل نایم به ناباورانه یا لحظه

 . خدا به یاونهید یلیخ -

  

 . کرد حفظ را خودش تیجد نایم

 چشیپ من و ینیب مو تو... کن انکار. بخند.. بله بله -

 میرسب زودتر بدم گاز دوتا نیبش سفت فعال. سییر مو

 هدار داره یحد میکتاتورید یول یریمد درسته گهید

 ... شهیم نه ساعت
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 .برد باال را نیماش سرعت و کرد عوض را دنده

 

  یتابوصورت#

۳۰۱ 

  

 کی. شدیم رو و ریز دلش ساعت تاک و کیت هر با

 .  بود مانده گرید ربع

 تسم به و آورد رونیب جانان ستمیس از را سرش نایم

 . دیچرخ جانان

 وضعش یلیخ. داره باگ شرکت تیسا نیا قدر چه -

 . خرابه
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 زدن ورق مشغول و نداد نشان یالعمل عکس جانان

 هم رتویمان به یگاهگاه و بود شیجلو  یها کاغذ

 ار بودکرده لیمیا فرهاد که یکاغذ چند و کردیم نگاه

 . کردیم یبررس

  

 . رفت او طرف به و شد بلند جا از

 ...  جانان -

  

. آورد باال را سرش و گرفت هاکاغذ از چشم باالخره

 . بود یسوال نگاهش

  ؟یدار استرس ؟یزنیم جیگ چرا: گفت خنده با نایم 

  



صورتیتابو   
  
 

 

2060 

2060 
@romandl 

 لب. بود یجد جانان نا،یم خندان چهره برخالف

   .کرد قفل درهم را شیهادست و خورد فرو را نشییپا

 تر کینزد ازدهی به ساعت یچ هر. نایم ترسمیم -

 جلسه نیا نتونم اگه. کردم یغلط عجب گمیم شهیم

 ... کنم تیریمد رو

  

 . گذاشت کنار را کالمش طنز و یلودگ نایم

 دارن، دست وتاد آدمن اونام قا؟یدق یترسیم یچ از -

 .داره مارک شلوارشون و کت فقط تهش ته... پا دوتا

 خودت فقط. که یکن یخاص کار ستین قرار هم تو

. ننیبیم رو شرکت انیم دارن خودشون اونا. باش

 . یابرنده یباش خودت که نیهم یکن اغراق خوادینم
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 . زد زیم یرو یا ضربه و گرفت ینفس

 ازت رنیگینم تحانام که رو شرکتشون خچهیتار -

 کن خاموش رو ستمیس. یخونیم جزوه ینشست که

 از برسن ینطوریا ریبگ نفس تا سه دو،... شو بلند

 . یکنیم غش استرس

  

 و  زدن پلک با و داد قورت را دهانش آب جانان

 . کرد دییتا را نایم حرف سرش، آرام دادن تکان

 یراب که ییکاغذها. شد بلند فرهاد ستمیس پشت از

 . گذاشت کنار را داشت الزم جلسه به بردن
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 استاندارد اصال نیا. کن نگاه رو تیسا نیا ایب -

 فحر ینترنتیا فروش که یازمونه دوره یتو. ستین

 مردم به رو ما اول قدم در که تهیسا نیا زنهیم رو اول

 . کنهیم یمعرف

  

 به یاهنگ و شد خم. بود نشسته او ستمیس پشت نایم

 زیچ با ذهنش بود، بهتر نطوریا. داختان توریمان

 جانان و داد شنهادیپ چند نایم. شدیم مشغول یگرید

 .  داد را خودش نظر کدام هر یرو

  

 و زد در به یاتقه قاسم دیس که بودند بحث مشغول

 . کرد باز را در
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 . اومدن مهموناتون مهندس، خانم-

 .  ستادیا صاف جانان

 . آمیم االن -

  

  .برداشت را پوشه و گذاشت یاپوشه داخل را هاکاغذ

 . زد صورت یپهنا به یلبخند نایم

 خون و خاک به برو یلشکر هی تنه هی خودت -

 ور یلیوک چهره یآورد کم وقت هر. برگرد و بکشون

 ... ستنین تر گنده که اون از جلوت، اریب

  

 . کرد یتبسم جانان و دیخند



صورتیتابو   
  
 

 

2064 

2064 
@romandl 

 اون کردم غش احتماال ایب نشد، ازم یخبر یدید -

 . وسط

  

 دآور باال را دستش. نداد نایم به را جواب مهلت گرید

 .داد تکان یخداحافظ عالمت به و

 

  یتابوصورت#

۳۰۰ 

 

 لهپ از داشتند که دید را نفر دو سر کرد، باز که را در

 . آمدندیم باال ها
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 در که یترس و داد قلب قوت خودش به دل در

 . زدود را بود کرده خانه چشمانش

  

 پوش کیش مرد دو چهره بود، مانده پله کی تنها حاال

 . گذراند نظر از را شیجلو

  

 زا که ییمو یب یاکله با و بلند قد مرد یرو نگاهش

 شمچ بر یلیمستط نکیع و دیدرخشیم هم فاصله آن

 شرکت وارید و در به را نگاهش موشکافانه و داشت

 شرکت ندهینما هک داد احتمال. ماند ثابت بود، دوخته

 کرده ذکر لشیمیا در فرهاد که یاسم. باشد آدم نیهم

 . شفورد مارک کرد، مزه مزه لب ریز را بود
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 هم فاصله آن از جانان و آمدند باال هم را آخر پله

 و بودند فرهاد دنبال به که دید را سرگردانشان نگاه

 سییر دنید یبرا آنها. کردیم مشکل را کار نیا

 برچسب و اسم با قبل ماه نه که بودند آمده یشرکت

 هن بودبرده سوال ریز هم را آنها اعتبار شدنش، قاتل

 . بودند دهینشن هم را اسمش حال به تا که ییاو

  

 استرس. ستادیا شانیجلو و برداشت محکم را قدم دو

 ورد؛خیم تاب و چیپ دلش و بود برجا پا اضطرابش و

 به مسلط و آرام را خود تا زد یلبخند حال نیا با

 . دهد نشان اوضاع
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 . نیاومد خوش سالم -

 در که یرتیح و تعجب و خوردند جا دو هر

 . بود واضح و مشهود داد،یم جوالن چشمانشان

 : گفت لبخند با و نباخت را خودش جانان

 .  نواب یآقا معاون هستم، یشجاع جانان -

 نیهمچن و بود الغرتر و نقش زیر که یترجوان مرد

 اتو خط و داشت یکوتاه یموها با یشرق یاهچهر

 . آمد حرف به زودتر کرد،یم قاچ هندوانه لباسش

 ... نواب یآقا اّما یشجاع خانم وقتمخوش سالم -

  

 . دش برقرار شاننفره سه جمع نیب ینیسنگ سکوت و
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 یماریب کی امروز مهندس یآقا خود متاسفانه -

 هب رو شونخود نتونستن که اومده وجود به براشون

 . فرستادن رو من و برسونن شرکت

  

 . زد یمطمئن لبخند

 مشکالت و یقبل یهاقرارداد همه انیجر در من -

 جلسه کی نیهم یتو کنم فکر هستم، اومده شیپ

 . نیاشب موافق اگر م،یبرس یخوب یبند جمع به میبتون

 یاه حرف یسیانگل به و برگشت مرد طرف به پسر

 مرد صورت یرو یظیغل اخم و گفت مرد به را جانان

 . دادیم تکان سر متفکر و بود گرفته جا
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 مرد طرف به د،ید که را شانیطوالن مکث جانان

 . گفت آمد خوش یسیانگل به و برگشت

- Hi Mr. Shefford. I'm Mr.Nawab's 

deputy. Pleased to meet you . 

 از. هستم نواب یآقا معاون من.شفورد یآقا سالم) 

 .(  خوشحالم دنتونید

  

 قرص را دلش یکم جانان زدن حرف یسیانگل مرد

 هیسا اشچهره یرو که یایاعتماد یب پرده بود، کرده

 . آورد جلو را دستش و شد ترکمرنگ بود، افکنده

-  Hi thanks. Pleased to meet you, too . 

 ( خوشحالم شما دنید از منم. ممنون. سالم).
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 دراز دست به نگاهش و زد یلبخند معذب جانان

 و شد متوجه خود او که بود، مانده شفورد شده

 . دیکش پس را دستش

- Sorry( .متاسفم ) 

 طرف دو به را سرش و دیکش یراحت نفس جانان

 . داد تکان

- No problem( .ستین یمشکل ) 

  

 یرو بر پسر با صحبت هنگام که یپررنگ اخم آن

 و بود هرفت ارکن یادیز حد تا بود، بسته نقش صورتش

 .شد قرص دلش جانان
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  یتابوصورت#

۳۰۲ 

 

 یعرب به و برگشت اشیکنار پسر طرف به مرد

 لبتها که دینفهم را کدام چیه جانان که گفت را یکلمات

 و بود کرده انتخاب را یعرب عمد از مرد بود مطمئن

 در اشیعرب سواد تمام. نفهمد او که دادیم احتمال

 خالصه رستانشیدب یعرب کالس رد جمله چند همان

 . داشت ادی به را سهال و اهال فقط حاال که شدیم

  



صورتیتابو   
  
 

 

2072 

2072 
@romandl 

 عانهیمط تنها پسر و دینکش یطول مرد یها حرف

 . کردیم نییپا و باال را سرش

  

 هنوز که یجوان پسر شد، تمام که صحبتشان

 هب باشد، مترجم دادیم احتمال و ستیک دانستینم

 یآقا مهندس، خانم :گفت و برگشت جانان سمت

 انجیهم من. باشه نفره دو جلسه نیا خوانیم شفورت

 . مونمیم منتظر

  

 . کرد تعلل یالحظه جانا

 ،نیباش داشته فیتشر جانیهم نیتونیم. باشه -

  بپرسم؟ رو ومدنتونین لیدل تونمیم... فقط
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 . داد تکان سر یراحت به پسر

 مشاور و مترجم هستم، یاحمد محسن من بله، -

 نواب یآقا با که یجلسات یتو قبال. شفورد یآقا

 خودشون االن اما بود، الزم منم حضور یگاه داشتن،

 شما راگ البته... ستین بنده حضور به الزم که گفتن

 ... سختتونه

 : داد جواب تند

 به من. ستین الزم... نه نه. یاحمد یآقا وقتمخوش -

 تهداش فیتشر جانیهم فعال پس مسلطم، یسیانگل

 . نیباش
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 را اششده دود نفس به اعتماد توانستیم بهتر نطوریا

 رقابلیغ هم آنقدرها شیروبرو مرد. ردیبگ چنگ به

 یراب را دشید بود توانسته جلمه چند با. نبود نفوذ

 . کند مثبت او با دارید

 النس از ترکوچک که گرفت یاتاق سمت به را دستش

 القب. بود فرهاد و ودشخ اتاق از تریرسم و کنفرانس

 . بود مهم جلسات یبرگزار ،مخصوص اتاق نیا هم

 بار را هاحرف تمام جانان و شدند قدم هم شفورد با

 شپس از بتواند بود دواریام. کرد مرور خودش با گرید

 . ادیب بر
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 نیاول یبرا جانان. بودند اتاق در ساعت دو از شیب

 زده حرف قدرآن کردیم احساس ساله چند نیا در بار

 یها حرف از جاها یبعض. بود گرفته درد فکش که

 جاآن فرهاد اگر نداشت شک و شدیم یعصبان شفورد

 اعصاب حاصل که یمتشنج اعصاب با بود

 گذاشتینم قطعا بود، اشوقته چند نیا یهایخورد

 . کند ترک را اتاق سالم شفورد

  

 به و بود داده یاقهیدق پنج استراحت کی نیب نیا در

 زرور کینزد رستوران در یزیم بود گفته قاسم دیس

 . کند

 توانست باالخره که بود گذشته مین و کی از ساعت

 نگرفت سر از و دیجد قرارداد نوشتن یبرا را شفورد
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 ار قرارداد امضا البته. کند قانع محصوالتشان واردات

 شفورد یآقا. کردند محول فرهاد دارید از بعد به

 به مجبور فرهاد و داشت یدب به شتبرگ تیبل امروز

 امضا یبرا یدب به یاروزه دو حداقل یکار سفر

 .  بود آنها با دارید و قرارداد

  

 دبو نشسته سالن در یاحمد. آمدند رونیب که اتاق از

 یخواه معذرت جانان. بود اشیگوش در سرش و

 یرو سرعت با نایم که شد خودشان اتاق وارد و کرد

 . آمد طرفش هب و دیجه یصندل
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 اون یکرد غش کردم فکر خدا به یوا ؟یازنده تو -

 ببر زیم زیچ ایب گفت قاسم دیس به رفتم بار سه. وسط

 . ریبگ خبر جانان از براشون

 ،کند کنترل را اشخنده یصدا کرد یم یسع که جانان

 یلو داشتم استرس اولش که، جنگ بودم نرفته: گفت

 . رفت شیپ بخو خداروشکر. شدم یاوک بعدش

 . کرد باز را ششین نایم

 . ایتونیم تو گفتم... ولیا -

  

 .  کرد ساعتش به ینگاه

 باهاشون هم نهار قرار هی شده، رمید من نایم -

  ؟یآیم تو. گذاشتم
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 . انداخت باال سر نایم

 فهایق و نشستن صوف و صاف حوصله اصال من نه -

 . متسال به برو تو. ندارم رو گرفتن ایحساب آدم

  

 برداشت را اشیگوش تنها نکرد، یاصرار گرید جانان

 .آمد رونیب اتاق از و

 

  یتابوصورت#

۳۰۳ 
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 پچ پچ آرام آرام بود، ستادهیا شفورد کنار یاحمد

 و کردند قطع را حرفشان د،یرس که آنها به. کردندیم

 .  زدند رونیب شرکت از و شدند قدم هم باهم

  

 به و بود اطرافش به گاهشن دائم ریمس در جانان

 آنها از و گفت یااجازه با و رستوران به ورود محض

 دو. آورد در را اشیگوش و ستادیا یا گوشه. شد دور

 به دادن خبر فرصت فعال که داشت، فرهاد از تماس

 . نداشت را او

 اسم با و گرفت را خانه کینزد رستوران شماره

 یشگیهم سفارش که چلوکباب پرس کی خودش

 واحد به بار نیا که گفت و داد سفارش را بود فرهاد

 . سوم نه ببرند اول
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 از. شد خورده سکوت در ناهار و نشست زیم پشت

 . شدند بلند زیم پشت

 . ستادیا شفورد یآقا رو روبه جانان

 شما... زبانیم یدب در دارم دیام... مهندس خانم -

 . میباش

  

 جانان لب هب کلماتش نیب وقفه و یسیانگل لهجه

 یفارس هم کلمه کی جلسه طول در. آورد لبخند

 . است بلد دانستینم یحت و بود نزده حرف

 یخوب پرواز دوارمیام بود، یخوب جلسه. ممنونم -

 . نیباش داشته
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 تا داشت نگه شفورد صورت یرو را نگاهش و

 هک کند ترجمه است الزم ای دهیفهم را حرفش بفهمد

 . شدن متوجه: گفت یاحمد

 . داد تاب او یرو را نگاهش

 .  یاحمد یآقا ممنونم هم شما از -

  

 . دیخند

 . واقعا نکردم یکار چیه امروز اما کنمیم خواهش -

 . کرد یمکث

 و بود یراض جلسه جهینت از یلیخ شفورد یآقا -

 . شرکت دو نیب رابطه شدن درست به دواریام
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 . دوارمیام منم. ممنونم -

 . تونیزبانیم از ممنون... میرب ما بهتره خب -

 . کرد یتبسم جانان

 . خوش روز. کنمیم خواهش -

  

 رستوران از دو هر و کرد یخداحافظ زین شفورد با

 بتنو حاال. دیکش قیعم نفس دو جانان. رفتند رونیب

 شپالتوا بیج از را اشیگوش. بود فرهاد به دادن خبر

 . دیکش رونیب

 پیتا کوتاه فرهاد یراب و رفت شیهاامیپ صفحه به

 . کرد
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 .  بردم رو شرط -

  

 سرافراز و زد ارسال کونیآ یرو را دستش لبخند با

 نارک. خورد کهی دیگلش دنید با که آورد باال را سرش

 او هب پرغضب ینگاه با و بود ستادهیا اشیکنار زیم

 .  بود شده رهیخ

  

 در یخوب زیچ که دانستیم شبشانید مکالمه با

 خواستینم او با زدن حرف با و ستین انتظارش

 فوردش با کردن توافق ینیریش هنوز. کند تلخ را کامش

 . بود دندانش ریز
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 کج یخروج در سمت به را راهش او، به اعتنا یب

 بود حواسش مدت نیا در و کرد حساب را زیم کرد،

 قصندو از که را دیرس. نشود کینزد او به دیگلش که

 داده دستش به را اشیآزاد کارت ییگو گرفت، دار

 . آمد رونیب رستوران از سرعت به باشند،

 اطرافش به اطیاحت و وقته چند نیا عادت رسم به

 رد ییآشنا فرد دنید با اما نبود یکس. چرخاند چشم

 .  ستادیا ابانیخ طرف آن

  

 ابانیخ طرف آن در یاحمد و شفورد خان، بیحب

 هم خان بیحب انگار. زدندیم حرف و بودند ستادهیا

 . بود دهید رو دو آن رستوران، به آمدنش ریمس در
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 شوق نه و داشت را آنها به شدن ملحق حوصله نه 

 جاآن گذاشتیم فرهاد به امروز جلسه اتییجز گفتن

 . ستدیبا

  

 رزودت دیبا. رفت شرکت طرف به و گرفت را نگاهش

 . رفتیم خانه به

*** 

 

  

۳۰۴ 
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 یجا و خونه برگرده بابام االناست. سییر نییپا بپر -

 رامک با حسابم موقع اون و نهیبب رو عروسکش یخال

 ... نهیالکاتب

 . دیخند. برداشت را فشیک و شد خم عقب به

 . یافتاد زحمت به امروز... نایم یمرس -

  

 . انداخت اشینیب به ینیچ

 رو روب فقط نیبب. که نکردم یکار... بابا شو ادهیپ -

 گها ستم؟ین ای استخدامم من اصال نیبب مهندس آق مخ

 حساب باهات حتما رو امروز پول بودم، نشده قبول

 . کنمیم

 . رفت یاغره چشم
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 . دمیم خبر بهت شب تا باشه... پرو بچه برو -

  

 . کرد نییپا و باال را سرش 

 . یخداحافظ. برو حاال خب -

  

 متعال به را دستش. بست را در و شد ادهیپ

 . آورد باال یخداحافظ

 و انداخت قفل داخل را دیکل عیسر و نکرد معطل

 با سرش پشت را در و کرد پرت داخل را خودش

 . بست ضرب
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 را نفسش. دادیم سکته را او آخر یکالنتر توهم 

 .  داد رونیب محکم

 فرهاد واحد در و هاپله نیب مردد را چشمانش

 به میمستق ای برود خانه به ابتدا دانستینم. چرخاند

 و بود برپا ییغوغا دلش در. برود فرهاد سراغ

 ابتدا. کرد کج فرهاد واحد طرف به را راهش سرانجام

 .  رفتیم خانه به بعد و دادیم را خبر

  

 ظرمنت یپهن لبخند با و گذاشت زنگ یرو را دستش

 . ماند

 یب باز و زد زنگ گرید بار و کرد ینچ. نشد یخبر

 .  بود دهیفا
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 ... دیشنینم که بود ییجا دیشا

  

 از بعد. گرفت را فرهاد شماره و آورد در را اشیگوش

 با. بود داده یامیپ نه و زده زنگ نه گرید پامش،ی

 . گرفت دندان به را لبش استرس

  

 ساستر برد،یم در به سالم جان یکالنتر دست از اگر

 . کشتیم را او مرد نیا

 ار دستش باشد؟ امدهین سرش ییبال. دادینم جواب

 با. زد زنگ تر یطوالن بار نیا و گذاشت زنگ یرو

 هب بود، داشته نگه آن با را یگوش که گرشید دست
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 رد یچشم به را چشمش عبث یتالش در و دیکوب در

 . دیدینم یزیچ اما بود چسبانده

  

 ادافتیم ینشانآتش به زدن زنگ فکر داشت کم کم 

 لشتعاد بود، داده هیتک در هب که ییاو و شد باز در که

 یسخت جسم یرو و شد پرت جلو به داد؛ دست از را

 . کرد پر را مشامش قهوه تلخ بو و گرفت آرام

  

 یوجب کی در را فرهاد و آورد عقب را سرش

 و یشگیهم یها اخم همان با که دید صورتش

 هم او از حالش. بود زده زل او به اشیمشک چشمان

 . دادیم جوالن فضا در ینیسنگ سکوت.بود بهتر
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 صاف و دیکش عقب را خودش و آمد خود به جانان

 و ردک صاف را شیصدا یمصلحت یاسرفه با. ستادیا

 و در نیخوایم ن؟یخوب شما: گفت یطلبکار لحن با

 زنهیم زنگ ای نیکن باز رو در یکس زنهیم زنگ

 . نیبد رو تلفن جواب

  

 در و کرد وفر کنشگرم بیج داخل را دستش فرهاد

 را شیهالب و کرد مکث یالحظه جانان حرف جواب

 . فشرد هم یرو

 . رمیگیم ادی منم ،یگرفت ادی تو اگر -
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 و رک جواب. شود وارد جانان تا رفت عقب و 

 تماس دو ادی. بود کرده قفل را دهانش فرهاد میمستق

 جانان ندادن جواب بود معلوم. افتاد پاسخش یب

 بود جلسه وسط اوهم اما. بود شده تمام گران شیبرا

 به سر پشت از. نداشت را او به دادن جواب وقت و

 . دیغر لب ریز و رفت غره چشم او

 . یاعقده -

  

 .است بهتر حالش دادیم نشان زشیر کلکل نیهم اما

 . دیترسیم شبید یادآوری با هنوز

 در که بود یهمان. افتاد یخور ناهار زیم به نگاهش

 . بود کرده تخابان کاتالوگ
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  دن؟یرس یک نایا:  گفت ذوق با

  

 یب رفت،یم کاناپه طرف به که همانطور فرهاد

 : داد جواب حوصله

 .صبح امروز -

 

  

۳۰۵ 

 

 . کرد پرت کاناپه یرو را تنش

 یا پارچه بقچه کی. دیکش سرک آشپزخانه به جانان

 . بود نتیکاب یرو کیپالست کی و
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 را او و بود گرفته دستش دو انیم را شسر فرهاد

 حصب پاچهکله دنید با و شد آشپزخانه وارد. دیدینم

 و ودب شده دهیچیپ یاپارچه بقچه در یسنت طرز به که

. رفت وا بود داخلش ظهر کباب چلو که یکیپالست

 لهک یبرا بود فرهاد عالقه مورد که یکباب از شتریب

 نخورده، تدس که شد دلخور خودش محبوب پاچه

 . بود مانده یباق

  

 سرد هنوز. را غذا جعبه در و کرد باز را کیپالست

 . بود خوردن قابل و بود نشده
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 یخال بزرگ بشقاب کی در را مصرف بار کی ظرف

 . کرد

  

 االب را سرش د،یشن آشپزخانه از را شیصدا که فرهاد

 .  کرد نگاه را او سکوت در و گرفت

 را بشقاب آرامش با و داورین خودش یرو به جانان

 . مدآ رونیب و برداشت هم چنگال و قاشق کی. کرد پر

 که فرهاد به رو و گذاشت زیم یرو را بشقاب

 . نهارتون: گفت بود، ثابت او یرو نگاهش همچنان

  

 . زد یصدادار پوزخند فرهاد

  مهمه؟ ناهار االن یکنیم فکر واقعا -
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 پوزخند یصدا. دادیم دست از را آرامشش داشت

 درشت چشم. دیچیپیم گوشش در وار اکو فرهاد

 . کرد

  ست؟ین مهم نهار -

  

 به زدن حرف مجال که یطوالن آنقدر نه اما کرد یمکث

 . بدهد فرهاد

 ازین نیتر مهم یعنی ؟یچ یعنی غذا... غذا یعنی نهار -

 انسان کی ن؟یهست یک شما. هوا و آب از بعد یبشر

 غذا که ساعته چهار و ستیب قایدق االن که... بشر کی

 ...  نینخورد
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 . گذاشت شیپ یقدم

 آدم هی ؟یچ بابت... نیشد یعصب ن؟ینخورد چرا -

  ...نیبکش رو خودتون ه؟یچ هدف حاال... پا سرو یب

  

 . زد پوزخند فرهاد مانند و انداخت باال شانه

 . دمفرب نگران شتریب اما ندارم یحرف منم البته که -

 کردیم نگاهش شده، گشاد یچشمان با تنها فرهاد

 . دیکشینم را تند واکنش نیا انتظار که بود معلوم

 با ییابا چیه یب و نشست شیروبرو مبل یرو جانان

 . کردیم پرتاب رونیب به را کلمات حرف حرص
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 زروید از که اعصابم یب آدم کی روزگار قضا از منم -

 هک یآدم با هم ساعت نیچند و دمیکش استرس فقط

 یصراط چیه به و بود بسته رو از ریشمش رسما

 و میدیرس توافق به تا کردم دو به یکی نبود میمستق

 االن... شدم روبرو اموانهید آدم کی با  هم آخر در

 نجایا ربع کی نهیا بکنم تونمیم که یمحبت نیبهتر

 خالصه و نیبخور رو ناهارتون نیبر شما نم،یبش

 . میزندگ سر برم و  بدم رو جلسه

  

 پوزخند و یخونسرد. دیکوبیم محکم اشقهیشق

 و ترخودخواه. بود برده باال را آمپرش یادیز فرهاد

 داشت؟ وجود ایدن در هم او از ترسرتق
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۳۰۶ 

 

 را آنها. سوختیم چشمانش شب،ید یخواب کم از

 چه. داد ماساژشان دست کف با و گذاشت هم یرو

 اتییجز گفتن کردیم فکر چرا. بود کرده یاشتباه

 زیچ همه به نسبت که یفرهاد یبرا شفورد با توافق

 دیق او که استکننده خوشحال نقدریا است، یخنث

   بود؟ آمده نجایا به ابتدا و بود زده را استراحتش
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 هک بود یا بهانه منتظر. نداشت کلکل حوصله گهید

 اب را شیهاغم و درد تمام او تا دیبگو کلمه کی فرهاد

 . برود خودش واحد به و کند هوار سرش بر داد

  

 شیپا یصدا اما دیدینم را فرهاد و بود نییپا سرش

 شدن دهیکش رونیب یصدا و شد دور که دیشن را

 . داد رونیب یآسودگ با را نفسش. یصندل

 االن نیهم مثل. سوختیم خودش یبرا دلش یگاه

 کند؟ کلکل هدند کی آدم نیا با که بود مجبور چرا

 و کجا او اصال داشت؟ او به یازین چه او اصال

 هم التشیتخ در قبل سال کی... کجا ها نواب خاندان

 به را خودش نطوریا باشد مجبور یروز دیدینم

 .  بدهد گره نواب فرهاد
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 یکاف. نبود سخت هم حاال. داد یدواریام خودش به

 آدم نیا دست از تنها نه بعد کند، یصبور ماه چند بود

 خالص هم کشور و شهر نیا شر از بلکه شد،یم رها

 .  شدیم

  خب؟ -

  

 متوجه. بود نشسته شیروبرو که بود فرهاد یصدا

 .  بود نشده برگشتنش

 آورده حالش سر هم رفتن فکر. کرد بلند را سرش

 دیام به آدم. "آورد دیام حرف نیا به گرید بار. بود
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 دیام به را روزش هر که بود سال سه او و" اسزنده

 . بود گذرانده بهتر یروزها آمدن

  

 . انداخت ینهارخور زیم به ینگاه مین

 . زد یاروزمندانهیپ لبخند و دید را یخال بایتقر بشقاب

 مبخور بعدا خواستمیم. نبود تو یهاحرف خاطر به -

 . انداختم جلو ساعت مین حاال که

  

 . زد یلبخند حرص پر جانان

 حیترج که بودم طونیش نقدریا دم،بو بچه منم -

 تا بگذره یباز به و کوچه یتو وقتم تمام دادمیم
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 غذا. بودن یزندگ و مشق سر و نشستن خونه یتو

 ... بودم بچه که گمیم البته. خوردمیم زور به هم

  

 . گرفت یدم

 و کردن ساکت یبرا سالحش تنها هم مامانم -

 زد،یم کچ دوتا. بود یلیس ن،یزم یرو من نشوندن

 رس نشستمیم یول ومدین درد که گفتمیم تخس منم

 یگرسنگ احساس اوقات اکثر نکهیا با و سفره

 بشقابم کل ،یبعد یلیس و مامانم ترس از کردمینم

 . کردمیم یخال رو

 . کرد زیم به یا اشاره و انداخت باال ابرو

 ... هذا هذا، -
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 و فشیک کردن باز با که بزند یحرف خواست فرهاد

 کرد عوض را حرفش ریمس ،یا پرونده آوردن رونیب

 طول مین و ساعت دو جلسه... خب: گفت تند و

 من که زد حرف یلیخ و آورد بهونه یلیخ... دیکش

 نیا گهید بار که خواستیم نیتضم. کنمیم خالصه

 لسوا ریز اونام اعتبار ینطوریا چون وفتهین اتفاق

 دادقرار میتنظ بار ریز... افتهینم گفتم من که رهیم

 نواب یآقا خود با دیبا گفت. نرفت امروز اونم

 داشت پرواز یدب به امروزم. میکن امضا رو قرارداد

 یامضا یبرا دیبا شما و برسه پروازش به رفت

 میرفت امجلسه بعد. شرکت خود و یدب دیبر قرارداد

 . رفتن هم ناهار از بعد رستوران،
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 ینگاه و کرد باز را پرونده. داد رونیب را نفسش

 . انداخت آن به مختصر

 آورده دشونیجد محصوالت از کاغذ تا چند هی -

 . تبلته و یگوش. بود

 . گذاشت مبل دسته یرو را پرونده

  

 .ردک دایپ را مچاله کاغذ و گشت را فشیک گرید بار 

 

 

۳۰۷ 
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. گرداند خانه در را نگاهش. آورد رونیب را کاغذ

 از را یگوش. بود شارژ در ونیزیتلو کنار فرهاد یگوش

 نگاه با را او که فرهاد متعجب نگاه به.آورد در شارژ

 . بود اعتنا یب کرد، یم بیتعق

  

 . گرفت فرهاد طرف به را یگوش

  ن؟یبزن رو رمزش شهیم -

  

 را رمز و گرفت رو یگوش و کرد دراز دست فرهاد

 .  نزد

 روش به را واستشدرخ د،ید را تعللش که جانان

 . کرد تکرار یگرید
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 . نیبزن رو رمزش ممکنه اگر -

 جانان زد، را یگوش رمز. نکرد مقاومت گرید فرهاد

 یگوش فرهاد که بقاپد دستش از را یگوش تا شد خم

 دست در محکم را مچش و انداخت شیپاها نیب را

 .  گرفت

  

 حصار از را دستش خواست و دیگز لب جانان

 شیتقالها به توجه یب فرهاد که کند آزار او دستش

   کار؟یچ یخوایم رو من یگوش: گفت

 عقب را خودش ضرب با بار نیا و کرد ینچ جانان

 تعادل یب که کرد رها را مچش هم فرهاد که دیکش

 هب را تعادلش توانست تا خورد تلو تلو و آمد عقب
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 فیظر مچ یرو دستش یگرم یجا. آورد دست

 . بود شده سرخ یمک و کردیم گزگز جانان

  

 کوچک کاغذ یرو شماره برداشت را خودش یگوش

 یصدا شدن بلند با همراه و کرد یگوش وارد را

 :گفت آهسته و گرفت فرهاد سمت به را آن ها،بوق

 . بزن حرف

  

 که دیفهمینم را جانان منظور. شد گشاد فرهاد چشم

 او سمت به را اششده دراز دست همانطور جانان

 رطش من شد قرار: داد حیتوض نفس کی ود،ب گرفته

 نیا... گهید نیبد انجام یکار هی هم شما بردم رو
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 شبید که هییآقا همون خط پشت... شرطه همون

 یعذرخواه... قرمز چراغ پشت نیکرد دعوا باهاش

 . نیکن

  

 پر را نشانیب یامردانه یصدا حرفش اتمام با همراه

 . کرد

  بله؟ -

 یمشک یهالهیت انیم و ردندک علم قد غضب و  خشم

 در را شانیسرخ جانان و دندیکش شعله فرهاد

 دیبا مرد نیا. دینکش عقب اما دید فرهاد چشمان

 کردن خرد و شکستن دل هر یبرا که دیفهمیم
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 دیبا گران،ید یجلو و عام مله در هم آن گرانید

 .  بود یعذرخواه آن نیکمتر و پرداختیم یخسارت

 . شد بلند دمر یصدا گرید بار

 ... الو بله؟ -

  

 به لرز فرهاد، چشمان یسرخ تا کرد یسع جانان

 : گفت آرام همانطور و اندازدین شیصدا

 ... منتظره -

  

 را یگوش خواست و گرفت او چشمان از چشم فرهاد

 . دیکش عقب را دستش جانان که بقاپد



صورتیتابو   
  
 

 

2111 

2111 
@romandl 

 و بشه خراب نشه، اگر. نیسیوا پاش ن،یداد قول -

 دو امروز که میهمون منم بشه، تر حتنارا مرد نیا

 اون خوامینم... کردم توافق و زد حرف مین و ساعت

 ... شه خراب هم ماجرا

  

 . کرد اضافه مکث با

 ... اسساده یخواه معذرت کی فقط -

  

 . کرد قطع را یگوش د،ینشن یجواب که مرد

 و کرد یگوش شده خاموش صفحه به ینگاه جانان

 صاف و انداخت بشیج داخل را آن حوصلهیب

 .  ستادیا



صورتیتابو   
  
 

 

2112 

2112 
@romandl 

  

 یکم اکنون فرهاد، چشمان سرخ یها شراره انیم

  .نداشت ینینش عقب توقع. دیدیم ریتح و تعجب

 اتمام و زد را حرفش آرامش با داد؛ رییتغ را روشش

 . کرد حجت

. کردیم حساب شما قول یرو یلیخ فربد -

 نه ماجرا، بودن ییهوی یپا ذارمیم رو دتونیترد

 گناهکارن که یمسائل نیا یتو هاآدم غرور که... رورغ

. نجایا ذارمیم رو شماره.  نداره ارزش یزیپش برام

 بهش راجع یحرف چیه گهید من. نیبزن زنگ بهش

 معذرت و نیبزن زنگ نیخواست اگر خودتون. زنمینم

 به نه امروز، شرط و من خاطر به نه. نیکن یخواه

 به فقط... هیخواه ذرتمع محتاج آدم اون نکهیا خاطر
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 بهش دادن نشون و بچه اون ونیگر یهاچشم خاطر

 هنمرد تیانسان هنوز هست، خشم که ییایدن یتو که

 .    سنیمیوا اشتباهشون یپا هاآدم و

  

 .  انداخت باال شانه

 . نیهم -

  

 و بهت از ییایدن آن در که رهیخ یچشمان با فرهاد

 . بود زده زل او به بود، عجب

 قرار مبل دسته یرو قبل از که یاپوشه یرو را ذکاغ

 چیه یب فشیک برداشتن از بعد و گذاشت بود داده

 .آمد رونیب در از یگرید حرف
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  یتابوصورت#

۳۰۸ 

 

 جیگ و کرد باز چشم اشیگوش هشدار یصدا با

 دهیخواب کاناپه یرو. انداخت ورش و دور به ینگاه

 ساعت دو اقلحد او و بود شده کیتار هوا. بود

 بخوابد خواست بود، آلود خواب هنوز. بود دهیخواب

 و کش را بدنش. نشست فرز و زد بینه خود به اما

 .  داد یقوس
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 دگردان یکیتار در سرش پشت وارید یرو را دستش

 .  کرد روشن را المپ و کرد دایپ را برق زیپر تا

 صدا. کنند عادت یروشن به تا ماالند را چشمانش

 نیزم یرو از را آن. بود نشده قطع وزهن یگوش

 آپواتس عالمت. کرد قطع را شیصدا و برداشت

 واتس در او به یکس کمتر. کرد متعجبش آن یباال

 ادفره اسم دنید با و کرد باز را برنامه. دادیم امیپ آپ

 .  شد گرد چشمانش شیهاگفتگو یباال

  

. کرد دانلود و دیکش درهم را شیهااخم. بود صدا کی

 گذاشت کانتر یرو را یگوش. باشد آهنگ زد حدس

 .  بزند آب صورتش به تا رفت و



صورتیتابو   
  
 

 

2116 

2116 
@romandl 

 ار آن. بود شده دانلود صدا برگشت، بعد قهیدق کی

 . کرد پخش

 یصدا بوق چهار سه بعد. بود لیموبا بوق یصدا

 . دیشن را مرد شیپ ساعت چند آشنا

 . دییبفرما بله؟ -

  

 ... الو بله؟: گفت گرید بار مرد و شد سکوت

 . سالم - 

  

 را اشیانرژ تمام که مانستیم یآدم به فرهاد یصدا

 و سخت. دیبگو را کلمه کی نیهم تا کرده جمع

 . نیسنگ
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 .  دییبفرما. سالم -

  

 . شد کالفه مرد. سکوت و بود سکوت دوباره

 زنگ شما هم شیپ ساعت کی ؟یهست یک شما آقا -

   مده؟او شیپ یمشکل. نیبگ رو کارتون خب ؟یزد

  

 . بود برده ماتش. رساند کاناپه به را خودش جانان

 هب و برداشت خودش با مبارزه از دست باالخره فرهاد

 سالم از تر مسلط و تر آماده بار نیا. آمد حرف

 . اشیحرفتک
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 یتو شبید که یآدم همون. هستم نواب فرهاد من -

 . شد قهی به دست باهاتون ابونیخ

 . داد یشاد به را خودش یجا مرد یفگکال

 ... تو ؟ییتو جوون ِاه -

  

 . دیپر حرفش انیم فرهاد

 دیبزار شمیم ممنون اما دونمینم رو لتونیفام من -

 االن پسرتون... سوال هی فقط... بزنم رو حرفم

  کنارتونه؟

  

 جواب تنها بود، خواسته فرهاد که همانطور مرد

 . داد را سوالش
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 . بله -

  

 . وهبشن اونم که مهم برام. بلندگو یرو نیبزن لطفا -

 . زدم: گفت مرد. کرد مکث

  

 : داد ادامه فرهاد

 نیاکاره چه و نیهست یک شما دونمینم اصال من - 

 من. ..میندار یارتباط باهم گهید هم تلفن نیا از بعد و

 اما نداشتم امشب به تا یعذرخواه به یاعتقاد چیه

 .  میبگذر... که دمیشن رو یحرف هی یکی از خب
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 دنیچ یبرا تالش و جمالتش نیب یطوالن مکث

 تمام. آورد جانان لب به لبخند کردنشان، ادا و کلمات

 دنیشن. ندازدین جا از را کلمه تا بود شده گوش تن

 جانیه. داشت یعالم هم نواب فرهاد یخواه معذرت

 .بود شده زده

 

  یتابوصورت#

۳۰۹ 

 

 گاهیجا به نه که کردم رو یارک شبید من  -

 نیا یتو که یادب و فرهنگ نه و خوردیم امیاجتماع
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 هاآدم که یزیچ... کنم حفظش داشتم تالش ساله چند

 ...  نبود هم لیدل یب خب که یآن جنون گنیم بهش

  

 .  داد رونیب صدادار را بازدمش

 .. .بگم... بگم که زدم زنگ بهتون هم لیدل نیهم به -

  

 بود، دهید را غرورش و مرد نیا کینزد از که نانجا 

 جان که یزبان و کند درک را مکث نیا توانستیم

 . خوامیم معذرت دیبگو و بچرخد دهان در کندیم

 . خوامیم معذرت -
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 یمحکم یدم و داد رونیب باشدت را نفسش و گفت

 هک انگار. دیرس هم جانان گوش به شیصدا که گرفت

 .  باشد کرده جاجابه لومترهایک را یکوه

 ندچ مکالمه آخر نقطه نیا و بود دهیرس انیپا به صدا

 دهش برقرار کلمه کی خاطر به فقط که بود یاقهیدق

 .  بود

  

 عمل قولش به فرهاد. بود خوش کالم، کی در حالش

 بار نیا. بود کرده عمل اما سخت اگرچه. بود کرده

 نشان که هم آنقدرها مرد نیا انگار. شد تر دواریام

 هنوز وجودش در و نبود رحمیب و لجوج دادیم

 . تیانسان نام به داشت، وجود یاعصاره
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 یور را یگوش. داد تکان سر. بود کرده بغض لیدل یب

 .  کرد پخش یشاد آهنگ و گذاشت کانتر

 کنار کود یمقدار و کرد یدگیرس شیهاگل به

 .  دربب استبرده فرهاد یبرا که یگلدان به تا گذاشت

 ار او کل به. بود اوشیس. شد بلند اشیگوش یصدا

 دهز زنگ دوبار امشیپ از بعد شبید. بود برده ادی از

 . بود دهید صبح که بود

  

 . داد جواب و داد فشار هم یرو را چشمانش

 . سالم -
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 دلخور اوشیس یصدا.  زدیم حدس که همانطور

 : دیتوپ. بود

 ساختمان اون مکن فکر تو؟ یازنده سالم کیعل -

 اون بار هی. نیریمیم ینوبت فرهاد و تو. داره روح

 جواب تو بارم هی یدینم جواب تو دهیم جواب

 ... دهینم جواب اون یدیم

  

 با حق فعال. نداشت گفتن یبرا یحرف چیه جانان

 . بود اوشیس

. داد احواالتش از خبر کی باز بود زنده اون صبح -

  چطوره؟ حالش. دارهیبرنم زنم،یم زنگ یچ هر االن
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 . دیگز لب

  ده؟یفهم رو یچ همه گفت بهت -

 ش؟یدید. نبود یاوک ادیز هم صبح امروز. آره - 

 کاش. من بود زده زنگ صبح هم خانوم عصمت

 بهش داشتم رو شمارش الاقل زدیم زنگ شبید

 شبید خدا بنده. نگه فرهاد به یزیچ که فتمگیم

 گفته یچ قایدق... شده حال بد یلیخ باال رفته فشارش

  فرهاد؟ به بود

  

  هقیدق ده هی بودما، کنارشون همش من. بود بهتر آره -

 ... رونیب اومدم

 . دیپر حرفش انیم اوشیس
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 ... هاباشه حواست گفتم -

  

 دز زنگ شیگوش. بود خودش دستور: گفت یحرص

 . بدم جواب اومدم

 دشخو بده ؟یشد شیمنش مگه... کهیمرت... ِاه -

 . بده جواب

 . دیکش یپوف

. بود خان بیحب دختر دیگلش... بود آشنا نه -

 . نجایا ادین که بگم بهش خواستمیم

 .فتگ یادهیکش آهان دنبالش به و کرد یمکث اوشیس

 

  یتابوصورت#
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 گرید بار و شد برقرار خط طرف دو در یسکوت

 هی جانان: گرفت دست به را سخن رشته اوشیس

 .. .سوال

  ؟یچ - 

  

 زیچ یدید کینزد از رو دیگلش که روزید تو -

  ؟یدیند ازش یمشکوک

 . انداخت اشخنده به اوشیس محتاطانه لحن

  ؟یکنیم شییجنا چرا ؟یچ یعنی -
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 ای یدید ازش یزیچ اگر اما. کن ولش یچیه -

 . بگو من به زد بهت یحرف

 شبید یها حرف اوش،یس بر عالوه و شد کالفه

 اشسردرگم شتریب امروزش، غضبناک نگاه و دیگلش

 . کرد یم

  

 آخه من ه؟یخطرناک آدم اوش؟یس شده یچ یگیم -

 ... کردم فکر

 فکر یچ تو: گفت یجد اوشیس و خورد را حرفش

  ؟یکرد

 ... کن ولش یچیه -
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 یچ االن تو. کننیم فکر درست هازن شهیهم نه -

 عدب و شیدید که روزید د؟یگلش به راجع یکرد فکر

 جمله کی یتو یبخوا اگر. یزد حرف باهاش

  ؟یکرد برداشت یچ یکن فشیتوص

  

 تمام اوشیس و برود در سوالش ریز از خواستیم

 . بستیم را شیهاراه

  مهمه؟ من نظر مگه -

  

 . داد جواب تند

  ه؟یک دیگلش تو نظر از. پرسمیم که مهمه آره -
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 راه رگید. دیکش خشکش شیهالب یرو را زبانش

 . نداشت یزیگر

 دوست رو مهندس یآقا که کنم یم فکر من خب -

 ... دوتاشون یعنی دارن

 خواستینم بود خودش توهم موضوع نیا. دیگز لب

 . بگذارد انشیم در یگرید کس با

  

 . کرد عوض را حرفش

 من...ایریبگ حرف به رو من یاومد امروز. الیخیب -

 ... برم دیبا

  

 . دیشنیم را شاویس لب ریز یهاغر
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 ... اخه نداره بهم یحس اون گهیم احمق کهیمرت -

 . دیکش یپوف

 حرف ور در رو دیبا ماجرا نیا به راجع فقط... برو -

 . فعال. میبزن

  

 . خداحافظ باشه -

. فرورفت فکر به و زد اش چانه به را یگوش سر

 هب داشت بایز و پوشخوش دختر آن از کم کم دیگلش

 اوشیس یهاحرف از. شدیم لیدتب مبهم تیشخص

 د.ب شده کنجکاو هم خودش. بود اوردهین در سر

 . دانستیم ییزهایچ اوشیس انگار
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. دیپر جا از واو  خورد زنگ گرید بار اش یگوش

  .داد جواب. بود اوشیس دوباره. کرد شماره به ینگاه

  بله؟ -

  

 . زدیم حرف وقفه یب و نفس کی

. رفت ادمی کل به بگم رو نیا زدم زنگ من جانان -

 رو ماجرا خالصه من اونجا، آدیم داره رضایعل نیبب

 رهادف. نیبگ رو اتییجز خودتون گهید. بهش گفتم

 شماره. رسهیم گهید االنا هم رضایعل نداد، جواب که

 گزن بهت رو خونه نکرد دایپ اگر که دادم بهش رو تو

 . شو هماهنگ باهاش بزنه،
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 . هیکاو... باشه باشه -

 .خداحافظ. ممنون -

 

  یتابوصورت#
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 ابیتقر خانه. انداخت اطرافش به ینگاه و کرد قطع

 برخ هم فرهاد به دیبا. دیکش یراحت نفس. بود مرتب

 او. بود داده امیپ او به بار نیآخر یکالنتر داد،یم

 . داشت گفتن یبرا یشتریب یها حرف
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 که بود یاحظهل همان مال آپشواتس دیبازد نیآخر

 آن دوباره یادآوری با. بود فرستاده او یبرا را صدا

 . نشست لبش بر یلبخند

 ناشناس یاشماره لحظه همان که بزند زنگ خواست

 اب باشد رضایعل که زد حدس. افتاد اشیگوش یرو

 را تماس. گرفت نظر در را اطیاحت جوانب حال نیا

 . مدآ حرف به خود او تا نزد یحرف اما کرد وصل

  

 . خانوم جانان سالم -

 . دیکش یراحت نفس

  االن؟ نییکجا شما. سرهنگ جناب سالم -
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 اوشیس که یپالک نیا اما تونکوچه سر واال من -

   ن؟یهشت و چهل پالک... کنمینم دایپ رو گفته

 .  کرد ینچ

 امیم االن خودم من نیسیوا... هشت و یس پالک نه -

 آمیم االن من ن،یکن پارک کوچه داخل شما رونیب

 . نییپا

  

 یچرخ خودش دور. کرد قطع و نشد او جواب منتظر

 که یچادر به داشت، تن به یاسپرت شلوار شرتیت. زد

. انداخت سرش روز را آن و زد چنگ بود، کانتر یرو

 رونیب خانه در از و گرفت دستش به را دیکل و یگوش

 .  آمد
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 عجله یب را هاپله نیا یروز که بود مانده دل به آرزو

 ار هاپله یکی تا دو و سرعت با. شود نییپا و باال

 .  زدیم نفس نفس. آمد نییپا

 ازب و. دیکش یراحت نفس دیرس که همکف طبقه به

 از را فرهاد یصدا که کند دنیدو به شروع خواست

 . دیشن سرش پشت

  کجا؟ -

  

 و تگذاش قلبش یرو را دستش و گفت ینیه دهیترس

 . شتبرگ عقب به
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 با و بود ستادهیا واحدش درب چهارچوب در فرهاد

 گرمکنش بیج داخل را دستش دو یشگیهم ژست

 . کردیم نگاه را او اخم با و بود کرده فرو

  

 هیکنا با. بود دهیترس واقعًا. رفت یاغره چشم جانان

 . کنم باز رو در رمیم توناجازه با: گفت

  ؟یندار ونفیآ مگه. یکرد هول دمید نیدورب از -

 کرد؟یم چک را هانیدورب ساعت چهار و ستیب

: گفت خالصه. نداشت کردن دو به یکی حوصله

 تهگف سرهنگه که دوستش به گفت زد زنگ اوشیس

 بود، داده رو من شماره ن،ینداد جواب هم شما اد،یب
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 امیب خودم تا سهیوا گفتم کرده، گم رو پالک اونم

 . کنم شییراهنما

  

 باال ابرو تمسخر با و خاراند را اشقهیشق فرهاد

  ؟یبر یخوایم ینطوریهم: گفت و انداخت

 خودش نظر از. انداخت خودش به ینگاه جانان

. بود کرده چادر ریز را شیموها. دیدینم یبیع

 انداخته چادر شیرو بودند لخت که هم شیهادست

 . بود

   چمه؟ مگه -
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 صاف و گرفت چهارچوب از را اشهیتک فرهاد

 .  ستادیا

 چون یباش داشته مشکل دیشا گفتم. دونمینم -

 . اسدهیپوش یلیخ چادرت

 .  انداخت خودش پا تا سر به نگاهش گرید بار

 از یا خفه یوا. بود دهیپوش را نازکش چادر دوباره

 کامال شیموها و هادست. شد خارج شیهالب انیم

 . بودند آشکار آن ریز از

  

 . رفت کنار در جلو از فرهاد

 من. بپوش یزیچ هی من یهالباس از داخل برو ایب -

 . داخل ادیب گمیم
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 .گذشت جانان جلو از و دیپوش ییدمپا یمعطل یب و

 

  یتابوصورت#
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 راه به ینگاه. رفت یاغره چشم آن به سر پشت از

 از بعد و برگردد باال به توانستیم. انداخت پله

 محض هب بود یبهتر فکر ...دیایب شیهالباس دنیپوش

 تپش از را رضایعل یصدا پله راه طرف به دنشیچرخ

 . دیشن ساختمان در کنار و سر

  نواب؟ یآقا... سالم -
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 . داخل دییفرما بله،. سالم -

. افتاد فرهاد واحد باز در به چشمش و کرد هل

 و شد خانه وارد سرعت به و ورددرآ را شیهاییدمپا

 . بست سرش پشت را در و رفت فرهاد اتاق داخل

  

. دیشنیم هال داخل از را فرهاد و رضایعل یصدا

 . بودند شده خانه وارد او سر پشت بالفاصله

 سعادت متاسفانه من مهندس؟ یآقا نیهست خوب -

 یلیخ اوشیس. نداشتم رو شما با کینزد از دارید

 . کنهیم رو فتونیتعر

  

 . داد جواب خشک فرهاد
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 . داره طفل اوشیس. ممنون -

  

 را چادر و و برداشت اشچانه ریز از را دستش جانان

 توریمان به یاغره چشم. زد اتاق در یگشت.  آورد در

 .  رفت تخت روبرو

 دراز با یحت فرهاد و بودند روشن هانیدورب یتمام

 کامل اشراف آنها یتمام به تختش یرو دنیکش

 به که یزیچ. گرفت آن از نگاه و کرد ینچ. داشت

 . دیند بخورد، خودش درد

 هگذاشت جا صبح که افتاد زیم یرو شال به چشمش 

 برق چشمانش و برداشت را آن. بود کرده فرار و بود

 وزبل کی ماندیم فقط حاال. بود رفته را راه نصف. زد
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 او از زیسا سه دو ممکن حالت نیبهتر در فرهاد که

 . بود تربزرگ

 . دیشنیم را رضایعل یصدا. نشست تخت یرو

  هستن؟ کجا خانوم جانان -

  

 . فرهاد یصدا دنبالش به و

 . االن انیم جا، نیهم. هستن یشجاع مهندس خانم -

 بودنش مهندس یرو فرهاد دیتاک فقط طیشرا نیا در

 از که دیفهم جمله سه دو نیهم از. داشت کم را

 تجماع سیپل با آبش کال و دیآینم خوشش رضایعل

. نداشت یخوب خاطرات. رفتینم یجو کی یتو

 .  بود گفته هم اوشیس به را نیا
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  .بود فرهاد طرف از امکیپ. دیلرز دستش در یگوش

 یهود هی شلوارها و کت کنار ،یوارید کمد داخل -

 . هیخاکستر

  

 یرو از شود، رها کمان از که یریت همچون جانان

 کاور. کرد باز را یوارید کمد در و شد بلند تخت

 مرتب که یهود دنید با و زد کنار را هاشلوار و کت

 .  زد برق چشمانش بود، شده زانیآو
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 بزرگ هم باز. گرفت شیجلو و برداشت را اشیهود

 ترکوچک فرهاد خود زیسا از که بود معلوم اما بود

 . است

  

. زد تا دور دو را بلندش یهانیآست. کرد تن را یهود

 تینها. بکند توانستینم یکار اشیگشاد یبرا

 سرش یرو هم را شالش. است مدلش گفتیم

. انداخت خودش به ینگاه نهیآ جلو و انداخت

 .  نبود بد تشیوضع

 ازمندین که کرد خداروشکر. کرد شلوارش به ینگاه

. آمدیم رانش یرو تا یهود. نبود فرهاد شلوار

 چه اگر گرفت دورش هم را چادرش اطیاحت محض
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 خودش لب ریز. بود تور و نداشت حجاب جنبه که

 . کرد لعنت را

 چادر نیا دیبا اول وهله در گشت،یم بر که خانه به 

 بیج داخل را یگوش. کردیم ستین به سر را

 .رفت رونیب اتاق از و انداخت اشیهود

 

 یتابوصورت#
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 شیهادست رضایعل و بود نشسته نهیس به دست فرهاد

 . بود نییپا سرش و کرده حلقه درهم را
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 هب رضایعل جانان پا یصدا دنبالش به و در یصدا با

 که ینگاه با جانان دنید از پس و برگشت او سمت

 . شد بلند جا از بود، گرفته خود به تعجب رنگ

 . خانوم جانان سالم -

  

 .  زد یمعذب لبخند جانان

 . نیآمد خوش. سرهنگ جناب سالم -

 . کرد شیپا به یااشاره رضایعل

  ره؟بهت پاتون -
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 و انداخت شیپا به ینگاه متعجب ابتدا، جانان

 به اشاشاره و رضایعل منظور متوجه تا گذشت یاهیثان

 . بشود یلیوک خانه شب

 : گفت لبخند با. کرد نییپا و باال را سرش

 . نبود یحاد مشکل. خداروشکر آره -

  

 . نشست فرهاد کنار یانفره تک مبل یرو

 رو مردد و کرد بدل و رد دو آن انیم ینگاه رضایعل

 : گفت جانان به

 . نینیشیم سوم طبقه گفت اوشیس -
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 نرویب  فرهاد اتاق در یصدا ریدرگ هنوز دیفهم جانان

 . داد حیتوض. است آنجا از او آمدن

 یآقا که کنم باز رو در اومدمیم داشتم من بله، -

 ... اومدم بعد و دمید رو مهندس

  

 . شد بسته دهانش اشجمله وسط فرهاد دنیپر با

 . میننشست هم دور نجایا یسالمت چاق یبرا کنم فکر -

  

 . کرد مکث

 . مطلب اصل سر میبر ام،خسته یلیخ امشب من -

. گفت را ماجرا تمام دهد، جانان به یمجال آنکه یب و

 نشرفت زندان قبل یکالنتر با مختصرش یدارهاید از



صورتیتابو   
  
 

 

2150 

2150 
@romandl 

 نچ نیا ،آن بعد تا داشت، یلیوک با که یجلسات در

 . قبلش روز امکیپ آنها نیآخر و وقته

  

 رب بود تمرکزش و توجه از نشان که یاخم رضا یعل

 یم نییپا و باال آرام را سرش و بود نشانده صورت

 . کرد

 . زد یپوزخند شده، تمام که شیهاحرف فرهاد

 طالعا خدمتگزار سیپل به که بود ما فهیوظ نیا حاال -

 من. ..البته نیکن تیاذ رو خودتون ستین الزم. میبد

 .  دونمیم رو کارتون بهتر خودم

  

  .برآشفت که نشست رضایعل جان بر کالمش زهر
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 رو همکارانم و من نیندار حق شما نواب، یآقا -

 . نیببر سوال ریز

  

 با فرهاد زد،یم حرف حرص با که رضایعل برعکس

 الاقل ای. داشت آرامش و بود اشیقبل ژست همان

 . داشت را نآ نقاب

 بابت. بزنم خواستم رو یحرف هر که دارم حق من -

 کنم فکر. یمعنو هم دادم یمال ضرر هم هم، حق نیا

 آمیم من ن،یستین هم اگر. نیباش موفق من با هم شما

 ماه هفت. رمیگیم رو تونیستین و یهست ازتون

 رتونیتحق جوره همه روز هر زندان ندازمتونیم

 ری دیشا موقع اون رونیب ردمتونآو که بعد و کنمیم
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 داشته رو یحرف هر زدِن حِق هم شما و میش ری به

 . نیباش

  

 . کرد اضافه درنگ یالحظه و مکث یب

. ندارم کمک توقع همکارانتون از نه و شما از نه من -

 من که ن،یباش انیجر در که داشت اصرار اوشیس

 .بهتون گفتم

 

  یتابوصورت#
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 ور تتونیامن ما: گفت او، حرف به توجه یب رضایعل

 . میکنیم برقرار

 . کرد یعصب خنده تک فرهاد

 یتیامن گارد نیخوایم ن؟یکنیم برقرار رو تمونیامن -

   ن؟یبفرست

  

 . شد یجد و گرفت نفس 

 کی هیشب شتریب حرفتون نیا نیدونیم هم خودتون -

 ادیز... الیخیب خب... هینشدن چون اسمزه یب یشوخ

 جون حفظ پس از ما  ن،یباش نداشته وجدان عذاب

 .  میآیبرم خودمون
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 را فرهاد رهیخ ره،یخ شده گشاد یچشمان با جانان

 حاضر یحت که بود بسته رو از ریشمش که کردیم نگاه

 . نبود رضایعل یهاحرف دنیشن به

  

 . رسدینم ییجا به که دیفهم رضایعل

 آنکه یب و کند او از را نگاهش فرهاد. شد بلند جا از

 یب و آورد در بشیج از را اشیگوش. بکند یتعارف

 . کرد نییپا و باال را اشصفحه هدف

  

 به رو. بود کرده گرده هم در را شیابروها رضایعل

 : گفت جانان
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. ندارن رو من دنید چشم کال نواب یآقا کنم فکر -

 . تماسم در شما با بعد به نیا از

  

 هادفر یهاحرف کردن هیتوج اپوتک به. ستادیا جانان

 پرده یب و رک یطور فرهاد. شدینم اما بود افتاده

. گذاشتینم یابهام چیه یجا که بود زده حرف

 . زد یُهل لبخند

 . نیاومد نیگذاشت وقت ممنون. باشه -

  

 العمل عکس جانان که آمد فرهاد پوزخند یصدا

 . داد پوزخند با را جوابش رضایعل و نداد نشان

 . ستادیا رضایعل روروبه و شد بلند جا از رهادف



صورتیتابو   
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 . خداحافظ... سرهنگ جناب نیریم نیدار کنم فکر -

  

 .  رفت اتاقش طرف به و زد دور را مبل

 ینگاه رضایعل. گرفت  دندان به محکم را لبش جانان

 . انداخت اطرافش به

  .ریخ به شبتون. برم منم بهتره کنم فکر خب -

  

 .  دیکشیم نشان و خط فرهاد یابر لب ریز جانان

 . کرد زمزمه آرام و داد تکان سر رضایعل جواب در

 . خداحافظ -
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 از جانان شد، بلند رضایعل سر پشت که در یصدا

 ذهنش در دائما فرهاد یهاحرف. شد خارج شوک

 . شدیتکرارم

 به تا دیچیم هم کنار در که ییهاحرف و پر توپ با

 در بدون و رفت او اتاق رد طرف به د،یبگو فرهاد

 . کرد باز را در زدن،

  

 هب بود، ستادهیا نهیآ جلو برهنه تنهمین با که فرهاد

 . تبس را در و دیدزد نگاه تند جانان برگشت، سمتش

  

 .  کرد حبس نهیس در را نفسش و داد هیتک در به



صورتیتابو   
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 و شد دود هیثان کی در شیهاحرف و تیعصبان تمام

 هب بود بهتر دیشا. گرفت صلهفا در از. رفت هوا به

 یرس. بزند حرف فرهاد با توانستیم بعدا. برود خانه

 به یقدم و داد تکان خودش حرفش دییتا نشانه به

 لباس فرهاد و شد باز اتاق در که برداشت در سمت

 . آمد رونیب دهیپوش

  

 ییرایپذ به و گذشت کنارش از جانان به توجهیب

  یرو از را اشیگوش فرهاد. دیکش سرک جانان. رفت

 لباس. برگشت و انداخت بشیج داخل زد، چنگ مبل

 . بود دهیپوش یورزش
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 . ستادیا شیجلو و نگذشت جانان کنار از بار نیا

  خونه؟ یریم -

 . کرد نییپا و باال را سرش جانان

 . آره -

  

 چند نیا هم هانیدورب یتو من فقط خب، اریبس -

 لداخ یکس نکنم فکر. دمیند رو هاییباال طبقه روزه

 .باشه ساختمان

 

  یتابوصورت#
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 . افتاد جانان جان به ترس جمله، نیهم با

 ...  اه... خب -

  

 . افتاد راه جلو فرهاد

 . میبر من با ایب یخوایم -

 . رفت سرش پشت جانان

  ن؟یریم کجا -

  

 همانطور و آورد رونیب را اشیطوس یهایکتون فرهاد

 : داد جواب بود، آنها دنیپوش غولمش که

 . امبدو رمیم -
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 از اما نداشت یخوب رابطه ورزش و دنیدو با جانان

 ارضیعل به فرهاد یهاحرف هنوز بود، بهتر ماندن تنها

. کند صحبت او با خواستیم و داشت ادی به هم را

 . بود یخوب فرصت

 . بست را در و رفت رونیب فرهاد سر پست

 . مآیم باشه -

  

 . برگشت عقب به فرهاد

 یخواینم که ییدمپا و چادر نیا با فقط... یاوک -

  ؟یایب

  

 . انداخت خودش به ینگاه و دیکش ینیه جانان
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 ...  نه... نه -

 . آورد باال را سرش

 . گردمیبرم کنم عوض رو هام لباس پس رمیم من -

  

. ترف باال را هاپله سرعت با جانان و جنباند سر فرهاد

 زا بود گفته فرهاد. کرد مکث آرتا و وایش خانه جلو

 یتماس دو ادی. بود دهیند را آنها حال به تا هانیدورب

 اکج. بود دهید بعدا او و بود زده زنگ وایش که افتاد

   بودند؟

 بسته در از نگاه و کرد ینچ. بود منتظرش فرهاد

 . رفت باال نفس کی را هاپله. گرفت

  



صورتیتابو   
  
 

 

2163 

2163 
@romandl 

 به چشمش. انداخت شیهاباسل کمد به ینگاه

 پارسال. خورد کمد گوشه اسپرت شلوار شرتیسو

 به تنرف از قبل هاصبح تا بود داده سفارش ینترنتیا

 یرو ادهیپ یبرا بار کی تنها اما کند ورزش شرکت

 . بود کرده استفاده آنها از ساعته ربع

  

 . زد تن و برداشت را آنها و زد یبرق چشمش

 یشمی ست. زد خودش به نهیآ در یگشاد لبخند

 معلوم کامل بدنش که تنگ آنقدر نه و بود یدیسف

 ذوق. شود گم آن در که بود گشاد آنقدر نه و شود

 سال از که یایمشک یبافتن ساده کاله کشو از زده

 را شیموها برداشت، را بود گذاشته جا هلن قبل،

 نشدن معلوم یبرا و کرد کاله داخل و جمع کامل
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 شرتشیسو ریز یاسک قهی بلوز کی هم گردنش

 .  دیپوش

  

 دنیپوش اما ستین کردن ورزش آدم که دانستیم

 . بود آورده حالش سر هم هالباس نیهم

 برداشتن از بعد و زد نهیآ در خودش به یچشمک

 . آمد رونیب خانه از اشیگوش

 با بود، داده هیتک وارید به واحدش در کنار فرهاد

 که چرخاند هاپله رفط به سر ، پا یصدا دنیشن

 کی و شد زیر چشمانش. دید را خوردنش جا جانان

 . کرد برانداز را او یپا تا سر بار
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 باال شانه و زد یلبخند هدف یب بود، شده معذب

 . انداخت

  م؟یبر -

 شیهالب طرف کی و انداخت باال ییابرو فرهاد

 تسین ،هیثان کی از کمتر در که گرفت لبخند طرح

 . شد

 .میبر -

 

  یتابوصورت#
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 کوچه در را نگاهش فرهاد آمدند، رونیب که در از

 فرد.  داشت سوز. خشک و بود سرد هوا. چرخاند

 پارک تا من: گفت جانان به رو. دیند را یمشکوک

 یلیخ کن یسع اما. یایب آروم یتونیم تو. دوامیم

 . ینمون عقب

  

 یب. شتدا  را آرلوند حس یورزش یها لباس آن در

 . انداخت باال سر تعلل

 . امبدو تونمیم من. نه -

  ؟یمطمئن -

 ادهیپ که بود ابانیخ انتها پارک.  کرد کوچه به ینگاه

 . داشت فاصله آنها خانه تا ساعت مین
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 . آمیم. آره -

  

 . نگفت یزیچ گرید فرهاد

 . میبر. یاوک -

  

 ،او به نگاه با جانان و کرد دنیدو به شروع آرام فرهاد

 سه تا ل ریز. نبود سخت یلیخ. انداخت باال شانه

 فرهاد از و کرد دنیدو به شروع سرعت با و شمرد

 . دیدویم توانش تمام با. زد جلو

 . زد شیصدا فرهاد

 ... جانان -
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  .ستادیا. بود دهیرس کوچه سر. کرد کم را سرعتش

 ششیر ته به دستش رساند، او به را خودش فرهاد 

 ،کرد یم نگاه را او تعجب با که جانان به رو و دیکش

  ؟یکرد ورزش یک بار نیاخر تو: گفت

 . ستین ادمی: گفت تیاهم یب و انداخت باال شانه

  ره؟ا ،ییبدو ینطوریا رو لومتریک چند یخوایم بعد -

  

 . دیکش درهم اخم. دیفهمینم

  بدوام؟ یچطور -

 اصول دنیدو: گفت دادن، حیتوض از کالفه فرهاد

 وسطاش به یکن شروع تند نقدریا اول از اگر. ارهد

 یبرا مخصوصا بره،یم نفست ،یآریم کم دهینرس
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 و تند بعد کن، شروع آروم از اول تو، مثل یآماتور

 یاپ به پا االن... آروم باز ،یشد مقصد کینزد که بعد

  ؟یاوک ،یوفتین جلو و عقب ا،یب من

  

 یایسوت. بود شده فرهاد دنیدو آرام لیدل متوجه تازه

 . داد تکان سر و اوردین خودش رو به را بود داده که

 . باشه -

  

 دیبا و دیدویم آرام و نرم. شد قدم هم فرهاد با

 .بود تریمنطق فرهاد حرف و روش که کردیم اعتراف

 و بود مین و هشت ساعت. شدند یاصل ابانیخ وارد

 .  خلوت هاابانیخ و بود سرد اما شب سر
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 عقب یبرا جانان و بود شده شتریب هادفر سرعت

 شده سر شیپاها. رفتیم شیپا به پا  او از نماندن

 نفس دهانش از تند تند. کردینم احساسشان. بود

 ضربان. شدیم خارج دهانش از بود بخار و دیکشیم

 و بود زده خی دماغش سر. بود رفته باال قلبش

 رتصو را قرمزش دماغ و سرخ یهاگونه توانستیم

 به تمرکز با که انداخت فرهاد به ینگاه مین. کند

 با متناسب را شیهادست بود، شده رهیخ شیجلو

 نفس به او مانند و بردیم عقب جلو شیپاها حرکت

 .  بود افتادهین نفس

 یدواریام خود به دل در اما بودند دور پارک از هنوز

 و او. داد ادامه دنیدو به ذهنش کردن پرت با و داد

 .  هرگز وردن؟آ کم



صورتیتابو   
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 چند. شد زنده و داد جان بار صد برسند، پارک به تا

 و افتاد عقب فرهاد از و شد اهیس چشمانش جلو بار

 نیزم یرو خواستیم و خورد یسکندر هم بار کی

 و او به توجه یب فرهاد ریمس تمام در و شود پخش

 . دادیم ادامه آرامش در دنشیدو به حالش

 نیاول یرو را دستش جانان ،دندیرس پارک به یوقت 

 .نشست آن یرو و کذشت کمتین

 

  یتابوصورت#
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 فهسر وبه برد نییپا را سرش. بود شده خشک دهانش

 . افتاد

 را یکوچک آب یبطر و نشست کنارش فرهاد

 .گرفت شیجلو

  

 گلو شدن َتر. دیکش سر و گرفت را آن تعارفیب

 نفس ندت تند هنوز. کرد قطع را اشسرفه خشکش

 . بود باال قلبش ضربان و گرفتیم

  

 در دنیدو از یاثر آنکه یب فرهاد آورد، باال را سرش

 شرتشیسو بیج در را شیهادست باشد صورتش

 . کردیم نگاه را شیروبرو و بود کرده فرو
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 کوچک یبطر. نشست صاف.  باشد یعاد کرد یسع

 . بود شده یخال. گذاشت کنارش را

  

 . یستادیمیوا ریمس وسط ،یدش تیاذ نقدریا -

 مکت،ین کنار. چرخاند فرهاد سمت به را اشتنه مین

 رهادف. دندیدیم با گریدکی واضح و بود روشن یالمپ

 به ،یباز نیزم به. کردیم نگاه جلو به همچنان

 .  داشت یمشتر کی تنها  که  یاسرسره

 انیم که یاساله چهار سه کودک و جوان مادر پدرو

 توپ کی به شتریب و بود شده دهیچیپ شیهاگرم لباس

 .نداشت تعادل رفتن راه یبرا و داشت شباهت گرد

  .رفتیم باال سرسره یهاپله از و خوردیم تلو تلو
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 . بزنم جا ندارم عادت -

 . زدیم نفس نفس یکم هنوز

  

 . کرد نگاه جانان به و گرفت کودک از نگاه فرهاد

  ؟ینزد جا حاال تا -

 فشار هم یرو را شیهالب و انداخت باال را اششانه

 . کرد مرور خود با را اشیزندگ هیثان کی در و داد

 . نه: گفت مطمئن

  

 . خوبه: گفت آرام و رلبیز فرهاد

 سبز سرسره یرو کودک به را نگاهش گرید بار و

 . کردیم اشییراهنما ادیفر با مادرش که دوخت رنگ
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 من ادیب جا نیهم از هار جان، مامان جلو ایب آراد -

 ... مواظبتم

  

 چند و داشت کوتاه درخت چند. بود یکوچک پارک

 تینها کوکان یبرا کوچک سرسره چند. مکتین

 به آنها از یکی تنها که تاب چند و سال هشت هفت

 . خوردیم زین بزرگساالن درد

  

 نیزم کنار یکوچک دکه و داشت یخوب ییروشنا

 وهیآبم هاابستانت در که بود گرفته جا یباز

 و لبو  بساط یزمستان یهاشب در و فروختیم

 .                             بود راه به داغش یباقال
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 در که افتاد جانان جان به خوره مانند یسوال

 .  بود مردد دنشیپرس

 زبان به شمرده شمرده، و دهیجو ده،یجو را کلمات

 . آورد

  ن؟یزد جا... حاال تا... شما... گمیم -

  

 همان در جانان و نداد نشان یالعملعکس چیه فرهاد

 سکوت اما شد مانیپش سوالش دنیپرس از لحظه

  و باال و کودک به که همانطور و دیینپا یرید فرهاد

 جواب بود، شده رهیخ سرسره از شیهارفتن نییپا

 . داد

 . آره -
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 خارج جانان دهان از اراده یب و ناغافل یبعد سوال

 . شد

  ؟یک -

  

 مانند فرهاد که بود یحرف چهار جمله کی جواب و

 شیجا در جانان و گفت مکثیب و یناگهان او سوال

 دهانش در ها حروف و کلمات تمام و زد خی

 . دندیماس

 .کشت رو بچم یوقت -

 

  یتابوصورت#

۳۲۸ 



صورتیتابو   
  
 

 

2178 

2178 
@romandl 

  

 .  افتاد قبل شب یهاانیهذ ادی جانان

 . کشت رو... مابچه... سهند... داداش... بچه -

  

 وحشت فرهاد جمله تک. بود کرده حبس را نفسش

 . بود انداخته جانش به

. بود کرده سکوت و نگفت یزیچ گرید فرهاد

 در دست حاال که بود کودک به نگاهش همچنان

  .رفتیم یبازنیزم کنار دکه سمت به مادرش دست
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 نطوریا آمد شیپ کم. بود شده تحرک اشیکنجکاو

 راماج نیا تا امشب دانستیم اما شود یزیچ یریگیپ

 . آمدینم چشمانش به خواب نفهمد، را

  

 :  گفت وارزمزمه و آرام و زد یکیتار در یریت

  تون؟بچه -

 دهیشن فرهاد دانستیم دیبع که بود گفته آرام آنقدر

 هک شد مطمئن دیند او از یالعملعکس یوقت و باشد

 . است دهینشن

  

 حرفش دادن ادامه و یگرید والس دنیپرس الیخیب

 به ار لبو دیسف ظرف که انداخت کودک به ینگاه. شد
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 هک رنگ سرخ داغ یهالبو بخار به و بود گرفته دست

 . زدیم لبخند و کردیم نگاه آمدند،یم باال رقصان

  

 را کودک دست. کرد حساب را لبو ظرف نهیهز مادر

 خارج دشانید دانیم از نرمک نرم. رفتند و گرفت

 در و گشتیم بچه کلمه هول جانان ذهن و شدند

 . خوردندیم تاب و چیپ هاسوال عالمت سرش

  

. آوار خروارها ریز ماند،یم یآدم به فرهاد یصدا

 زدن حرف به او و باشند ختهیر خاک دهانش در انگار

 . گرفته و بود خفه. باشد داشته اصرار
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. نداشت گفت داشت، قلب گفتم. بود دوماهش -

 ناهگ گفتم. نبود گفت بود انسان داشت، جوون گفتم

 گفت بودم، پدرش من گفتم. نداشت گفت داشت،

 و نیا با گفت ره،یم هرز نگاهت ،ینبود وفادار

 . نبودم اما... یاون

. دمیبر و قرارهام و قول تمام ریز زدم... زدم جا اونجا 

 و گذشتم ازش و اشیشونیپ رو زدم قاتل برچسب

 . طالق گفتم

  

 نیا از ترتلخ گذشت، فکرش از جانان و دیخند 

 . است دهیند ییجا خنده

 . نبود قبل یخفگ به. بود شده آزادتر شیصدا
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 من طالق با حاال ؟یپریم هرز گفتم یدید گفت -

 نه، مگفت. آره گفت نه، گفتم اون، شیپ یبر یخوایم

 که بود آدم و کوچه وسط شد دعوا. آره که کرد اصرار

 میبر گفتم. شدیم جمع و ختیریم رونیب هانهخو از

 رزهه آدم چند؟ لویک گفت آبرو، گفتم. نه گفت داخل،

 زمزمه. کرد هیگر کردم، اخم ه؟یچ دونهیم آبرو مگه

 آورده ریگ مظلوم رو زِن گفت،یم که دمیشنیم رو ها

 و بود ماهش دو فقط... من بچه دونستنیم چه آدما و

 خورده نم نیرزمیز کی یتو نم به دادن خبر یب اون

 . بودتش کشته فیکث و
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 از نه نباریا. آمدینم باال نفسش جانان و کرد مکث

 باورکردنشان و دیشنیم که ییهاحرف از بلکه دن،یدو

 . دیکشیم ریت قلبش. توانستینم را

  

 .بود زده زل کودک یخال یجا به زدن پلک یب فرهاد

 و سرد لحنش، ندمان درست سرد، و یخال سرسره به

 .  احساس از یته

 معرکه اون از داشت حالم زد، غیج طرفش رفتم -

 و کشمتیم خدا به گفتم فکر یب که خوردیم بهم

 آدم نیا مردم یا که زد غیج من، حرف پشت اون

 حرفش نیا با و بود قاتل اون. بکشه رو من خوادیم

 یک شد کشته که بعد هفته کی و کرد قاتل هم رو من
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 جا بار کی همون من نباشم؟ قاتلش من کرد،یم رباو

 .  شدینم ینطوریا زیچ چیه دیشا زدمینم اگر و زدم

  

 وارزمزمه یطور را آخر جمله و آمد نییپا شیصدا

 . بزند حرف خودش با که انگار گفت

 ارمیب آدم کی با که بودم رفتهیپذ اولش همون من -

 .زدمیم جا دینبا کردم، ازدواج

 

  یورتتابوص#
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 آمدیم هانیماش ترمز و گاز بوق، یصدا. کرد سکوت

 یبرا ایدن. سرشان پشت ابانیخ یشگیهم همهمه و
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 الس سه به بود زده بکفلش و بود شده متوقف جانان

 چشم مارستانیب تخت یرو یوقت قبل، ماه هشت و

 ایند هم روز آن. ستین ینیجن گرید گفتند و کرد باز

 .  بود ستادهیا لحظه کی در نطوریهم

  

 یاهممنوع یماریب به و دیچیپیم سرش در ماریب کلمه

 به ،بود زده تهمت او به فرشته که قبل سال سه از که

 ود،ب اوردهین زبان به یحت را ان اما بود دهیرس فکرش

 .  کرد فکر آزادانه بار نیا

  

 . کرد اشمزه مزه لب ریز

 . دیپارانوئ -
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 را او بار پنج از کمتر که ییاو رنظ از یحت فرشته 

 ودب آنجا تعجب و داشت را دیپارانوئ عالئم بود دهید

 ردد سرش. دانستهیم ابتدا از که کرد اعتراف فرهاد که

 و دیکش تر نییپا را کالهش عبث یحرکت در. کردیم

 با ازدواج بار ریز چرا فرهاد. گرفت نییپا را سرش

  بود؟ رفته فرشته

 مرد نیا بود؟ کرده نابود را اشندهیآ یمتیق چه به 

 کی نقاب هر پشت چرا بود؟ راز و رمز پر نقدریا چرا

  داشت؟ گرید نقاب
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 هک یسواالت و گرفتیم نفس محکم و دارصدا فرهاد

 رشتیب لحظه به لحظه و شدینم کاسته حجمشان از

 در نشانیترمهم و گرفتیم جان ذهنش در شدند،یم

 . بود شده پررنگ ذهنش

  

 یوقت هم آن بود؟ کرده ازدواج فرشته با چرا فرهاد

   است؟ ماریب که دانستیم

. گرفت باال را سرش و دیپر جا از. زد یبرق و رعد

 ریز را دستش. نشست اشگونه یرو باران قطره نیاول

 . کرد پاک را آن و دیکش اشگونه
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 یبعد قطره بعد و گرفت را شیجا و آمد فرود یبعد 

 ابانیخ اهویه و گرفت شدت باران. یبعد و یبعد و

 . گرفت باال

 رهیخ شیروروبه به همچنان فرهاد. شد بلند جا از

 هم باران یها قطره یحت. خوردینم تکان و بود مانده

 جادیا یخال سرسره و او انیم یمانع توانستندینم

   کرد؟یم تحمل را یفشار چه مرد نیا. کنند

 توانستیم اما کند یریگ اندازه قیدق توانستینم

 یهاانیهذ و او به امشبش یهاحرف از. بزند نیتخم

 . داشت کمک به ازین فرهاد. شبشید
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 نآ اگر که دیفهم شدیم یانگشت سر حساب کی با 

 انیک همسن حدودا افت،ییم یزندگ فرصت نیجن

 . بود

 هلن یحاملگ خبر دنیشن شب فرشته یباز اهیس ادی 

 یادیز فرشته کرد، د؟اعترافبو یباز همه... افتاد

 .  بود ترسناک

 هر بود؟ کشته را اشبچه فرهاد به َشکش خاطر به

 .   داشت حق مرد نیا کردیم فکر که طور

 یهاکیالست غیج یصدا. بود شده سیخ نیزم 

 قطرات. شدیم بلند ،یباران اسفالت یرو را نیماش

 .  دیچکیم شانیرو و سر از باران
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 جا زا تا دیبگو فرهاد به که کردیم ادیپ یاکلمه داشت

 آن از چشم باالخره خودش فرهاد که شود بلند

 .  شد بلند و گرفت آب سرسره

  

 .  افتاد راه جانان به توجه یب

 پا و برداشت را مکتین یرو جامانده یبطر  جانان

 سر و بیج در دست فرهاد. برسد او به تا کرد تند

 .  شد قدم هم وا با جانان.  رفتیم آرام نییپا

 رخب احتماال و کردیم درد دنیدو علت به شیپا ساق

 که دبو دیشد آنقدر باران. داشت شیفردا یکوفتگ از

 پر را آسفالت کوچک یها چاله قه،یدق چند همان در

 .  بود کرده آب از
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 آب و آوردیم فرود آنها درون ضرب با را شیپا

 شیبرا گرید بود سیخ شلوارش و کفشها. دیپاشیم

 . نه ای شود ترسیخ نبود مهم

  

 فرهاد شلوار یرو آب که بود تر بزرگ یسوم چاله

 اعتراض یصدا جانان انتظار برخالف که دیپاش هم

 . کرد بلند را فرهاد

 .  نکن - 

 کرد تر کینزد او به را خودش. بود زده حرف باالخره

 . نشود گم مرد و باران اهویه انیم در شیصدا تا

 . انداخت باال شانه
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 . باشه-

  

 . داد ادامه صادقانه و

 وقت چیه و ستمین هاآدم از دنیشن حتینص آدم من -

 یخوب مشاور... نداده جواب من یرو هانکن بکن نیا

 ها آدم که دارم اعتقاد. امیخوب شنونده اما ستمین

 نبالد بشن، دهیشن فقط که زننیم حرف وقتا یبعض

 قتاو نطوریا. ستنین زاندر پند و حتینص و درست راه

 دهن یتو هدف یب که یزبون از شنوا گوش کی

 نه،یچب هم کنار سلمبه قلمبه و یفلسف کلمه و  بچرخه

 . بندازه راه کار شتریب
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 نبارا به توجهیب که آنها برخالف. آورد باال را سرش

 فرود صورتشان یرو محکم و یشالق که یقطرات و

 با اه آدم هیبق داشتند،یمبر قدم عجلهیب و آرام آمد،یم

 پناهگاه دنبال به و کردندیم عبور یادیز سرعت

 .بمانند امان در شدن سیخ شر از تا بودند

 

 یتابوصورت#
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 . گرفت را حرفش یپ

 کنجکاو گمینم. دادم گوش فقط من. امشب مثل -

 شترشیب اتییجز دنیشن یبرا ستمین مشتاق و نشدم
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 موضوع کی یرو کننیم کیکل هک ییآدما نیا از اما

 .  ستمین هم،

  

 رهادف اش،یبعد جمله گفتن با دانستینم. کرد مکث

 را گفتنش ارزش اما دهد،یم نشان یواکنش چه

 کمک یبرا طیشرا ان در ک بود یراه تنها نیا. داشت

 . دیرسیم ذهنش به او به

  

. دارم مانیا زدن حرف به اما ستمین مشاور من -

 کی هم شما دادم شما به فرصت هی من امشب

 .  نیبد من به فرصت
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 حرف از که بود معلوم و شد سست شیهاقدم فرهاد

 حیتوض جانان. دینپرس یزیچ اما اوردهین در سر جانان

 . داد

 هب شده یچ و چرا قضاوت یب و شدم ساکت یعنی -

 من خونه به دنیرس تا حاال. دادم گوش هاتونحرف

 . نیکن گوش شما گمیم رو اممشابه یها راز از یکی

  

 و نییپا  یسر که چرخاند فرهاد طرف به را سرش

 . بود فکر در

  باشه؟  -

 شدن نییپا و باال دنبالش به و کشدار یسکوت جوابش

 . بود فرهاد سر
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 و خودش دادن حیتوض از. بود زاریب زدن حرف از

 تسخ. گفتیم دیبا امشب اما زارتریب سرگذشتش

 دیبا اما گفتن گذشته از نواب فرهاد یجلو بود

 هب کینزد از بعد گفتنش با داشت دیام. گفتیم

 و بکشد نفس تر راحت خودش یکم هم چهارسال،

 رد فقط. اوردیب دست به را مرد نیا اعتماد بتواند هم

 یزندگ کیتار و امن رهیدا به توانستیم صورت نیا

 .  کند کمکش یکم و بگذارد قدم او

  

 آور سرش یرو یطور فرهاد شتهگذ یروان فشار

 فهخ آوار نیا ریز صدا یب یکس کمک یب که بود شده

 سر از گذشته سال کی در را ییزهایچ. شدیم
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 یلیخت یهالمیف یهاسکانس به شتریب که بود گذرانده

 . یواقع یزندگ به تا بودند هیشب ترسناک و

  

 و کرد فرو شرتشیسو بیج در را شیهادست 

 . برد قبل ماه هشت و سال سه به را ذهنش

 اام بودم فرزند تک. بودم بچه عاشق یبچگ از من -

 امان در دستم از گهید دمیدیم کوچک بچه کجا هر

 قدر اون پاشون و دست که بود جالب برام. نبود

 یب یهالثه اون با یوقت رفتیم قنج دلم ته. کهیکوچ

 .   دنیخندیم دندونشون

 یوب گفتمیم مامانم هب ادمهی. بود خوب تنشون یبو

 امیدن م،ینداشت بچه که خونه یتو. دنیم بهشت
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 فقط نه، نامیا و گربه و خرس. بودن هاعروسک

 فاصله هامعروسک از شدم که تربزرگ. بچه عروسک

 هام غصه شوندمید یوقت هنوز. نه هابچه از اما گرفت

 نبود قشنگ و پاک قدر همون برام هنوز. دیکشیم پر

 .  دمشونیدیم یسالگ هفت نس یتو که

  

 ارت را دگانشید جلو که یاشک پرده تا زد پلک تند

 چاله .ندیبب را شیجلو بتواند و برود کنار بود، کرده

 . کرد یط یبلند قدم با را شیجلو آب

 از زون،یگر بودن مادر از اما بودم بچه عاشق -

 فتمگیم همش. دمیترسیم واقعًا داشت که یتیمسئول

 اگر ؟یچ بشه شیزیچ هی باشم خواب من شب اگر

 شیورط و وفتهیب هوی شه بزرگتر اگر... شه ضیمر هوی
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 و اام نیا با و کنم تشیترب درست نتونم اگر... شه

 وارید کی شدن مادر و خودم نیب امکان حد تا اگرها

 ...  اتفاق اون از بعد تا... بودم دهیکش یبتن

 یتو که یوقت تا و شد بد حالم که یروز اون تا

 مومت نشده، شروع گفتن و کردم باز چشم مارستانیب

 ماه دو من که من با بود رحم یب نقدریهم ایدن. شد

 دستش از بعد و دونستمینم خودم و داشتم بچه کی

 .دادم
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 . دیلرز یکم شیصدا. زد یتلخند

 کرد، لطف اون هم و من به هم خدا هم دیشا البته -

 به هنوز من و گذرهیم سال چهار حدودا... نمدوینم

 بود؟ یااندازه چه داشت؟ قلب. کنمیم فکر اون

 پر جاش وقت چیه و نمیبیم رو کابوسش هاشب

 . شهینم

  

 ات گرفت یدم نیسنگ و تلخ. گرفت باال را سرش

 صورتش یرو باران یها قطره. نچکد نییپا اشکش

 . کردند سیخ را صورتش و آمدند فرود

 دیشا. میدار تفاوت هم با یلیخ شما و من... خب -

 هم مورد نیا یتو یحت. هفتم آسمون تا نجایا از
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 بچه ماه دو شما. ییهاشباهت با اما میدار تفاوت

 و داشتم بچه دوماه منم ن،یدونستینم و یداشت

 سوگشون به ناخواسته دوتامون هر و دونستمینم

 ماون ن،یکرد برد هی شما نجایا باز خب اما مینشست

 . مقصره کردن دایپ

  

 . کرد یعصب خنده تک

 رو هاریتقص که نیکن دایپ رو یکی نیتونیم شما -

 اون از تنفر فقط ن،یندار یحسرت و گردنش نیبنداز

 خودم چون دارم حسرت من. نه من و دلتونه یتو آدم

 دونستمینم من. دونستمینم من چون. بودم مقصر

 رو من رنج تحمل و ادیم من یپا به پا داره بچه اون

 دونستمیم مقصر رو خودم خودم، تنها نه من. نداره
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 حرف همه اومدم رونیب مارستانیب اون از یوقت از که

 اس؟حامله نفهمه آدم شهیم مگه که بود نیا هاآدم

 همه اتهام یهاانگشت. کشته رو اشبچه یعمد نیا

 .  شدم ونهید من و بود من سمت به

 رو، موجود اون باشم تونسته من هک نیا تصور

 بکشم رو بودم عاشقش میزندگ ابتدا که یموجود

 و حرف هیبق و هاشونحرف نیا و کردیم امونهید

 بونایب به سر که کرد امونهید نقدریا هانگاه و هاثیحد

 . گذاشتم

 . کمرنگ و تلخ چه اگر. دیخند

 .  سادمیوا شما کنار نجایا که االن تا -
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 در فرهاد. بودند دهیرس خودشان خانه کوچه کینزد

. بود کرده گوش یالعملعکس چیه یب و سکوت

 . هم فرهاد و ستادیا جانان

 یرو هاکیالست غیج یصدا. دیباریم همچنان باران

 زودتر انجام یبرا که یمردم و آمدیم لغزنده آسفالت

. ودندب افتاده صرافت به خانه به برگشت و شانیکارها

 جلو نرمک نرم و عجله یب که بودند دو آن تنها

 و گاه یهابرق و رعد و باران به توجه یب و رفتندیم

 . ستادندیایم گاهشیب

  

 چشمانش. بخواند توانستینم را فرهاد نگاه

. یمیصم و گرم نه و بود یجد و سرد نه اشیمشک

 مه انگار که یاحساس. فیبالتکل دو، نیا انیم یزیچ
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. شوکه هم و کرده گرم را دلش جانان یها حرف

 تفرص تنها نیا اما کند هضمشان بود نتوانسته هنوز

 .  بود

 گرید شدیم صبح فیبالتکل نطوریهم اگر شب نیا

 ریمد آن شدیم فرهاد. آمد ینم شیپ یفرصت نیچن

 را بودنش یقو یشگیهم نقاب و یجد و سرسخت

 شیپا به پا بود مجبور که یجانان و زدیم چهره بر

  .برود

  

 دیترد مشیتصم در. کرد پا آن و پا و نیا یکم جانان

 . دیپرس فرهاد. داشت

  ؟یکنیم رو فکر همون هنوز -
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 با فرهاد که کرد نگاهش گنگ. دینفهم را منظورش

 . دیپرس تر کامل را سوالش خشکش لحن همان

  ؟یبود مقصر تو که یکنیم فکر هنوز -

  

 بود؟ مقصر. دیپرس خودش از را سوال نیا جانان و

 نتوانسته هنوز مورد نیا در. نه هم دیشا و آره دیشا

 . برسد صلح به خودش با بود

 . انداخت باال شانه صداقت با

 فکر بهش هاموقع یبعض. سخته یلیخ دونمینم -

 به یه. رسمینم یا جهینت چیه به آخرش و کنمیم

 سرهم پشت نوواریدوم یهااتفاق اون که گمیم خودم

 نبوده من ریتقص کرد، آوار سرم یرو رو امیزندگ که
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 هب خوره مثل وجدان عذاب نمیبیم که بچه کی باز اما

 دیشا بودم دهیفهم زودتر اگر گمیم و وفتهیم جونم

  ...دادمینم دستش از و افتادینم اتفاق اون

  

 . زد یتلخند و داد تکان طرف دو به را سرش

 بگم دیاب که نیپرسیم خودتون خاطر به اگر -

 سال ده اگر یحت. کنهینم درستش زمان گذشت

 مشبا مثل بازم نینیبب پارک یتو رو بچه کی امگهید

 ممکنه سال اون. شهیم کمرنگ اما بهش نیزنیم زل

 شبام مثل نه د،یش رهیخ بهش هیثان پنج حد در فقط

 . ساعت مین ای و ربع کی
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 هب هدفیب و کرد رد فرهاد شانه سر از را نگاهش

 ارکپ ساختمانشان یجلو ینیماش. دیکش سرک کوچه

 . گرفت را نگاهش و نکرد یاتوجه. بود

 قهیدق چند که یحرف و گذاشت کنار را کردن دل دل

 . زد را بود کرده پا آن پا نیا زدنش یبرا

 م؟یببند شرط هی -
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 . کرد اضافه دهد، فرهاد به یفرصت آنکه یب و
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 از بایتقر. رانمیا گهید ماه هفت شش تینها من -

 گهیدهم سالها گهید ممکنه اون از بعد و مطمئنم رفتنم

 . میوفتین گهیهمد ادی و مینینب رو

  

 فرهاد که دهد ادامه چطور را حرفش دانستینم

 و دآور باال را شیهادست. باشد نداشته یبد برداشت

 . برساند را منظورش بتواند بهتر تا داد حرکت

  

 به من اما نیکنیم حرفام از یبرداشت چه دونمینم -

 حرف دیبا هاآدم. دارم مانیا زدن حرف معجزه

 ثلم. نه حت،ینص ای باشن ترحم منتظر که نه... بزنن

 گفتم من و دمیشن من نیگفت شما که امشب نیهم
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 هم فحر به میبتون ییهاوقت کی دیشا. نیدیشن شما

 هوم؟ کردن، ضاوتق و جواب سوال یب م،یبد گوش

 یزیچ هی نفر هی اگر میببند شرط و میکن اعتماد بهم

 ابعد که بگه گهید یچ کی هم مقابلش طرف گفت،

 ... میش ری به ری باشه؟ راحت طرف دو الیخ

  

 در هاحرف. کردیم تشیاذ فرهاد سرد و سخت نگاه

 سهند، بعد فرهاد دانستیم. بود دهیماس دهانش

 .داشت یادیز خواسته حاال او و کندیم اعتماد سخت

. دهد ادامه چطور دانستینم. دانستیم هم خودش

 داشت او که انگار بود زده زل او به یطور فرهاد

 زمال اما گفتیم شیبرا را جهان فهیلط نیترمضحک

 .  خودش یحت و فرهاد یبرا. بود
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 را آنها زدن،حرفیب اهویپره شهر نیا در ییتنها نیا

 . آوردیم در پا از

 ... یعنی -

 . باشه -

  

 هوا در را شیهادست و برداشت تکاپو از دست

 . شد خشک

: گفت آرام و کرد نییپا و باال آرام را سرش فرهاد

 .  یگفت که یشرط اون با فقط قبوله باشه،

 . زد برق جانان چشمان
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 . کرد نییپا و باال را سرش تند تند

 . قول نه -

 با جانان. شد روشن نیزم و آسمان. زد یبرق و رعد

. دوخت چشم  سرخ آسمان به و کرد بلند سر ترس

 یشتریب سرعت با و افتاد مردم انیم یادوباره همهمه

 . رفتند ور آن و ور نیا

  

 باران. کرد دنیدو به شروع و گرفت نییپا را سرش

 . دیدینم درست را شیجلو که بود گرفته شدت آنقدر

  

 ردک زیر چشم و برگشت بعق به د،یرس خانه در جلو

 فاصله وا با هنوز. بود برنداشته دیکل. ندیبب را فرهاد تا
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 رگبار به توّجه یب آرام و زنان قدم همچنان. داشت

 دایپ ایدن نیا در هم خودش از تروانهید. آمدیم باران

 . بودکرده

 : گفت بلند

  ن؟یدار دیکل -

  

 . کرد نییپا و باال را سرش فرهاد

 . برسد او تا گرفت اهپن در جلو

  

 روشن جانان سرش پشت ینیماش چراغ موقع همان

 جرات جانان. دیچیپ کوچه در نیماش بوق و شد

 ورن و گذاشت قلبش یرو را دستش برگردد، نداشت
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 هک فرهاد صورت  به و گذشت او سر پشت از نیماش

 خوب را جلو توانستینم فرهاد. زد بود، او روبرو

 کی جانان و بود گرفته چشمش جلو را دستش. ندیبب

 . گذشت ذهنش کلمه

 ... یکالنتر -

  

 .بود تمام کارشان
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 سرش، پشت از مرد یصدا و شد خاموش چراغ

 جان و شد پمپاژ شیهارگ در اتیح ریاکس همچون

 .  برگشت تنش به

  پسر؟ یچطور فرهاد، -

  

 هک انخ بیحب زود یلیخ و برگشت عقب به جانان 

 را ودب نشسته کنارش که دیگلش و بود فرمان پشت

 در را او که صبح همچون دیگلش نگاه. داد صیتشخ

 یب. بود یعصبان و نیخشمگ بود، دهید رستوران

 هاآن یادیز منتظر انگار. گرفت او از نگاه العملعکس

 ودب آورده رونیب پنجره از را سرش خان بیحب. بودند

 ادهیپ باران خاطر به و بود زده صدا را فرهاد و

 . شدندینم
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 و شد رد او کنار از و کرد جانان به ینگاه مین فرهاد

 . رفت نیماش سمت به

 . ستادیا ساختمان در جلو همانجا جانان

  

 دید اجازه و نبود قبل یاقهیدق شدت به باران رگبار

 . دادیم

 . شد خم نیماش پنجره سمت به فرهاد

 . خان بیحب سالم -

  

 .  شد ادهیپ و کرد باز را نیماش در خانبیحب

 :  گفت فرهاد
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 . داخل میبر -

 . نکرد رد را دعوتش خان بیحب

 میشد تو منتظر نجایا ساعته دو ما. میبر اره،. سالم -

  کجاست؟ تیگوش

  

 به رو و شد خم دهد جواب او به نکهیا از قبل فرهاد

 : گفت دیگلش

 . داخل میبر شو ادهیپ. دجانیگلش سالم -

  

 سرش دادن تکان با و کرده سالم تعارف یب دیگلش

 . بود کرده اعالم را موافقتش
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 دتن پا فرهاد و کرد قفل را در خان بیحب. شد ادهیپ

 . کند باز را در که کرد

 . کرد باز را در و انداخت دیکل

 بود ستادهیا کنارش که جانان طرف به را سرش

 . گرفت

 . داخل برو -

  

 .بود شده وارد نفر نیاول و  داده تکان رس زین جانان

 با شدن همکالم با خواستینم و داشت یخوب شب

 دردش و ستیک دانستینم هنوز که یدیگلش

 .  کند خرابش ست،یچ
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 جادیا ذهنش در که ییهاسوال عالمت تمام با فرهاد

 نبودن آن و بود داده جواب سوالش کی به بود کرده

 دروغ که دانستیم و بود فرشته از ریغ یکس با

 .  دیگوینم

 یها حرف... دفتر یتو روز آن و دیگلش حاال

 به زودتر دیبا. جنباند طرف دو را سرش...  اوشیس

 . رفتیم خودش واحد

  

 دار هیکنا یصدا گذاشت که اول پله یرو را شیپا

 . دیشن را خان بیحب دنبالش به و دیگلش

 . یشجاع خانم -

 . خانوم جانان -
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 با را شیهادندان و گذاشت نییپا پله از را شیپا

 . دییسا هم یرو حرص

 . زد چهره بر لبخند نقاب و برگشت عقب به

 نشبتو. هخامنش یآقا سالم: گفت خان بیحب به رو

 . ریخ به

  

 .گذاشت جواب یب را دیگلش حرف و
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   ؟یخوب دخترم سالم -

  

 انیم را دستش که شتبرگ فرهاد سمت به مکث یب و

 . دیکشیم سشیخ یموها

  بارون؟ نیا یتو نیبود کجا ن؟یاونهید دوتا شما -

 یک شما. نبود بارون رفتنمون وقت. اطراف نیهم -

 . نینداد خبر ن؟یاومد

  

 . دیخند خان بیحب

 ر،عص رسون؟نامه کبوتر پسر؟ دادمیم خبر یچ با -

 یاعتقاد بهش تو خداروشکر که همراهه تلفن عصِر

 جواب اما زدم زنگت بار چند شب سر از. یندار
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 یجلو دمید رو شفورد هم ظهر. شدم نگرانت ینداد

 و یومدین تو انگار ن،یداشت جلسه گفت شرکتت،

 .  شدم نگرانت اومده شیپ برات یمشکل

 کوتاه و گذاشت شیهاقهیشق یرو را دستش فرهاد

 . داد جواب

 . برم نتونستم اره -

  

 لبخند با که برگشت جانان سمت به خان بیحب

 دیشگل نگاه ینیسنگ. بود شده رهیخ آنها به یمضحک

 تا داشت تالش و کردیم احساس خودش یرو را

 . نشوند چشم در چشم و نلغزد او یرو نگاهش
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 رمردیپ من. بود یراض جلسه جهینت از یلیخ شفورد -

 کنم اشیهمکار به یراض تونستم جلسه سه یتو

 یتونست جلسه کی یتو تو. یهمکار نیولا یبرا اونم

 کار یلیخ ،یکن جلب رو اعتمادش دوم بار یبرا

 . مبارکه. یکرد

 زودتر پوزخند با دیگلش که دهد جواب کرد باز دهان

 . داد جواب او

 هوش از فرهادجان و شما مثل ایبعض جان بابا -

 به دنیرس یبرا ذارنیم هیما استشونیس و یاقتصاد

 ... گهید یزایچ از هم ایبعض. تیموفق
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 یوهک انگار که بود نیسنگ جانان یبرا آنقدر حرفش 

 یاهلحظ یبرا نفسش. باشند گذاشته اشنهیس یرو را

 . شد قطع

 ودب گرفته ادی فرشته با دنیجنگ در که یزیچ تنها

 و حسرت بعدا ِاال و دادن جواب هیثان در. بود نیهم

 وارآ سرش یرو لحظه آن سکوت از که بود حرص

 . شدیم

  

 و داد تاب دیگلش یرو خان بیحب از را نگاهش

 اما دیبگو آرامش تینها با و  حرص یب خواست

 . افتاد لرز شیصدا به و نتوانست
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 جان دیگلش ،یدار یاگهید زیچ اگر هم شما -

 که یبزار هیما ازش جلسه کی تو و یبر یتونستیم

 اب توافق خطر به رو جلسه سه نشن مجبور پدرتون

 .   بزارن وقت مقابل شرکت

  

. خورد جا دیگلش. انداخت او به یحرص پر نگاه و

 لیتما جانان. نداشت جانان از یجواب نیچن توقع

 اما داشت تیموقع آن از فرار یبرا یبیعج

. ردهک فرار که برسد نظر به آنطور و برود خواستینم

 دهانش که یدیگلش از را نگاهش و ستادیا شیسرجا

 کردیم نگاه را او رتیح با و بود شده دوخته

 را جوابش گرید بار زد، یحرف اگر تا داشتیبرنم

 . بدهد
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 دهخن تک د،ید را نشانیب نیسنگ جو که خان بیحب

 .  کرد یمصنوع

 که االن... هاموضوع نیا الیخیب جان فرهاد خب -

 کنم دعوتت یحضور اومدم. میبر دیبا ما روقتهید

 . شب فردا یبرا

  

 داشت کم کم تازه انگار. شد درهم دیگلش یهااخم

 . دهیشن چه و گفته چه که کردیم لیتحل

 او شیپ حواسش همه اما کند او از را نگاهش جانان

 . بود

 . بود ستادهیا خان بیحب کنار یظیغل اخم با فرهاد
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  ؟یچ دعوت -

  

 لدای شب ؟یکرد فراموش هم رو هامراسم تمام -

 . ماست خونه هرسال مثل. گهید

 . داد تکان را دستش بالفاصله فرهاد

 ... من نه -

  

 . دیپر حرفش انیم خان بیحب

 عدب. هستن همه بایتقر فردا. فرهاد میندار نایا و نه -

 که آنیم همه مطمئنًا فردا پسر، یاومد مدت همه نیا

 هر که رو رمردیپ من نه ننیبب رو دیجد نواب فرهاد

 .ننیبیم بار هزار روز
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 . دیپر باال فرهاد ابرو

  هست؟ اونم -

  

  ؟یک -

 . محتشم -

 . جنباند سر خان بیحب

 . آره-
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 . داد جواب بالفاصله فرهاد

 . امیم -

  

 . زد یزیآم تیموفق لبخند خان بیحب

 . دونستمیم -

 انقدر. دانستینم واجب را ماندنش آنجا گرید جانان

 از که او یپ واسشح و بود دیگلش حرف ریدرگ

 . بود اوردهین در سر خان بیحب و فرهاد یها حرف

: گفت زودتر خان بیحب که کند یخداحافظ خواست

 گرم آب دوش کی نیبر دوتا شما. میریم گهید ما

 . چکهیم آب روتون و سر از. نیریبگ
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: گفت یجد و کوتاه و برگشت دیگلش سمت به و

 . میبر

 یخداحافظ جانان و ادفره. افتاد راه جلوتر خودش

  یب دیگلش و گفتند یرلبیز

 د،لبخن با و کرد فرهاد به رو کند، نگاه جانان به آنکه

 ریخ به شب: گفت نشده، یزیچ انگار که یطور

 . جان فرهاد

  

 . ریخ به شب: گفت لب ریز و داد تکان سر فرهاد

: تگف تند جانان بست، سرش پشت را در که دیگلش

 . ریخ به شبتون
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 یرو را شیپا و  دیچرخ و نماند فرهاد جواب ظرمنت

 . گذاشت پله نیاول

  ؟یشد ناراحت -

 از اما آره لحظه ان در بود؟ شده ناراحت. کرد مکث

   .نبود ناراحت گرید بود، داده را جوابش که لحظه آن

  

 و بود داده هیتک واحدش در به فرهاد. سرچرخاند

 یفگکال یکم چشمانش در اما بود یعاد هم لحنش

 . زدیم موج

 .  گرفت جواب زد حرف. نه -

 . کرد مکث

 . یچیه... البته -
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 . انداخت هاپله به ینگاه

 . ریخ به شبتون. برم من -

: گفت و خورد فرو را نشییپا لب یالحظه فرهاد

 . ریخ به شب. باشه

. رفت باال هاپله از سرعت با و گرفت نگاه جانان

 بار. رفت خواب رخت به و گرفت یگرم آب دوش

 .  افتاد دیگلش حرف ادی گرید

  

 هبست رو از ریشمش نشناخته و دهیند چرا دختر نیا

   بود؟
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 رد  د؟یترسیم فرهاد و او یکینزد از. دیفهمینم را او

 سوال خودش از شریب هرچه. خورد وول شیجا

 درهم، کاراف از جهینت یب. شدیم جیگ شتریب د،یپرسیم

 .  بست را چشمانش و زد نارک را شیاگرها و اما

. دیفهمیم و آمدیم در شیصدا بعدا بود، که هرچه

 .دانستیم را زیچ همه احتماال اوشیس

 

 یتابوصورت#
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 .بود کرده آغاز فرهاد امیپ خواندن با را روزش
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 اگر .کار سر انیب توننیم امروز از بگو دوتاشون به -

 شرکت اعتس سر حتما فردا نتونستن، هم امروز

 .باشن

  

 با یماست گرفتن با و بود کرده ارسال نایم یبرا را امیپ

 فردا زا بود گفته او و بود کرده اعالم را جهینت یسهراب

 تا بود  گفته یرقص کریاست فرستادن با نایم و دیآیم

 .است شرکت گرید ساعت کی

 نیماش درون فرهاد آمد، نییپا و شد آماده یوقت

 نهات شرکت به دنیرس تا و شد سوار. بود منتظرش

 و بود دارشانید ابتدا خشک سالم همان حرفشان

 . بس
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 از نایم که بودند نگذاشته اتاقشان داخل را شیپا هنوز

 به و دیپر جا از او و زد جانان شانه یرو سر پشت

 . برگشت عقب

 .کرد باز را ششین

 جوره؟ حالت. یشجاع مهندس خانم سالم -

  

 و برگشت عقب به د،یند خود کنار را جانان که فرهاد

 .پراند باال ابرو نایم دنید با

 . آمد جلو یقدم و بست را ششین نایم

 شده برطرف کسالت ن؟یخوب. مهندس یآقا سالم -

 شااهلل؟ ان
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 .داد تکان سر یجد فرهاد

 . بله. سالم -

  

 .داد ادامه و نکرد یچیق را اش یپرحرف سر نایم

 نیدار معاون هی. نشد هم بد ن،ینبود حاال. الحمداهلل -

 بود یک بود، شرلوک یاجنب اون رفت نداره، نمونه

 جانان؟

  

 خبر. دیگز لب جانان و برگشت جانان طرف به

 انیهذ و بود کرده خودیب خود از را نایم استخدام،

 .گفتیم

 .شفورد -
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 با اولش. کرد مار و تار رو یمرد زد... شفورد اها -

 موندن دهن به انگشت همه اومد شیفرنگ باال  و قد

 .رفتیم راه کج کج رفتن وقت

  

 گرید طرف از و نخندد که گرفت گاز را لبش جانان

 .دینگو یزیچ که بود فرهاد نگران

 انانج به اشاره و رفتن ابرو چشم با و امدین کوتاه نایم

 :داد ادامه

 یول مهندس، یآقا امروزه کی کارمند که من حاال -

 زه،یجا. ستاین یکس هر کار کرد، جانان وزرید که یکار



صورتیتابو   
  
 

 

2237 

2237 
@romandl 

 رو اسمش شما یچ هر ای و یمژدگان و هیهد

 .نیبذار کنار براش ن،یذاریم

  

 .دیپر باال فرهاد ابرو تک

 را لبش گوشه و خاراند را اشقهیشق گوشه انگشت با

 سکوت و شیهالب یرو پوزخند طرح. دیکش باال

 .کرد کور هم را نایم نطق اشیطوالن

 کنند شکار را او واکنش تا بودند دوخته چشم دو هر

 یحرف فرهاد که بود نیا اش خواسته تنها جانان و

 خبر آنها نیب یبندشرط از او. برنجد نایم که نزند

 .نداشت
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 خانم گمیم کیتبر نواب شرکت به رو ورودتون -

 رفح نیا. نیندار ییآشنا من با شما متاسفانه. یقیحق

 شرکت امروز یشجاع خانم. ونا یپا ذارمیم رو ها

. کننیم آشناتون فتونیوظا با و دنیم نشون بهتون رو

 .دیباش من اتاق نهار میتا بعد فردا هم قرارداد یبرا

 . رفت و گرفت را نگاهش

  

 رنگ با یتفاوت و بود دهیپر رخسارش از رنگ نایم

 . نداشت وارید گچ
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 یحرف خواست و  برگشت جانان سمت به برده مات

 رفط به را دستش و برگشت عقب به فرهاد که بزند

 .گرفت او

  

 دیبا هم یمژدگان ای هیهد زه،یجا به راجع ضمن در -

 زهیجا دنیخر به عادت من. دینباش نگران شما بگم

 .کنمیم حساب یعمل ندارم،

 .رفت و دیچرخ یگرید حرف چیه یب و
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 که بود شده رهیخ دفرها یخال یجا به برده مات نایم

 .آمد خودش به و دیپر جا از اتاق در خوردن بهم با

 .دیچرخ جانان سمت به 

 بود؟ یچ یعمل از منظورش نیا -

  

 .دیفهم را منظورش جانان. دیگز لب و گفت یسوال

 .رفت او طونیش یهاچشم به یاغره چشم

  

 .گفت هوا رو یزیچ هی... نایم خفه -

 تکان جانان صورت لوج را دستش یجد یلیخ نایم

 .داد
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 مردم، دست دمید اما گندم نون نخوردم درسته من -

 .یشجاع مهندس

 .داد ادامه مکث یکم با و

 ازت یعمل اگر. قتمیرف من هایجد جانان خب -

 .برات ارمیب یکاچ. بگو بهم. کرد تشکر

  

 دندان انیم از. دیکش ینیه و کرد درشت چشم جانان

 کردیم تالش که یورتص در اششده قفل بهم یها

 .دیغر نبرد، باال را شیصدا

 . نایم شو خفه -

 .داد ادامه حرص با و 
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. ارمک سر گردم بر بدم، نشون بهت رو دفترت میبر -

 من ذهن یتو رو هاتیفانتز و توهمات نیا تا تو

 .یشد خطرناک. یستین کن ول ینکن

  

 .افتاد راه تر جلو و

 .ردک بلند خنده تاداف راه سرش پشت که همانطور نایم

 ینایم آه یبگ یایب که رو یروز نمیبیم ییخدا -

 زمستان روز اون در رو من ندهیآ چطور تو نم،ینازن

 .اریب یکاچ برام که یبد ادامه و ؟یدید

  

 جا در جانان که برگشت کنارش از مرد کارمند کی

 .ستادیا شیجا سر و شد سرخ
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 ذشتگ مرد ارکن از یمصنوع لبخند با و بست لب نایم

 را هاپله یشتریب سرعت با جانان از زدن جلو با و

 ق،یعم دم دو گرفتن از بعد جانان و آمد نییپا

 . دآم نییپا او سر پشت و گرفت چنگ در را آرامشش

 را یشوخ گرید نایم که بود درهم چنان شیهااخم

 حاتشیتوض و جانان به مدت تمام و گذاشت کنار

 فرهاد آخر جمله حول جانان ذهن و کردیم گوش

 یعمل ندارم، زهیجا دنیخر به عادت من. " گشتیم

 . کنمیم حساب

 دههویب را یحرف فرهاد که آنجا از و دینرس ییجا به" 

 صبر دیبا تنها بگذرد تفاوت یب توانستینم زدینم

 .نبود سهل مرد نیا دنیفهم. کردیم
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*** 

 .ناهاره وقت -

 شیروبرو ستمیس از را سرش جانان فرهاد، یصدا با

 . ماالند را شیهاچشم و گرفت

  

 .دیپوشیم را کتش داشت فرهاد

 :گفت جانان

 .دارم کار من -

 جانان به رو کردیم مرتب را کتش که همانطور 

 .ستادیا

 خب؟ -
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 تموم عصر تا که بدم انجام رو کارم مونمیم نجایهم -

 .شه

 .دیپر باال فرهاد ابرو

 فعال یول یکنیم تیمسئول احساس نقدریا که خوبه -

 هم نگیپارک نگهبان و قاسم دیس یحت نهاره میتا

 .پاشو. ناهار یبرا رنیم

 

 یتابوصورت#
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 .کرد ینچ

 .شهینم شب، یبرا مونهیم کارم -
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 .شد کالفه

 نیرت آور عذاب واقعًا حرفم کردن تکرار بودم گفته -

 وقت یتونیم نهار میتا بعد م،یبر پس برام؟ کاره

 .یبزار

 ...اما -

 نکلکلشا از خسته و دیکش شیهاچشم یرو و یدست

 ...نان...جا: گفت دهیکش

  

 مثل گفتش جانان. داد نییپا را دهانش آب جانان

 ذهنش به یدوم سوال نکهیا از قبل نه؟ نبود، شهیهم

 را مستیس. داد تکان راست و چپ لبه را سرش برسد،
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 زا خرسند فرهاد. برداشت را شیپالتو و کرد خاموش

 تا و رفت رونیب اتاق از تر جلو جانان کردن یراض

 .دیکش سرک سالن در او آمدن

  

 سبز راهشان جلو نایم که آمدند نییپا هاپله از هم با

 .ستادیا جانان روبرو و شد

  ن؟یریم ییجا شما رونیب ناهار برم خواستمیم من -

  

 .اندگرد جانان و فرهاد نیب را اشیسوال نگاه

 .داد تکان سر جانان

 ؟یایب یخوایم. کنار رستوران نیهم میریم. آره -

 .زد برق نایم چشمان
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 ...آره -

  

 :گفت اخم وبا  دیپر حرفش انیم فرهاد

 اما ،یقیحق خانم میرینم رستوران نیا ما متاسفانه -

 هی شرکت از باالتر متر صدیس دیبر نیتونیم شما

 .هست خوب یلیخ رستوران

  

 :گفت کوتاه جانان روبه و

 .ارمیب نگیپارک از رو نیماش رمیم -

 .گذشت کنارشان از و

 .ماند یباق رده مات شیجا سر جانان

 :گفت مظلوم و رفت او به یا غره چشم نایم
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 پول بابا خورمتون؟یم مگه... ادبه یب قدر چه نیا -

 .رهینم نییپا گلوم از غذا تنها من. دمیم رو غذام

  

  کردیم نگاه را او یواکنش چیه یب جانان

 .گرفت شیبازو از یشگونین نایم

  شااهلل؟ ان یمرد زنده زنده -

 .داد ادامه حرص با

 یترف تو که بعدا. ها کنهیم یاحترام یب بهم یلیخ -

 ذارمیم رو ها حرف نیا گفت بهم که اومد ادمی باال

 نیخوایم کجا... شیا. من با نداشتنتون ییآشنا یپا

 اره؟یب نیماش رفت که حاال نیبر
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 .انداخت باال شانه جیگ جانان

 رستوران نیهم میریم کردم فکر منم. واال دونمینم -

 منم یدونیم تو که قدر همون االن. اطراف نیهم

 .دونمیم

 .زد بهم را شیهادست لبخند با نایم

 ویو با هتل اتاق هی. هیعمل تشکر همون نیا واو -

 رز یهاگل و یقلب یها شمع. تونپا ریز تهران. یعال

 چند بعد تو تماس و تخت و نیزم یرو نیآتش

 .یالزم یکاچ که ساعت

 خما نایم به و کند کنترل را خودش نتوانست گرید 

 .زد خنده ریز یپق. کند
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 ور ضتیمر ذهن اون برو. نایم ینیبیم لمیف یلیخ -

 .برات بشورن بده

 .شتگذ شرکت جلو از که دید را فرهاد نیماش

  

 روب کن دایپ رو هابچه از یکی: گفت تند نایم به رو

. بوده یچ انیجر گمیم بهت برگشتم منم. باهاش

 .دونمینم خودمم فعال

  

 .انداخت اشینیب به ینیچ نایم

 دو اهاشب بشه کنم دایپ قیرف هی منم برو بابا باشه -

 .یبا. خورد غذا لقمه
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 یتابوصورت#
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 با جانان گذشت جانان کنار از و ادد تکان را دستش

. آمد رونیب شرکت از و داد تکان را دستش ه خند

 یهنگا اطیاحت محض.بود ستادهیا تر جلو یکم فرهاد

 .شد نیماش سوار و انداخت طرفش دو به

  

 اهر در ساعت کی. نبود کینزد شرکت به مقصدشان 

 یها مناره دنید با جانان. ماندند کیتراف در و بودند

 ار سکوت گرید و دیپر باال شیابروها صالح زادهامام

 .ندانست زیجا
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 م؟یریم کجا -

  

 .کرد پارک نگیپارک در را نیماش فرهاد

 :داد جواب کردیم باز را کمربندش که همانطور

 .یفهمیم شو، ادهیپ -

 در را کتش فرهاد. شد ادهیپ فرهاد سر پشت ناچار به

 باال شیابرو جانان که گذاشت نیماش درون و آورد

 د،آمدن رونیب که نگیپارک از بود؟ کجا مقصد. رفت

. بود شلوغ. گرداند تیجمع انیم را نگاهش جانان

 .ستادیا کنارش فرهاد

 هسکیر کمی طیشرا نیا یتو نجایا به اومدن... خب -

 .ارزهیم اما
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: گفت شمرده شمرده و چرخاند جانان سمت به رو

 خب؟ ،ینش جدا من از فقط... کن دقت

  

 .کرد نییپا و باال سر  جانان

 .باشه -

 .خوبه -

  

 از را دستش و گذاشت جانان مچ یرو را دستش

 .کرد قفل او دست یرو پالتو نیآست یرو

  

 رفتیم راه تند که همانطور فرهاد و دیگز لب جانان

 آن انیم نبود مطمئن جانان که یطور کنانزمزمه
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 یطورنیا: گفت نه ای دهیشن درست تیجمع همهمه

 .افتهینم خطر به اسالمم

  

 یفروش هیادو و یفروش وهیم کوچک مغازه  چند از

 هندوانه و انار بساط و بود لدای شب. کردند عبور

 . گرم یفروش

 یم گوش به طرف هر  از هافروش وهیم  یصدا 

 .  دیرس

 . بازار نوریا ایب سرخ انار... لدای شب اعال وهیم -

 

 یتنگ یفرع وارد . دییپایم ار اطراف نگاهش با فرهاد

 خلوت و بود مغازه توک و  تک طرفش دو که شدند
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 اطراف به ینگاه جانان رفتندیم جلو که همانطور. تر

 به را او شیتجر بازار و صالح زاده امام. انداخت

 و کرده رشد آن در که ییجا. بردیم رضا امام ابانیخ

 آن رد که ییهاکوچه پس کوچه به. بود دهیکش قد

 حرم در که یشب و ظهر صبح، نماز. بود شده بزرگ

 بزرگ و کوچک یها مغازه و پاساژها و خواندندیم

 .گرفت یجا لبش یرو یتلخند. حرم اطراف

  

 ابلوت جلو فرهاد که بودند دهیرس کوچه ته به بایتقر

 . ستادیا یمیقد وارید یرو شده کار یکاش

 .خواند را رستوران اسم جانان

 "ایرث یکباب" 
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 و کرد خم سر فرهاد. داشت یکوچک و یچوب در 

 لهپ دو از. دیکش دنبالش به را جانان دست  و شد وارد

 .رفتند نییپا

 طیمح در یظیغل دود. کرد پر را مشامشان کباب بو

 اطرافش مه آن در تا کرد زیر چشم جانان. بود دهیچیپ

 ینتس و یکاهگل یوارهاید با یکوچک طیمح. ندیبب را

 گذاشته وارهاید کنار و اطراف در زیم چند و بود

 خشک که بود یآب کوچک حوض آن وسط. بودند

 یاقهوه یچوب زیم طرف به فرهاد. نداشت آب و بود

 بود، نشسته شیرو که یچرک و زمان اثر در حاال که

 شده قرارداده یورود راست سمت در و شده یمشک
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 انشخویپ پشت یبلند بلیس یانسالیم مرد. رفت بود،

 . بود ستادهیا

  

 دور را گردنش دور لنگ آنها، شدن کینزد با مرد

 :گفت و دیکش لبش

 بفرما -

 :گفت مقدمه یب  فرهاد

 .کباب خیس هشت -

  

 ار نگاهش و رفت نشانه هازیم طرف به را دستش مرد

 کردن نگاه یب و چرخاند فرهاد باال قد و  افهیق یرو

 :گفت جانان به



صورتیتابو   
  
 

 

2259 

2259 
@romandl 

 .اسآماده گهید قهیدق ده تا نینیبش-

  

 و زد کنار را سرش پشت یاقهوه پرده و دیچرخ و

 در مگس. دید لحظه کی را کبابشان بساط جانان

 پرده رنگ که زد حدس. کردیم پرواز اطرفشان

 یرو یها لکه با که بوده رنگ چه اصل در یاقهوه

 هر زن، کی از غیدر شده؟ یاقهوه زمان، طول در آن

 و کلفت گردن یهاآدم از و فتکل لیسب بود نجایا که

  .افتادیم پنجاه دهه یها لمیف ادی. بودند یبازار الت

 ار کتش آوردن در یبرا فرهاد لیدل توانستیم حاال

 نجایا یهاآدم به پشانیت هم حاال نیهم. بفهمد

 رگید ده،یکش اتو و وشلوار  کت با آانطور خوردینم

 طرف هب فرهاد.نداشتند گرید کی به یشباهت چیه
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 هک همانطور جانان. رفت بود مغازه گوشه در که یتخت

 امنه؟ نجایا: گفت دییپایم را اطرافش

 .نشست تخت یرو فرهاد

 .نیبش. تره امن نجایا تهران جا همه از -

  

 تخت یرو و آورد در پا از را شیهابوت اکراه با

 .نشست فرهاد روبرو

 آنجا به یخوب احساس اما نداشت وسواس گاه چیه

 چرک و فیکث زیچ همه انتظارش حد از شیب. نداشت

 .بود

  

 .دیپرس فرهاد از آخر دست  و اوردین طاقت
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 کجاست؟ نجایا -

 .دگردان خفه یفضا با کوچک یکباب انیم را نگاهش

 سابح یعمل که گفتم. شفورده با توافق زهیجا نیا -

 .کنمیم

 .شد درشت جانان شیهاچشم

 

 یتابوصورت#
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 زه؟یجا -

 .داد حیتوض کوتاه فرهاد

 .یقیحق مهندس به گفتم صبح اره -
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 .دیپر باال جانان یابروها

 ...میبود بسته شرط ما اما -

 .کرد مکث

 ...آخه... نجایا زهیجا... بعدم-

  

 شیهالب و بود افتاده نیچ اشینیب به ناخودآگاه

 رک و کند کامل را اشجمله نتوانست. بود شده جمع

 . دشویم چندشش نجایا وارید و در از یتح که دیبگو

. سوختیم چشمانش که بود ادیز آنقدر دود شدت

 .دیکش آنها یرو یدست

 .داد هیتک سرش پشت یپشت به فرهاد
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 ده بودم حاضر روزها یبعض زندان ماه چند اون -

 امیب هوعد کی بزارن که بدم پول کبابش، متیق برابر

 .نجایا

  

 اختهاند دستش. کند پنهان را تعجبش نتوانست جانان

 رد را مردمکش نداشت؟ سراغ نجایازا تر فیکث بود؟

 .چرخاند چشم حلقه

 ممکنه؟ چطور ن؟یگیم یجد -

 گاهن. تشونهیفیک که اشیاول. داره لیدل تا چند. اره -

 طشیحم البته. خوبه واقعا تشونیفیک. نکن طشیمح به

 .مثبته پوئن کی من یبرا هم
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 و گرفت جانان ریمتح و گنگ نچشما از را نگاهش

 و کرد یوارس را وارهاید و در نگاهش با گرید بار

 .ستادیا جانان صورت یرو

 یکس و نمیبش نایا امیب نشده سال چند نیا یتو -

. دهب ریگ نشستنم طرز به یکس. کنه نگاهم چپ چپ

 ماا کنه پچ پچ لب ریز و کنه نگاه یچشم ریز یکس

 تدس هم نشستنت زطر یحت هارستوران هیبق یتو

 نگاه ریز دائمًا کنهیم احساس آدم. ستین خودت

 .منه نظر نیا البته... اسهیبق

  

 .انداخت باال شانه جانان

 .نیخوردیم غذا تونخونه نیرفتیم خب -
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 رو شرنگ که شانیپا ریز رنگ کرم چهیقال به نگاه با و

 تیرعا رو بهداشت اصال نجایا: گفت زدیم یاهیس به

 .کننینم

 نآ پشت که یا پرده به ینگاه او به توجه یب فرهاد

 زمزمه و انداخت بود ها سفارش کردن آماده بساط

 .کرد

 ...یکنیم مونمیپش یدار -

  

 ؟یچ از -

 .دوخت چشم جانان به

 .نجایا به آوردنت از -

 .دیکش درهم ابرو و برخورد بهش
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 .نداشتم یاصرار من -

  

 جلو بودند دهید رشیپذ پشت ورود لحظه که یمرد

 زد دور حرف یب و گذاشت شانیجلو را ینیس و آمد

 .بود معنا یب گارسون کلمه نجایا. رفت و

 هنگام چشمانش برق و کرد باز را سنگگ نان فرهاد

 .بماند پنهان دشید از که نبود یزیچ هاکباب دنید

  

 .سنگگ نان دو  و کباب خیس هشت و بود ازیپ کی

 خوردن تصور با جانان اما بودند داغ داغ ها کباب

 ف،یکث پرده و زیم لمس از بعد مرد آن یهادست

 .نبرد جلو را دستش
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  یتابوصورت#
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 یخبر. زد کنار را نان یکم جانان. بود پوست با ازیپ

 .نبود کارد از

 .زد باال را شیهانیاست او، به توجه یب فرهاد

 . کردیم هنگا را او تعجب با جانان و برداشت را ازیپ

 ندارن؟ کارد -

  

 .داد جواب یعاد و آمد باال فرهاد سر

 .نه -
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 محکم و برد باال را مشتش گذاشت، نان یرو را ازیپ

 شانیپا ریز زیم. شد نصف ازیپ و آورد فرود ازیپ یرو

 .دیکش یاخفه نیه جانان و دیلرز

  

 به یمرد بخورد قسم توانستیم قبل ماه کی نیهم تا

 یفیثک یکباب در حاال و ستین فرهاد دنبو زهیپاستور

 کردیم خورد مشت با را ازیپ بازار یهایشلوغ وسط

 شناختن تا داشت یادیز راه هنوز. خوردیم کباب و

 .آدم نیا

  

 کرد یسع جانان. انداخت جانان به یکوتاه نگاه فرهاد

 .دهد جلوه یعیطب را خودش
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 ادیم خوشم نجایا از چرا گفت بهت: گفت فرهاد

 چپ چپ خوانیم که ییاونا دسته یتو نرو پس  ه؟ن

 جانیا به اومدنم تنها به شم مجبور باز که کنن نگاه

 .بدم ادامه

 .ردیبگ را سوالش جلو نتوانست

 نجا؟یا نیآیم تنها شهیهم -

  

 را عدد سه و دیکش خودش طرف را خیس پنج فرهاد

 .داد هل جانان طرف به

 یطور نیهم ونما که آوردم رو فربد بار کی. اره -

 مغذا که گرفت یبهداشت رادیا و کرد وارید و در نگاه
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 داشتم لیتما من نه و اومد اون نه گهید. کرد زهرم رو

 .ارمشیب

 .کرد ها کباب به یااشاره

 .میبر که بخور -

  

 هاکباب تعداد و قد به ینگاه و گفت آهان جانان

 .کرد

 .نایا ادهیز -

: گفت دیچیپیم نان یال را یخیس که همانطور فرهاد

 .بخور شهیم الزمت اشیانرژ

. نداشت یاچاره. انداخت هاکباب به ینگاه جانان

 نان یا تکه. بخورد لقمه کی که کرد یراض را خودش
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 آن درون را کباب خیس کی از یمین و کرد جدا

 . گذاشت

  

 زج صبحانه. رفت مالش دلش ته. داشت یخوب یبو

 .بود ردهنخو یزیچ وهیمآب وانیل کی

 ناخودآگاه لبش رفت، دندانش ریز که لقمه نیاول مزه

 توانستیم اما نبود یقهار خور کباب او. آمد کش

 را کباب نیا از یادیز بخش که دهد صیتشخ

 نه، که خوب مزه. بود داده لیتشک خالص گوشت

 . بود یعال

 لذت و اشتها با چنان و بود نییپا سرش فرهاد

 . بود شده باز شیاشتها زین جانان که خوردیم
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. داد نییپا و خورد تر تند را یبعد یها لقمه جانان

 که بود دواریام آخر در و خورد یراحت به را خیس سه

 .اوردین شیرو به را نیا فرهاد

 شد؛ بلند زودتر فرهاد شان،یغذا کردن تمام از بعد

 سر جانان. آمدند رونیب آنجا از باهم و کرد حساب

 سردردش آنجا خفه هوا. گرفت یقیعم دم و کرد بلند

 .بود کرده

  

 دور او از پرسش و اجازه یب گرید بار فرهاد دست

 .شد تند شیهاقدم و شد قفل مچش



صورتیتابو   
  
 

 

2273 

2273 
@romandl 

 به جانان . شدند یشلوغ وارد و آمدند رونیب کوچه از

 .دیچرخ او طرف

 شرکت؟ میریم االن -

  

 : گفت د؛ییپایم را اطراف که همانطور فرهاد

 . بازار -

 ؟یچ -
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 فرهاد و ستادیا شیجا سر متعجبش یچ دنبال به 

 .شد ستادنیا به ناچار

 .داد جانان به کالفه را نگاهش

 ؟یچ -

 از را مچش. انداخته دستش فرهاد کرد یم حس

 تکان هوا در را شیها دست. کرد آزاد فرهاد دست

 .کرد کامل را سوالش و داد

  ؟یچ بازار -

  

 .دیکش ششیر ته به یدست دفرها

 .میدعوت امشب. گهید دیخر رن؟یم یچ یبرا بازار -
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 بودند؟ دعوت امشب  .کرد نگاه را فرهاد رهیخ رهیخ

  کجا؟

 :دیپرس هم را نیهم

 کجا؟ ؟یچ  -

  

 جواب یمشخص و مضحک سوال به که انگار فرهاد

 .داد جواب و کرد کج طرف کی به را لبش دهد،

 .خان بیبح لدای شب یمهمون -

. است انداخته دستش نداشت شک گرید بار نیا

 عتناا که بود شیهاحرف و دیگلش ریدرگ آنقدر شبید

. بود نکرده فرهاد و خان بیحب یهاحرف به یادیز
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 دعوت و هاحرف تمام مخاطب که بود ادشی اما

 .او نه بود فرهاد خان بیحب

 .دیخند ناباورانه

 ن؟یستین که یجد -

 .امدین خوش فرهاد قمذا به اش خنده

 کنم؟ یشوخ دیبا چرا -

  

 دیبا کنم فکر. من نه نیشد دعوت شما امشب چون -

 امشب نه، میدعوت امشب رو حرفتون کنم حیتصح

 .دیدعوت

 . کرد قفل نهیس یرو را شیهادست

 ؟یکن کاریچ یخوایم تو بعد. دعوتم خب. آها -
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 .داد جواب عیسر

 .مونمیم خونه یتو -

  

 .داد تکان را سرش آرام تمسخر با فرهاد

 یتو ان،یمهمون همه که ییلدای شب. خب -

 یخوایم ستین یکس تو جز که یایخال ساختمان

  نه؟ ستین مهم هم یکالنتر... خب اریبس. یبمون

  

 را آن فکر بوددرست. کردیم تشیاذ کالمش تمسخر

 نباشد مجبور اما بدهد جان بود حاضر اما بودنکرده

 .بگذراند او یهانگاه ریز و دیگلش کنار در را شبش
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 و لج چه دختر نیا دیفهمینم که یزمان تا نه حداقل

 .ستیچ فرهاد با نسبتش و دارد او با یلجاجت

  

 . مونمینم خونه -

 شدیم رد که یکس هر و بودند ستادهیا رو ادهیپ وسط

 .انداختیم آنها به ینگاه مین

 ؟یبر یخوایم کجا -

  

 نهخا برود توانستیم که ییجا تنها. دکر فکر یکم

 .بود نایم

 .یقیحق مهندس خونه -

 .زد یصدادار پوزخند فرهاد
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 ییجا اونا که یدونیم بعد آره؟ تره امن اونجا. آهان -

 امشب؟ رنینم

 شیهاجواب به. باشد دوئل نیا بازنده خواستینم

 :گفت یمحکم و یمطمئن لحن با اما نداشت نانیاطم

 .آره -

  

 :گفت که داشت را جواب نیا انتظار انگار فرهاد

 .بزن زنگ یاوک -

 

  یتابوصورت#
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 ؟یچ -

 یرو بزن و بزن زنگ نجایهم. یقیحق مهندس به -

 هگید کرد تکرار رو تو یها حرف نیهم اگر. کریاسپ

 .میکنینم بحث

  

 .نداشت یاچاره. گرفت دندان به را لبش استرس با

 ندک دییتا را او یها حرف تا بود نایم به دشیام تمام

 .دهد نجاتش و

. ودب نیماش داخل اشیگوش. دیکش بشیج به یدست

 .میبر: گفت او و گفت فرهاد به را نیهم
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 نشستن محض به. کرد کج راه نگیپارک طرف به و

 و آورد رونیب را اشیگوش جانان ن،یماش داخل

. ودب دوخته چشم او به فرهاد. گرفت را نایم شماره

 .نداشت را او با کردن هماهنگ فرصت نگاهش ریز

 .دیچیپ نیماش در نایم صدا دوم بوق با همراه

 میتا ن؟یرفت یگور کدوم ؟یشجاع یگیم یچ -

 .شد تموم که نهارم

  

 کرده اخم. کرد فرهاد به ینگاه یچشم ریز جانان

 .دهد ادامه نایم نگذاشت گرید. بود

 گهید کار هی یبرا فعال. میآیم حاال. نایم سالم -

 .زدم زنگت
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 .شد یجد نایم لحن

 آق اون نکنه اومده؟ شیپ یمشکل شده؟ یچ -

 ...مهندس

  

 را شیابرو امروز دختر نیا. دیپر حرفش انیم گرید ار

 .بردیم

 امشب که بهت زدم زنگ نیا یبرا نایم. نه نه -

 ؟ییکجا

 سرجا ؟یکن یابیمکان رو من االن؟ نیا مهمته کار -

 .خونمون. یشگیهم

 : گفت زده ذوق

 ؟یرینم ییجا پس. ولیا -
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 اصال؟ یچ یبرا برم؟ کجا نه -

 .یباش داشته برنامه دیشا گفتم لداستی شب آخه -

 . کرد ینچ نایم

 .خونه ستمین نه. ننه یا مگه؟ امشبه... آخ-

  

 .داد هیتک یصندل به پنچرشده،. کرد خی جانان

 ؟ییکجا ؟یستین یچ یعنی -

 : گفت هکالف نایم

 خونه میریم سال هر ما گهید لداستی شب-

... شبه فردا کردم یم فکر چرا دونمینم من. آقاجونم

 .ندارم لباس
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 مخ فرهاد که دیبگو گرید زیچ که کرد باز دهان جانان

 را آزادش دست و دیقاپ دستش از را یگوش و شد

 : گفت نایم به و گرفت باال جانان روبرو

 ایک امشب آقاجونتون خونه شما .یقیحق خانم سالم -

 .هستن

  

 .افتاد پته تته به نایم

 تا سه و ما... خب...خ. مهندس یآقا سالم...س -

 .هامخاله تا چهار و هامییدا

 .دارنگه خدا. ممنون. خب اریبس -
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 .گرفت جانان سمت به را ان و کرد قطع را یگوش

 .مونهینم یبحث گهید پس -

 .رمینم ییجا دعوت یب نم: گفت دیتاک و حرص با

  

 .دادیم دست از را آرامشش داشت فرهاد

 خونه. یستین دعوت خان بیحب خونه یاوک -

 بیغر اونجا آره؟ یدعوت یقیحق مهندس بابابزرگ

 یخطر اونجا ؟یبیغر خان بیحب خونه یستین

 ازشون یچیه که ییکسا نیب کنه؟ینم دتیتهد

 قدر هچ رو یقیحق مهندس نیهم اصال. یدونینم

  بوده؟ یک شیپ ماه کی تا شونیا ؟یشناسیم
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 ور یکالنتر تو از شتریب اون. سرمد شرکت کارمند

 نیا نخره؟ رو اون یکالنتر معلوم کجا از. شناسهیم

 روزه االن دوننیم آدما همه. روزه. نیبب رو آسمون

 عتمادا بهش خودم از شتریبب که داشتم رو یکس من اما

 گفتمیم شبه االن گفتیم حاال نیهم اگر و داشتم

... یول. شبه االن و گنیم دروغ ونیلیم هشتاد نیا البد

 .دنیخر پول با رو آدم نیهم یول

  

 .بود رفته باال و دیلرزیم حرص از شیصدا

 دوره نیا رفاقت. یشجاع جانان مهندس خانم -

 جماعت یشعارها نیا. ارزهینم قرون کی زمونه

 زخم جماعت نیا تمام از که یمن جلو رو یآرمان

 ... ارین خوردم
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 مانشچش. شدیم نییپا و باال محکم فرهاد نهیس قفسه

 .شد حبس نهیس در جانان نفس. بود شده سرخ

 کنده جا از نیماش و گذاشت گاز پدال یرو را شیپا

 .شد
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 آب از درست شیهاکردن دوتا دو. بود فکر در جانان

 به هم و داد یم فرهاد به را حق هم. آمدینم در

 غرورش نه و بماند خانه در توانستیم نه. خودش



صورتیتابو   
  
 

 

2288 

2288 
@romandl 

. داد رونیب آه با را نفسش کالفه. برود دادیم اجاره

 قرمز چراغ پشت. بود شده کمتر نیماش سرعت

 .ستادندیا

  

 بلندگو یرو را یگوش و گرفت را یکس شمار فرهاد

 .گذاشت

 . دیجاو سالم -

  

 . آمدیم صدا و سر خط ور آن از

 .حاضرم یخدمتگزار در. ارباب سالم -

 .دیتوپ دیجاو یلودگ به حرص با فرهاد
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 یریبگ محتشم شرکت از اطالعات یتونیم... ببند -

 خان؟ بیحب خونه رهیم حتما امشب ینیبب

  

 .شد کمتر خط ور آن یها صدا و سر

 ؟یدار کاریچ رو یکی نیا. رهیگ کارت گفتم یدید -

 خان؟ بیحب ارهد یمهمون

 یچیه. اشیشگیهم لدای شب یمهمون همون اره -

 رد آمار امروز یتونیم شرکتش یتو از نیبب فقط

 اههم چند نیا دمیشن چون ه؟یقطع رفتنش که یاریب

 .نبوده هایدورهم از کدوم چیه

 .کرد مکث یا لحظه دیجاو

  ؟یرینم ادین اگر. برات پرسمیم -
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 . نه-

 .کرد ینچ دیجاو

 سرخر یب سالها بعد. فرهاد یاقتیل یب واقعا تو -

 و یبپر یپر و یحور با و حال و عشق یبر یتونیم

 ...الس

  

 حرفش انیم شده قفل هم یرو یها دندان با فرهاد

 :دیغر و دیپر

 .دیجاو شو خفه خدا رضا محض -

 و ردک یم نگاه رونیب به که انداخت جانان به نگاه مین

 .دهینشن یزیچ که کرد یم وانمود یآشکار طرز به
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 شتریب زدن حرف اجازه. کرد حرکت. شد سبز چراغ

 . نداد دیجاو به

 دیاب من. کرهیاسپ یرو صدات نشسته کنارم یکس -

 ...فعال. بده امیپ اریب در رو آمارش االن نیهم. برم

  

 ... سایوا. نکن قطع... نه...نه -

 .کرد صاف را شیصدا

 ...بردم رو تمیثیح ،یگفتیم اول از نویا خب -

 .دیپر حرفش انیم حوصله یب

 .بزن رو حرفت -
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 تو هک یآدرس اون. کردم دایپ رو زنه نیا نیبب. باشه -

 .گستید یجا هی. نبود یداد

 .رفت درهم فرهاد یها اخم

  کجاست؟ -

  

 . شده کار شب -

 .دینفهم را منظورش

 .شده کار شب یچ یعنی -

 .کرد ینچ دیجاو

 ارک شب یمعن بعد نشسته کنارم یکی یگیم االن -

 لب شبا که همونا  ...گهید کار شب... یدونینم هم
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... گن؟یم یچ رو باکالسش... نایا و سنیمیوا ابونیخ

 ؟یدیفهم... یفروش تن اها

  

 همچنان نتوانست گرید حرف نیا دنیشن با جانان

 به سرش بزند، نقاب صورتش به و باشد خوددار

 فرمان دور فرهاد دست که دید و دیچرخ فرهاد طرف

 سر رنگ که محکم آنقدر شد قفل تر محکم

 .زد یم یدیسف به انگشتانش

 .دیپرس اطیاحت با د،ید را فرهاد سکوت که دیجاو

 ...شوهرش گفتنیم طرف؟ هیک فرهاد؟  -

  

 .بود شده رگه دو حرص و خشم از فرهاد یصدا
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 .برام بفرست رو دشیجد آدرس. دیجاو شو ساکت -

 . انداخت داشبورد یرو را آن و کرد قطع ار یگوش

  

 دانستینم جانان. برد تر باال را نیماش سرعت

 ان. نداشت هم دنیپرس جرات و کجاست مقصدشان

 .دوخت رونیب به را نگاهش بود؟ که زن

 سر بر همچنان رهیت یابرها هیسا و بود یابر هوا

 .آسمان
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. شد بلند فرهاد یوشگ امکیپ یصدا زود یلیخ

 .خواند بلند را امکیپ و برداشت را یگوش

 .رهیم -

 را رشیمس و کرد پرت اشیقبل یجا به را یگوش

 .داد رییتغ

  

 اگر. بود خودش مورد در کردن فکر مشغول جانان

. رفتیم دیبا گذاشتیم کنار را اشیخودخواه

 .. .فرشته پدر. رفتیم محتشم دارید خاطر به فرهاد

 مه او که گفتیم دیبا بودیم صادق خودش با اگر و

 اب شدنش ارویرو یبرا و بود کنجکاو دنشید یبرا
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 گرید گرفتیم دهیناد را دیگلش اگر. شتریب فرهاد

 .نداشت نرفتن یبرا یایجد مشکل

 وا سمت به. تر آرام فرهاد و شد کمتر نیماش سرعت

 .انداخت جانان به ینگاه مین و دیچرخ

 ؟یآیم من همراه ای یدار لباس -

  

 آخر بار یبرا و داد فشار هم یرو محکم را شیهالب

 ام؟ین من ستین یراه چیه: گفت

 باز دیترسیم. دیگز لب جانان. کرد سکوت فرهاد

 و کم نیماش سرعت و نگفت یزیچ اما شود یعصبان

 .کرد توقف ابانیخ کنار و شد کمتر
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 :گفت آرامش با و برگشت جانان سمت به

 ؟یاین چرا -

 یرو به یزیچ اما کرد ریمتح را جانان آرامشش

 حرف آرامش در از خوشحال و اوردین خودش

 .داد حیتوض زدنشان

 ای و نشدم دعوت که ییجا ندارم دوست واقعا من -

 .باشم آدینم خوشم ازشون واقعًا که هستن ییهاآدم

  

 بحث در از بود دهیفهم انگار. بود آرام همچنان فرهاد

 .رسندینم ییجا به کردن دو به کی و

 واقعًا که اس ساله هفتاد رمردیپ هی خان بیحب نیبب -

 حرف کس فالن به رو کنه، دعوت رو یفالن که نیا
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 موضوع نیا. نداره یتیاهم براش ن،یا به رو ای بزنه

 مه تو اگر شناسمشیم چون مضحکه یلیخ من یبرا

 مهم نقدریا برات اصال موضوع نیا شیشناختیم

 ادینم خوشت ازشون که ییهاآدم مورد در... شدینم

 رو یک. دمینفهم رو منظورت و ندارم یا دهیا واقعًا

 ؟یگیم

 ...دیگلش: گفت رک

  

. نداشت اعتماد باشد، دهیشن که یزیچ به انگار فرهاد

 .کرد تکرار را حرفش

 د؟یگلش - 

 .کرد نییپا و باال را سرش جانان
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 .دیگلش آره  -

  

 و ستین اشیزندگ از خوب مرحله یتو دیگلش -

 ...اگر

 .دیپر حرفش انیم جانان

 از یخوب برهه یتو وقتا یلیخ منم مهندس یآقا -

 نمک فکر. نکردم نیتوه هم یکس به اما نبودم میزندگ

 ...لیدل نیا ادیب گانه بچه یلیخ

. مبزن رو یشتریب حرف و کنم یزن بهم دو خوامینم 

 اومدن جز یا چاره نکنم فکر. میبگذر موضوع نیا از

 .امیاوک من. گذرهیم. شبه کی. باشه من
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 اضافه حرف چیه یب و کرد باز را کمربندش فرهاد

 .شو ادهیپ پس: گفت یگرید

*** 
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. کرد یبررس نهیآ در را خود وسواس با گرید بار

 تمام که بود گذاشته سر یرو یزرشک توربان

 .بود هپوشاند را شیموها

 که ودب کرده انتخاب یادهیپوش یمجلس یزرشک لباس

 ندام و شده نیییتز یپوریگ پارچه با اشتنه باال



صورتیتابو   
  
 

 

2301 

2301 
@romandl 

 تا زین هانیآست یبلند. داشت یکوتاه دنباله با یکلوش

 ار دستش یوقت و بودند گشاد اما دیرسیم مچش سر

 دوستش. شدیم دایپ آرنج تا دستش آورد،یم باال

 .داشت

  

 کی از. انداخت اشدهیپر رنگ چهره به ینگاه

 تمام در و بود افتاده جانش به استرس قبل ساعت

    .بود کرده رسوخ تنش یهاسلول

 یشیآرا لهیوس آنکه بدتر و نداشت یشیآرا چیه

 اشیشیآرا لوازم کشو به ینگاه. نداشت یآنچنان

 به را دشانیخر خیتار که یملیر و قرمز رژ. انداخت

 هم نیهم که کرد فکر خود با. داشتبر آورد،ینم ادی

   .است متیغن طیشرا نیا در
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 نجات یحال یب و یدگیپر رنگ از را صورتش رژلب

 چشمان اهش،یس مژگان به ملیر دنیکش با و داد

 تیموفق از سرخوش. افتی یشتریب نمود شیاقهوه

 . زد نهیآ در خود به یلبخند اشینسب

  

 زامرو که یزرشک مخمل کفش و فیک ،یمشک پالتو

 .آمد رونیب اتاق از و برداشت را بود دهیخر

 فیک درون یگوش که کرد پا به را شیهاکفش

 فرهاد طرف از یامیپ. دیلرز اشیلیمستط و کوچک

 .بود

 .امیورود در جلو من -
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 .آمد رونیب در از و انداخت فیک داخل را یگوش

 و بزرگ فروشگاه به پاساژ در عصرشان دیخر یبرا

 که ودندب رفته قبل دفعه فروشگاه به نسبت یرت مدرن

 در و زنانه یمجلس یهالباس فروشگاه از یمین در

 جدا هم از. شدیم افتی مردانه لباس گرید یمین

 دیخر جانان آخر در و کردند را دشانیخر شدند،

 فرهاد منتظر در جلو و کرد حساب زودتر را خود

 باال با اام شد مواجه زین او غره چشم با که ستادیا

 . بود کرده رد را آن شیهاشانه انداختن

 دادیم را فرصت نیا فرهاد بودن پسند سخت

 ودشخ بتواند و باشد شتریب جانان دیخر سرعت  که

 .کند حساب را شیدهایخر زودتر
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 با. بود ستادهیا در جلو بود داده امیپ که همانطور فرهاد

 .بست را شیپالتو دکمه او، به شدن کینزد

 باال و لبش شدن جمع تنها دنشید با فرهاد کنشوا

 .بود شیابروها پراندن

 .آمد نییپا را مانده یباق یها پله و دیگز لب جانان

  

 حاال و بود شده بلند زندان از بعد فرهاد کوتاه یهامو

 و زندب باال را آنها بود توانسته که بود دهیرس یحد به

 ندچ نیا با شاچهره مو، حالت نیهم با و کند ثابتشان

 . بود کرده یادیز تفاوت وقت
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 کیبار کروات و دیسف راهنیپ ،یمشک شلوار و کت 

 دندان به را لبش. بود بسته راهنشیپ یرو یقرمز

 دیخر که آنها اند؟کرده ست هم با نکنند فکر. گرفت

 را خود. دیکش یپوف. بودند دهیند را گرید هم یها

 یبانتخا یهارنگ هاتن و گرید بود لدای شب. کرد قانع

 .گرفتیم سخت دینبا. بودند سبز و قرمز

  

 و قبل شب باران. آمدند رونیب ساختمان از هم با 

 یسرد باد. بود کرده را خودش کار روز بودن یابر

 شیپالتو بیج داخل را شیهادست جانان. دیوزیم

 .برد فرو
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 .انداخت کوچه انتها به ینگاه فرهاد

 م؟یرینم نیماش با مگه -

 .آژانس با. نه -

  

 یجلو و دیچیپ کوچه داخل یزرد نیماش لحظه همان

 .ستادیا آنها یپا
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 جانان. نشست و کرد باز را جلو در او از زودتر فرهاد

 فکر چند هر. رفت یاغره چشم او، به سر پشت از
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 دبو احمقانه یادیز فرهاد، توسط او یبرا در کردن باز

 یچن. گذاشتندیم را رشانیتاث شهیهم هالمیف خب اما

 .نشست و کرد باز را عقب در ضیغ با کرد لب ریز

  

 که یکاغذ حرف یب فرهاد و دیپرس را ریمس راننده

 .داد او به بود نوشته را یقیدق آدرس آن یرو

  

 دهینرس هنوز و گذشتیم حرکتشان از ساعت کی

 . بودند

 در زدن پرسه و اشیگوش را سرش جانان

 شاسترس داشت تالش و بود کرده گرم نستاگرامشیا

 رد دیگلش اسم که نبود یالحظه و ردیبگ دهیناد را
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 رژه او چشمان جلو اشچهره و نشود پررنگ ذهنش

 در دختر نیا نقدریا چرا دانستینم هم خودش. نرود

 .است شده پررنگ ذهنش

. دآم رونیب فکر از فرهاد، یگوش زنگ شدن بلند با

 .داد جواب رهادف

 .جان دیگلش سالم -

 رو سراغت همه تو؟ ییکجا. جان فرهاد سالم -

 .رنیگیم

 ساعت. انداخت اشیمچ ساعت به ینگاه مین فرهاد

 بود گذشته هفت از

 .رسمیم گهید ربع کی تا. راهم یتو -
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 .فعال. منتظرتم من پس باش -

 .فعال -

 دخو به یزانیآو افهیق جانان و آورد نییپا را یگوش

 .بود شده شروع نرفته. گرفت

 ابتدا جانان. کرد توقف یبزرگ درب جلو که راننده

 . انداخت اطرافش به ینگاه. شد ادهیپ

  

 وارهاید یرو بلند یآهن یهاحصار و در نیهم از

. است انتظارش در عمارت کی که دیفهم شدیم

 هم فرهاد با. شد باز مکث یب در و زد زنگ فرهاد

 شلوار و کت مرد دو. شدند اطیح اردو و شد قدم

 در نارک بودند، گاردهایباد هیشب که یکلیه یقو پوش
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 و زیر یچشمان با. بودند نشسته یوتریکامپ پشت

 هب ینگاه و شدند رهیخ فرهاد به یالحظه زیت ینگاه

 .انداختند شانیروبرو توریمان

 :گفتند فرهاد به رو لبخند با بار نیا

 نواب؟ مهندس جناب -

  

 جانان به یااشاره ابرو با مرد. جنباند سر آرام فرهاد

 .کرد

 خانم؟ و -

 .داد جواب مکث یب فرهاد

 .پارتنرم -
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  .گرفت ساختمان سمت به را دستش و ستادیا مرد

 .داخل دییبفرما ن،یآمد خوش -

 حرص با جانان. افتاد راه و گرفت آنها از نگاه فرهاد

 ن؟یگفت یچ: گفت

 .انداخت اطرافش به ینگاه او به توجه یب فرهاد

  

 ونجاا ساعت مین دیبا معاونم گفتمیم اگر. پارتنرم -

 .یاوک االن ،یشدیم معطل

 هدفش شتریب که رفت او به یاغره چشم جانان

 ساده را زیچ همه مرد نیا. بود فرهاد کالم یالیخیب

 .گرفتیم
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 . اختاند اطرافش به ینگاه و دیکش یپوف

 خودش نوع در باز اما بود یلیوک خانه از تر کوچک

 آن طرف دو و بود فرش سنگ کامال نیزم. بود بایز

 یاهطبق سه ساختمان  انتها، در و بود مرکبات درختان

 داشت سنگ نما. رفتیم باال و خوردیم پله چند که

 وزر در که کند تصور توانستیم. بزرگ یهاپنجره و

 .دارد یادهالعا فوق نور چه

 ساختمان پشت که داد احتمال. دیدینم یاستخر

 .باشد
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. ندکرد عبور مرکبات درختان و یفرش سنگ ریمس از

 دیشگل و شد باز در که گذاشتند اول پله یرو شانیپا

 .آمد رونیب

  

 اشنهیس در نفس لحظه کی که شد شوکه آنقدر جانان

 .ستادیا شیجا در و شد حبس

 . گرداند دیگلش یرو را نگاهش رگید بار و زد یپلک

 یهاگونه و سرخ یهالب صورت، یاحرفه میگر

 دو و بود شده ونیشن ییبایز طرز که ییموها ،یصورت

 . بود افتاده صورتش یرو شده فر آن، طره
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 دیسف دکلته لباس به و آمد نییپا صورتش از

 یباال وجب کی تا ارتفاعش که دیرس اشیزرشک

 که یفرم خوش و تراش خوش یپاها و بود شیزانو

 .افزود یم شانییبایز به دیگلش طنازانه رفتن راه

 دیگلش. ردیبگ او را نگاهش توانستینم بود زن که او

 را او رتیح با و نداشت او از یکم دست زین

 فرهاد. بود خورده جا او دنید از آشکارا. ستینگریم

 و عجم را خود جانان. رفت باال را هاپله و افتاد جلو

 . کرد تند پا و کرد جور

 . ستادیا درب یجلو د،یگلش روبرو فرهاد
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 رو یپوزخند و دیکش ناباورش چهره به ینقاب دیگلش

 به و گرفت او از را نگاهش توجه یب و زد جانان به

 .دیچرخ فرهاد طرف

 .برد جلو را دستش

 .یاومد خوش. جان فرهاد سالم -

  

 . فشرد را دستش فرهاد

 . ونممن. سالم -

 .انداخت در به ینگاه

 اومدن؟ همه - 

  

 .جنباند سر دیگلش
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 .تو نظر مورد سوژه ریغ به همه -

 .رفت درهم فرهاد یها اخم

 .که آدیم بود گفته -

  

 یوت احتماال. آدیم گفت هم بابا به شیپ ربع کی -

 .توان منتظر همه داخل، ایب. باشه راه

 و سالم نه و انداخت جانان به ینگاه نه

 ...چیه. ییآمدگوخوش

 و داد فشار هم یرو یا لحظه را شیهالب جانان

 را ارزشش اما بود سرد. انداخت اطرافش به ینگاه

 دیگلش فقط نیا. بماند رونیب و نرود داخل که داشت

 که بودند دیگلش مانند آدم هاده داخل و بود



صورتیتابو   
  
 

 

2317 

2317 
@romandl 

 گاهن او به استهزا گاهًا و ریتح تعجب، با خواستندیم

 . کنند

 از"زدیم ادیفر درونش مغرور یخو. آوردینم تاب وا

 "بود اشتباه اومدنت هم اولش

  

 نییپا هاپله از دیبا. زد دور و دیچرخ پا پاشنه یرو

 خودش مرکبات درختان نیب و  باغ در بعد و رفتیم

 .رفتن وقت تا کردیم گور و گم را

 .میآیم هم ما داخل برو تو -

  

 دیگلش آرام باشه یصدا بالشدن به و بود فرهاد یصدا

 .شد بسته تعلل با که یدر و
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. دنبار تا گرفت باال را سرش. بود گرفته بغضش

 شیجلو بعد یالحظه و دیشن را فرهاد یهاقدم یصدا

 .بود ستادهیا

 .زد شیصدا آرام

 .جانان -
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 هم او. دور و بود دیبع نواب فرهاد از نرم لحن نیا

 و فاحش آنطور هم آن اشگرفته دهیناد همتوج

 بود؟شده دیگلش طرف از محسوس

 فرهاد یصدا شدن نرم لیدل از و بود زاریب ترحم از

 .نداشت هایدلسوز نیا به یازین او. نطوریهم هم

 .آورد نییپا را سرش و داد رونیب صدادار را نفسش

 .باشد یعیطب کرد یسع

 بله؟ -

  

 دست با و نداشت نگه فرهاد صورت یرو را نگاهش

 .کرد فرهاد سر پشت یهادرخت به یااشاره
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 ودنش آشکار شیگلو بغض تا داد نییپا را دهانش آب

 .نلرزد شیصدا و

 .زنمیم قدم جاهانیهم من... من... خوبه هوا امشب -

  

 کاش گرید بار و دیلرز و نشست شیصدا در یازلزله

 .شد جمع چشمانش درون

. ردکینم تیکفا تنها دنیلرز به زلزله نیا. دانستیم

 شدن آوار. خواست یم دنیبار هااشک نیا

 جز نواب فرهاد یجلو کردن هیگر و خواستیم

 .ختیگریم دیبا. نبود شیهانهیگز

  

 . آمد نییپا هاپله از تند و زد دور را فرهاد
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 ار مقصدش. دیشنیم سرش پشت را فرهاد پا یصدا

 آمد نییپا که هاپله زا. داد رییتغ ساختمان پشت به

 شیبازو که برود ساختمان پشت طرف به تا دیچرخ

 ات کرد تقال. شد ریاس فرهاد دست در سر، پشت از

 از را فرهاد یعصب یصدا که کند آزاد را شیبازو

 .دیشن سرش پشت

   ؟یبر یخوایم کجا -

  

 و دکن آزاد را دستش تا کرد جمع را شیروین گرید بار

 .زدیبگر آنجا از

 .دییبفرما. مهندس یآقا نیآمدخوش سالم -
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. بود یورود در کنار کلیه درشت مرد همان یصدا 

 محافظ مرد جلو که یانسالیم مرد یرو دو هر نگاه

 یخوب به را او چهره فاصله نیا از. ماند بود، ستادهیا

 نگاه در که بود یزیچ تنها مرد مو یب کله. دیدینم

 .کرد جلب را اشتوجه اول

  

 را او و فشرد دست در تر محکم را جانان بازو ادفره

 لهپراه وارید به را جانان. کشاند پله راه کناره انتها به

 جانان به رو. ستادیا او تن مماس خودش و چسباند

 انگشت کرد،یم نگاهش شده گشاد چشمان با که

 هشدار وارزمزمه و گذاشت اشینیب یرو را اشاشاره

 .داد

 .ادین در صدات. سیه -
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 محتشم مهندس وارد، تازه مرد آن که زد حدس جانان

 دبو فرهاد یمنش که یماه چند در. فرشته پدر باشد،

 که داشت ییمو کم سر. بود دهید بار کی را او

 .بود شده کچل و مو یب سال، سه نیا در احتماال

 فرهاد یهانفس یصدا که بود کم شان فاصله آنقدر

 خورد،یم صورتش به هک گرمش بازدم و دیشنیم را

 .دادیم غلغلک صورتش

  

 ار صورتش و اوردیب باال را دستش تا خورد وول یکم

 و گذاشت او نهیس یرو را دستش فرهاد که بخاراند

 .چسباند وارید به کامل را او
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 یکس اگر اما بودند هیسا در. شد تر کینزد پا یصدا

 .دیدیم ار آنها کرد،یم نگاه هاپله یباال ای پله راه از

 .دیچیپیم گوشش در فرهاد قلب تپش یصدا

 دیشگل که افتاد هم جانان جان به رفتنشان لو استرس

 .کرد فراموش یلحظات یبرا را رفتارش و

  

 قلب. گوششان بغل. بود پلهراه یرو پا صدا حاال

 کرده حبس نهیس در را نفسش و زدیم محکم جانان

 که دید اما دیدینم را فرهاد خوب یکیتار در. بود

 . بسته را چشمانش
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 در یصدا که بود دهیرس هاپله یباال به پاها یصدا

 .دیگلش متعجب یصدا و آمد

 نیاومد خوش. سالم! محتشم جناب -
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 .داد جواب یا رگه دو و زمخت یصدا

 .ممنون. جان دیگلش سالم -

 یعجبت از یعار و بود تریعاد دیگلش یصدا بار نیا

 جوالن محتشم مهندس دنید از اشیقبل جمله در که

 .دادیم
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 .داخل دییبفرما -

  

 .کرد مکث یالحظه

 ن؟یدیند رونیب رو یکس شما... اممم -

 ن؟یهست یکس منتظر. نه -

  

. داخل میبر دییبفرما نه، نه،: گفت شده هل دیگلش

 .سرده رونیب

 را نفسش هنوز بکشد، یراحت نفس خواست جانان

 صورتش یرو فرهاد دست که بود نکرد دآزا

 یکیتار در هشدار نشانه به چشمانش و قرارگرفت

 .دیدرخش و شد درشت
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 از را دستش فرهاد و آمد در یصدا بعد یا لحظه

 یقدم اطیاحت با و برداشت جانان نهیس و دهان یرو

 .رفت عقب

 هاپله باال به ینگاه و دیکش باال پا پاشنه یرو را تنش

 . نبود یکس. انداخت در جلو و

  

 هب و داد نشان را ساختمان پشت جانان به دستش با

 در جلو یهامحافظ به ینگاه و دیچرخ دنبالش

 .بود شانیجلو توریمان در سرشان انداخت

 ساختمان. سرش پشت جانان و افتاد راه جلوتر فرهاد

 وارید به جانان آن، پشت به دنیرس با و زدند دور را
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 زا هوا. بود چله شب. داد رونیب را شنفس و داد هیتک

 رت سرد بودند، زده رونیب خانه از که یقبل ساعت کی

 و شدیم بخار شانیهانفس که سرد آنقدر. بود شده

 . شدیم محو و رفتیم باال رقصان هوا در

  

 یآب پر و بزرگ استخر زدیم حدس که همانطور

 قیآالچ دو و بود چمن اطرافش و بود شانیجلو

 الیو که یکوتاه یچوب وارید آنها پشت و یچوب

 خوب اشییروشنا. کردیم جدا نجایا از را یکنار

 هت ساختمان، وارید یرو که ییهاالمپ لطف به . بود

 .بود شده زانیآو هاقیآالچ در و استخر
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 نهیس یرو را شیهادست و ستادیا شیجلو فرهاد

 .کرد حلقه

 .جانان -

 یجا نجایا. ختیگریم دفرها صورت به کردن نگاه از

 یازب سیپل قهیدق چند آن به. بود ماندن یبرا یتردنج

 هاچمن نیهم یرو شب آخر تا توانستیم. دیارزیم

 . ندیبنش

 .کن نگاه من به -

  

 هب تا رفت یم سو هر به که یسرگردان نگاه ناچار به

 .کرد میتنظ او آلوداخم چهره یرو را وفتدین فرهاد

 ؟یبر یخوایم کجا -
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 کور را نطقش فرهاد، رهیخ چشمان. گرفت یقیعم دم

 و برداشت او یرو از را نگاهش گرید بار. کردیم

 .گرداند او صورت اطراف در سرگردان

 اآنج از. کرد استخر به ینگاه. گذشت اشسرشانه از 

 .بالعکس و سبز یها چمن به قیآالچ از ق،یآالچ به

 ار کلمات هیثان ندچ نیا در و داد نییپا را دهانش آب

 کردنشان ادا در چه اگر د،یچ هم کنار و کرد انتخاب

 .نبود موفق ادیز

 دستش که هم یکالنتر. نمیشیم نجایهم من... من -

 تک کی رفتن، وقت شما. امانم در نجایا رسهینم

 ...امیب نیبزن زنگ
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 لرز و ردیبگ یدم تا گفتیم وقفه با را جمالت

 جلوش دائم دیگلش اکنشو. کند پنهان را کالمش

 .شد یم تکرار وارلمیف و فیرد چشمانش

 ؟یشد ناراحت -
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 .انداخت باال سر عبث یحرکت در

 .نه -

 .کرد تکرار یخبر بار نیا فرهاد
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 .یشد ناراحت -

  

 فرهاد یرو را زشیت نگاه. دیلرز اشچانه. شد یعصب

 .کرد زوم

 ن؟یبزار تنهام شهیم مهمه؟ االن... آره -

 دیگلش رفتار. داشت خشم. بود خاکستر ریز آتش

 و ودب گرفته آتش درون از. بود شده تمام گران شیبرا

 و شود ورشلعه تا شود زده اشجرقه تا بود منتظر

 .کند یخال یکس سر بر را خشمش و بغض تمام

  

 از که یاکلمه تک و شد زده جرقه. زد پوزخند فرهاد

 . داشت را آتش همان حکم مدآ در فرهاد دهان
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 .اساحمقانه -

  

 چشمانش در و شد اشک خشمش از یمین... انفجار

 ار کلمات که شد یلرزان یصدا هم اشتتمه و نشست

 .کردیم پرتاب رونیب به آلودغضب شیگلو از

 احمقانه پمیت... اساحمقانه امافهیق... احمقم من اره -

. احمقم کال من ودخ اصال... اس احمقانه فکرم... تره

 و میجوون م،یزندگ خودم، یرو نبودم، احمق من اگر

 ...مهندس جناب کردمینم قمار کارم

  

 تالش که ییصدا جز کردینم را یزیچ مراعات گرید

 نرویب را ساختمان داخل افراد تمام و نرود باال داشت
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 مهم شیبرا فرهاد آبرو هم باز اما بود ابلهانه. نکشد

   .بود

 :داد ادامه یلرزان یصدا با

 آدم کی از ترس بدون االن نبودم احمق اگر من -

 تمام مثل ره،یبگ رو جونم ممکنه لحظه هر که یروان

 ور انارم و خودم خونه یتو بودم نشسته سال سه نیا

 راحت و گرفتمیم رو حافظم فال و کردم یم دون

 . دمیخوابیم

  

. دکر را خودش کار شیصدا زلزله. رفت عقب یقدم

 .شد آوار صورتش یرو اشک و شکست بغضش
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 شدم،ینم قانع زود نقدریا نبودم احمق اگر من - 

 آدم کی یجلو رو خودم و کردمینم حراج رو غرورم

 من. نواب مهندس جناب کردمینم کوچک شعوریب

 ...نیگیم درست کامال شما احمقم

  

 را شیروبرو دختر فوران و انفجار برده، مات فرهاد

 . کردیم نگاه

 فرهاد طرف به و برد باال را اشاشاره انگشت جانان

 .گرفت

 هااحمق ما جز که شما مهندس یآقا... شما اما -

... کاش.... نیبود درک با یهاآدم جز کاش ن،یستین
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 کم یلعنت غرور نیا از ذره، کی فقط... ذره هی... کاش

 . نیدادیم بها اطرافتون یهاآدم به و نیکردیم

  

 زیخ طرفش به فرهاد که برداشت عقب به گرید یقدم

 .دیکش خودش طرف به و گرفت را دستش و برداشت

 دست از ضرب با را دستش و آمد جلو قدم دو جانان

 :گفت حرص با و کرد جدا فرهاد

 .نینزن دست من به -

 .ستادیا صاف فرهاد

 یتو یافتادیم یداشت. باش آروم... باشه... باشه -

 مرکز یتو قایدق االن. داره نیربدو نجایا. استخر

 .ییهانیدورب
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 .کرد اشاره سرش پشت وارید به

 .وارید نیا کنار ایب -

 شیهااشک اما بود شده هیتخل خشمش از یکم

 .دندیباریم همچنان صدایب و ارادهیب

 

 یتابوصورت#
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 شد رد فرهاد کنار از. دیکش چشمانش ریز را دستش

 جا شیروبرو فرهاد. داد هیتک مانساخت وارید  به و
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 یبازوها کنار و وارید یرو را دستش دو. گرفت

 .گرفت قاب را او تن و گذاشت جانان

 و آرام جانان، چشم در چشم و شد خم او طرف به

 .آمد حرف به شمرده شمرده

 وقت چیه و نگفتم من. یاحمق تو نگفتم... من -

 نم... اساحمقانه فکرت اس،احمقانه پتیت تو گمینم

 خب؟. اساحمقانه شدنت ناراحت نیا گمیم

  

 .کرد مکث یالحظه

 کس چیه از ایدن نیا یتو من یبفهم یتونیم -

 ؟یکن درکش یتونیم. ممنونم تو از اما ستمین ممنون

 ناراحت نیا گمیم بهت ممنونم ازت چون یدونیم
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 یتونیم کاریچ تو دمید من چون اس؟احمقانه شدنت

 کنه،یم کار کجا تا تو فکر دونمیم من چون ،یبکن

 که دمید رو هوشت و یاجتماع و یکار لیپتانس

 شیفهمیم... اساحمقانه شدنت ناراحت نیا گمیم

 برات؟ بدم حیتوض یخوایم رو؟ نیا

  

 .گرفت انیپا جانان یهااشک دنیبار. ستادیا صاف

 .دنیشن یبرا بود شده گوش پا تا سر

 یوت ،یریبگ رو مدرک یتتونس سال، سه یتو تو -

 یقو رزومه کی با اما خوب چندان نه دانشگاه کی

 . شه بسته باهاش همه دهن که
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 هیرماس و یباش داشته خونه کی خودت یبرا یتونست

 توش یحت سال سه نیا قبل که یشهر یتو ،یزندگ

 ،یریادبگی افزار نرم یکل یتونست تو. یبود نگذاشته پا

 اترشته به یحت که یبازرگان و خودت رشته یتو

 چیه از یتونست. یبکش باال رو خودت نداشته یارتباط

 ماه شش که یکن اراده نقدریا و یبرس زیچ همه به

 . ینباش رانیا گهید

 همه ماه هفت که یاپرونده کی پس از یتونست تو

 رو قتیحق و یکن حل رو دنیچرخ خودشون دور

 از یکی با یتونست روزید نیهم آخر در و یبگ

 و یکن مذاکره انهیخاورم یهاشرکت نیرگتربز

 .یکن جلب رو نظرشون
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 کله تمام با ساختمان نیا داخل یها آدم که یکار 

 روش ساعت و روز چند و نیچند بودنشون گنده

 .مشاور و معاون یکل با اونم گذارنیم وقت

 .داد تکان هوا در را دستش

 مهندس خانم یچ یعنی هم با هانیا همه یدونیم -

 که یهست ییکارا از یا مجموعه تو یعنی ؟یجاعش

 چرا یبفهم یتونیم حاال. ممکنه ریغ ایلیخ یبرا

 ها،تونستن نیا از یامجموعه چون احمقانه؟ گمیم

 مسال به دیبا که برده باال تو از رو من توقع نقدریا

 .یباش توجه یب آدم کی نکردن

 کی یاتوجه یب خاطر به که هست باال امتوقع نقدریا 

... نشه روون اشکت و ینش ور شعله ینطوریا آدم

 از یراحت به که یباش داشته نفس به اعتماد نقدریا
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 که یباش داشته باور رو خودت نقدریا. یش رد کنارش

 ورنطیا تره،نییپا تو از وضوع به که یکس خاطر به

 . ینباز رو خودت

 .داد فشار هم یرو یالحظه را شیهالب

 ردمک فکر شبتید جواب با که نهم ریتقص دمیشا -

 نوزه... یایب بر تیاهم یب کلکل نیا پس از یتونیم

 . یریبگ ادی دیبا که هست زایچ یلیخ

 نقدریا برات استثنا بال همشون هاآدم وقت اون

 ناراحتت و یعصب واکنششون چیه که شنیم کوچک

 .کنهینم

 .زد لب آهسته جانان

 .باشم ربات خوامینم من -
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 را شیهادست گرید بار کرد سکوت یالحظه فرهاد

 شد خم او سمت به و گذاشت جانان بازو طرف دو

 .ستادیا صورتش یوجب کی در

  

 وارزمزمه و محکم او، چشم در چشم را شیهاحرف

 :داد ادامه

 دیبا ایدن نیا یتو. ستین یبد زیچ شدن ربات -

 باتر منم نترس... یکن یزندگ یبتون تا یباش ربات

 ادته؟ی که رو شمیپ شب دو. نشدم ربات
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 .کرد عوض را حرف ریمس و زد یدار صدا پوزخند

 من پا یجلو االن نشستن داخل اون که ییآدما اون -

 و کننیم سالم بهم زدنن،یم دست شن،یم بلند

 ماه هشت مثل درست. دنمید با درخشهیم چشماشون

 یچ ماه هشت نیا ارنینم خودشون یرو به و شیپ

 . گذشته

 من یآزاد یبرا یتالش چیه اونا که دونمیم من هم

 تم،داش که ییهایندگینما گرفتن با برعکس و نکردن

 هم یرو به اما خودشون هم کردن نابود رو شرکتم

 نیا و میزنیم حرف م،یخندیم م،یگیم. میارینم

 یازب نیا. بدتره شدن گرفته دهیناد اون از برابر هزار

 ... میسازیم نیزم یرو میدار هاآدم ما که هیمضحک
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 .گرفت یمحکم دم

 و کرد سالم یکس. داخل میریم یآیم تو االن -

 ردک نگاه یکس. نکرد و کرد یپرس احوال یکس. نکرد

 تکرار خودت با دائم رو نیا. ستین مهم ابدا نکرد، و

 لیدل چند و نیچند به یبمون رونیب یتونینم... کن

 . دهیگلش نشیترمهم و نیاول که

 یا گهید کس هر و نبود هم دیگلش اگر آدم اون حاال

 همم اصال. ستنین مهم ها آدم یریبگ ادی دیبا تو بود

. یریگب بغل غم زانو نکردنشون سالم بابت که ستنین

 چون یباش یدار حق چون. یمن معاون چون یآیم

 . بودنت نه بده، نبودنت

 .دیکش خشکش یهالب یرو را زبانش
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 اجچیه هم فربد از یحت. ستمین کردن دفاع آدم من -

 .بجنگه خودش که ره،یبگ ادی خودش که نکردم دفاع

 .فهممیم من

 برابر صد فهممیم رو یزد که ییهاحرف نیا تمام 

 اما شناسمیم رو هاآدم نیا تمام من چون تو از بهتر

 نیا یتونیم. یکن دفاع دیبا تو ستم،ین کردم دفاع آدم

 که رون؟یب یبکش رو یاصل جانان اون ساعت، چند

 . بده جواب پروند، کهیت یکس اگر

 کج و کرد مسخره برگردوند، رو نکرد، سالم یکس

 یکس گهید که بنشونه جاش سر یجور کرد، نگاه

  نکنه؟ دایپ رو کارش تکرار جرات

 .کرد زمزمه تر آهسته جانان چشمان در
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 ؟یاعشج جانان مهندس خانم یتونیم -

 همه از چنان. بود شده فرهاد یهاحرف مسخ جانان

 که بود شده محسور فرهاد یهاحرف در جهت،

 یم نگاه را او رهیخ ره،یخ و بود شده خشک دهانش

 یحالج ذهنش در تکه تکه، را شیهاحرف و کرد

 .کردیم

  

. دیپرس خودش از خود، ذهن در را فرهاد سوال

 و گذاشت زوترا کفه کی در را فرهاد یهاحرف

 .آن گرید کفه در را دیگلش وقته چند نیا یهاحرف
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 برده او بار نیا. کردیم ینیسنگ فرهاد یها حرف 

 یقاطع کلمه تک ذهنش، مطمئن و محکم جواب. بود

 .راند لب بر که بود

 .بله -

  

 .زد یبرق فرهاد چشمان و

 ن؟یینجایا شما -

 نهپاش کفش یصدا دنبالش به و بود دیگلش یصدا

 .آنها به شدن کینزد و فرش سنگ یرو لندشب

 و برداشت جانان طرف دو از را شیهادست فرهاد

 .ستادیا صاف
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 طایح فرش سنگ بر دیگلش کفش برخورد یصدا

 ادشی به و دیچیپ جانان گوش در ناقوس همچون

 .است شده متنفر دختر نیا از قدر چه که آورد

  

 هنوز او اما بود دهیچرخ دیگلش سمت به فرهاد

 .بود دوخته استخر و روبرو به را نگاهش مصرانه

. ودب ستادهیا کنارشان دیگلش. شد قطع ناقوس یصدا

 .کرد پر را مشامشان نشیریش عطر بو
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 منتظر داخل اون همه فرهاد؟ نجایا یاومد چرا -

 .توهستنا

  

 داخل زرد نور و استخر یرو رقصان امواج به جانان

 خود با را فرهاد یها حرف. بود دوخته چشم آن

 یم دهیناد را او دیگلش که نبود مهم. کرد تکرار

 .گرفت

 .برو تو. میایب میخواستیم االن -

 شگوش به دیگلش حرص با توام یصدا مکث یکم با

 .دیرس

 . باشه -
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 دورتر و دور بار نیا که ناقوس یصدا گرید بار و

 .شدیم

 م؟یبر -

 به و کند دل استخر یآب از نجامسرا فرهاد، سوال با

 . دیچرخ او سمت

: گفت وارزمزمه و کرد نییپا و باال تعلل با را سرش

 .میبر

 پله از و زدند دور را ساختمان. شدند قدم هم فرهاد با

 در رهیدستگ یرو که فرهاد دست رفتند باال ها

 .داد رونیب نیسنگ را نفسش جانان. نشست

 .دیچرخ طرفش به فرهاد سر
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 .نره ادتی قولت -

 قلبش. کرد نییپا و باال دییتا نشانه به را سرش مطئمن

 .دیکوبیم محکم نهیس در گنجشک مانند

 وارد جانان تا ستادیا کنار. شد وارد کرد باز را فرهاد

 .بست را در سرش پشت و شود

  

 .بود کرده پر را فضا یکالم یب میمال آهنگ یصدا

 دهیشن یلیوک خانه یمهمان ابتدا در که یهمان هیشب

 و گذشتند یورود راهرو از یبلند یهاقدم با. بود

 را مبل چند ،یسرسر نگاه کی در. شدند سالن وارد

 .بودند گذاشته سالن کنار و گوشه در که دید
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 هک بود یسرخ یزیم رو با یبزرگ زیم شانیروبرو

 نییتز با ها ینیریش و وهیم ها،یدنینوش انواع آن یرو

 . بود شده قرارداده لدای

  

 چشم به آنها ورود که ادیز آنقدر نه اما بود شلوغ

 آنها سمت به ها نگاه همه ورودشان، محض به. دیاین

 النس انتها از یمبل یرو از خان بیحب ابتدا و برگشت

 :گفت بلند و شد بلند بود، نشسته

 .پسر یاومد خوش... جانم فرهاد... به -

  

 .گرفت آغوش در کوتاه را او و دیرس فرهاد به
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 جواب اشیشگیهم آرامش و تیجد همان با فرهاد

 .داد

 .ممنونم. سالم -

 دش کمتر آهنگ یصدا. ستادیا فرهاد کنار خان بیحب

 وا به ها نگاه همه. دیچیپ فضا در خان بیحب یصدا و

 .بود

 شدن روشن با امسالمون لدای شب ون،یآقا خانوما، -

 خداروشکر. شده اههمر جان فرهاد برگشت و قتیحق

 کنار رو فرهاد هم امسال و شد اجرا عدالت که

 .میدار خودمون

  

 .زد لبخند
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 ما همه یرقابت یفضا و کار از خارج حال هر به -

 وسط نیا هم ییهاطنتیش کی چه اگر... میدوست

 ...هست

 

 یتابوصورت#
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 لبخند با همه و رفت باال ها زدن دست و کف یصدا

 یمختصر یپرس احوال فرهاد با و ادندد تکان سر

 یفضا. گرداند جمع انیم را نگاهش جانان. کردند

 .ودب حاکم یلیوک خانه یمهمان به نسبت یترنیسنگ
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 همسرشان همراه و داشتند ییباال سن هامهمان اکثر 

 . بودند آمده

 فرهاد به رهیخ رهیخ. ماند مات محتشم یرو ینگاه

 . بود شده رهیخ او به زین فرهاد و کردیم نگاه

  

 .برگشت جانان سمت به خان بیحب

 .مهندس خانم یاومد خوش -

 انگار. داد خان بیحب به و کند محتشم از را نگاهش

 و نفرت آن. بود درست او مورد در فرهاد حرف

 نیا چشم در زد،یم موج دیگلش نگاه در که یتنفر

 . نبود مرد
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 .کرد یتبسم

 .ممنونم -

 محتشم یرو را نگاهش ضطرابا با گرید بار و

 و خط هم یبرا شانیهاچشم با داشتند رسما. گرداند

 نآ شکستن به حاضر کدام چیه و دندیکشیم نشان

 .نبود دوئل

  

 محتشم به و گرفت را جانان نگاه رد خان بیحب

 . دیرس

 .کرد بلند را شیصدا گرید بار شده هل

 نمخا شونیا. میدار امشب امگهید مهمون کی البته -

 .نواب شرکت دیجد معاون هستن، یشجاع مهندس
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 زمزمه که دیفهم جانان و افتاد جمع انیم یپچ پچ

 حاال و دهیرس همه گوش به فرهاد یآزاد یچگونگ

 هآنک بدتر و است یکس چه او که بودند دهیفهم آنها

 و داشتند حضور یلیوک خانه یمهمان در آنها از یبعض

 آن در آنجا د،سرم شرکت کارمند عنوان به را او

 .بودند دهید یمهمان

 د؟یاریدرب رو پالتوتون دیلیما -

  

 که دیچرخ خدمتکار طرف به و آمد رونیب فکر از

 . بود ستادهیا کنارش

 دختر دست به و آورد در را پالتو و جنباند سر تند

 نجانا یمعرف از بعد و بودند ستادهیا سالن وسط. داد
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 انخ بیحب. بود شده حاکم جمع بر ینیسنگ سکوت

 سمت به را او و گذاشت فرهاد کمر پشت را دستش

 با انجان و کرد تیهدا بود، نشسته محتشم که یمخالف

 .شد همراه آنها

 انانج. نشستند سیسرو سلف زیم کنار یاکاناپه یرو

 اهنگ ینیسنگ توانستیم اما بود اطراف به نگاهش

 .کند احساس خودشان یرو فاصله آن از را محتشم

 به تشرب ینیس که یخدمتکار به اشاره با خان بیحب

 . فراخواند را او د،یچرخیم سالن وسط دست

 هاآن جلو را ینیس و ستادیا شانیروبرو جواب پسر

 . گرفت
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 شیموها به دستش. بود کرده عرق فرهاد یشانیپ

 .داد تکان سر کالفه و دیکش

 رنگ سرخ شکل یجام و بلند هیپا یهاوانیل همه

 بیحب. باشند آلبالو شربت زد حدس جانان که بودند

 پسر. را آنها از یکی جانان و برداشت جام دو خان

 .شد دور

 و داد فرهاد دست به را جام کی خان بیحب

 بعد ،یکنیم جور و جمع ور خودت: گفت وارزمزمه

 .توئه با امسال یخوان حافظ شام،

  

 سالن گوشه که یجوان زن به رو و شد بلند جا از

 .برد باال را دستش بود، نشسته ستمیس پشت
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 هاالمپ. رفت باال آهنگ یصدا و کرد اطاعت زن

 سالن کنار و گوشه که ییهانور رقص و شد خاموش

 نگاه .بود بهتر نطوریا. شدند روشن بود، شده گذاشته

 .شدیم کنده آنها از محتشم

  

 شلوغ سالن وسط نرمک نرم و دندیکش هو ترهاجوان

 . شد

 سالن. دینوش را دستش درون جام از یاعهجر فرهاد

 . دندیدینم را گرید کی یخوب به و بود کیتار

 که کرد کینزد لبش به را آن و آورد باال را جام جانان

 بیغ دستانش درون از وانیل لحظه کی در

 از را جامش. دیچرخ فرهاد سمت به یعصبان  .شد
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 و آورد باال را سرش فرهاد. بود دهیقاپ دستش درون

 .دوخت چشم او به

 .یبخور دینبا -

  

 .دیپر پلکش که بود شده یعصب نقدریا

 : گفت حرص با

 چرا؟ وقت اون -

 .داره الکل -

  

 .شد گشاد چشمانش

 .داره الکل امشب یهایدنینوش اکثر -

 .گرفت جانان سمت به را جام
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 .زیم یرو بزارش -

  

 و گرفت را وانیل برخوردش، از زده خجالت جانان

 .گذاشت کنارشان زیم یرو

 درون جام به نگاهش گرفت، جا او کنار که گرید بار

 . ماند رهیخ فرهاد دست

 تفاوت یب خواست. خوردیم الکل دانستینم

 . نتوانست اما بگرد را نگاهش

  

 

 یتابوصورت#
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 هب لیتبد و بود شده شلوغ حاال شانیجلو ستیپ

 . محتشم رهیخ نگاه و آنها نیب ،یوارید

 نخوردن ای خوردن الکل. زد کنار را افکارش جانان

 جمع انیم را نگاهش. نداشت یربط او به فرهاد

 حواسش و دیرقصیم تنها که دید را دیگلش. چرخاند

 . نبود آنها به

  

 .دیپرس را دادیم جوالن ذهنش در که یسوال ربط، یب

 ن؟یخونیم حافظ -

 .کرد نییپا و باال را سرش تنها فرهاد

 ؟یاحرفه -
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 :گفت و جنباند سر گرید بار فرهاد

 .جماعت نیا یبرا نه اما آره، -

 :گفت ذوق با

 . دارم اعتقاد یلیخ لدای شب یخون حافظ به من -

 .دینوش دستش درون جام از گرید یاجرعه فرهاد

 .خهیتار معجزه حافظ -

 ن؟یریگیم هم فال -

  

 درون جام با و داد تکان سر حرف یب زین بار نیا

 .کرد یباز دستش
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 و کرد مزه مزه، لب ریز یکم را اشیبعد سوال جانان

 :دیپرس بعد

 ن؟یریبگ فال من یبرا امشب شهیم -

 .نه نجایا فقط اره، -

 .زد برق سالن یکیتار در چشمانش

 .ممنون -

  

 جام و داد باال را جام درون عیما ماندهیباق فرهاد

 بود تشدس کنار که یکوچک زیم یرو را یخال

 .گرفت باال را سرش. گذاشت

 .آمد حرف به یطوالن یسکوت از بعد

 ؟یرقصینم -
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 وسط در همچنان که یدیگلش از را نگاهش جانان

 تکان را خودش آهنگ تمیر با و دیدرخشیم ستیپ

 با توام نگاه . دیچرخ فرهاد طرف به و کند داد،یم

 از یاثر تا چرخاند او صورت یرو را تعجبش

 نروش سوال نیا جواب آنقدر نظرش به. بدایب یشوخ

 .بود یجد انگار اما نباشد دنشیپرس به یازین که بود

 :داد جواب یسرسر و انداخت باال شانه

 .نه -

  

 ؟یکن امتحانش یخواینم یحت -

 نیا بود؟ کرده را خودش کار الکل. گذشت فکرش از

 نهیزم نیا در اما بود گرفته ادی زهایچ یلیخ سال سه
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 ،دیدیم حاال و بود دهیشن که یانشانه تنها. ودب خام

 . بود فرهاد سرخ چشمان

 .انداخت باال سر

  

 .ندارم هم کردنش امتحان به یاعالقه. نه -

 جانان سمت به کامل. خورد تکان شیجا در فرهاد

 یپشت یرو را آرنجش کرد، خم را دستش برگشت

 هیکت و گذاشت بودند، نشسته شیرو که یچرم کاناپه

 .کرد سرش گاه
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 بود؟ دهیپر حواسش و هوش واقعًا. خورد جا جانان

 همراه داشت، را اشیشگیهم تیجد همچنان کالمش

 .نرمش یکم تنها با

 اد؟یب بدش دنیرقص از آدم چرا -

 

 نییپا و باال فرهاد صورت یرو گر،ید بار نگاهش

 یهارگه که یلحن با. بود شده بیعج قدر چه. رفت

 .داد جواب بود، دوانده هشیر آن در تعجبش

 نیا اما رقصمینم نایا و یمهمون یتو. آدینم بدم -

... یهگا رقصمیم خودم یبرا. ادیب بدم که شهینم لیدل

 .گهید هیکس هر دهیعق و اعتقاد باالخره

 .گفت یادهیکش آهان فرهاد
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 .بپرس تو خب -

  

 .کرد درشت چشم جانان

 بپرسم؟ یچ -

 .داختان باال شانه راحت فرهاد

 .یبپرس من از یتون یم. یدار دوست یچ هر -

 

 یتابوصورت#

 ۳۵۶ 

 

 حرفش یچاشن زین یلبخند جانان، تعجب اوج در و 

 نیا. ستین خوش حالش که شد مطمئن نباریا. کرد
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 مرد یحت نه، که قبل ساعت کی نواب فرهاد همان

 هدیکش بود، سرخ چشمانش. نبود هم قبل ربع کی

 . زدیم حرف

  

 که دبو دهیشن نبود، هم بد. زد افکارش به یدییتا رمه

 آوردندینم ادی به بعدا ندیبگو چه هر یمست در هاآدم

... یراست و یمست بودند گفته میقد از ترمهم همه از و

 را یزیچ هر توانستیم. زد جرقه ذهنش در یزیچ

 فردا و  بدهد آن را درست جواب فرهاد که بپرسد

 فرصت کی توانستیم نیا. گفته چه کرده فراموش

 .باشد ییطال

 که یسوال. کرد فکر یکم و خورد فرو را نشییپا لب

 :دیپرس بود، کرده ریدرگ وقته چند نیا را ذهنش
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 ن؟یشد عاشق حاال تا... خب -

 یزدن پلک اندازه به. کوتاه اما دید را خوردنش جا

 . بود

 .نه -

  

 شادی. خورد جا تعللش یب و قاطع جواب از جانان

 تهفرش عاشق باره کی به فرهاد بود گفته هلن بود،

 ماجرا ریغ به. داشته اصرار او با ازدواج یبرا و شده

 و بودکرده فیتعر خودش فرهاد که نشانیجن کشتن

 یم فکر زد،یم موج انزجار و تنفر اشکلمه کلمه در

 دبو گفته فرهاد. اندبوده هم عاشق یزندگ در که کرد

 و عشق یپا اگر است، ماریب هفرشت دانستهیم که
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 او .گرفت دندان به را  لبش...نبوده انیم در هم یعاشق

 بود؟کرده کار چه خودش با

 .بداند شتریب که بود شده کنجکاو

 ...بچه اون کشتن از قبل یعنی -

  

 را دهانش آب ده،یترس جانان و دیپر فرهاد پلک

 .داد قورت صدادار

 گرید نشلح. بود شده رهیخ او یها چشم در

 .داشت غم. نبود سرخوش

 ؟یکرد قمار حاال تا -

 :داد ادامه فرهاد. ماند مات جانان
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 و یزندگ تمام یرو. کردم قمار من اما... ینکرد -

 امهگذشت و یزندگ تمام. باختم یول ام،ندهیا و گذشته

 یبرا هامزدن پا و دست نیا تمام االن و باختم رو

 .مهندهیآ گرفتن پس

  

 .دیپرس را اشیبعد سوال تاطمح جانان

 ؟یچ آوردن دست به متیق به ؟یچ یرو... قمار -

 ،یکیتار آن در کرد احساس جانان و زد لبخند فرهاد

 نیا. دید چشمانش درون را اشک درخشش یالحظه

 نیسنگ شیگلو بکیس. بود شده بیعج قدر چه مرد

 .شد نییپا و باال

 . یلعنت شرکت اون یرو -
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 .گرفت شیزانو دو انیم را سرش و برگردان رو و

 که ییهاجواب و بود دهیپرس که ییهاسوال جانان

 ذهنش به یفکر. کرد مرور ذهنش در را بود گرفته

 .دکریم یبررس شرکت در را آن حتما دیبا که دیرس

  

 را کروفنیم خان، بیحب. شدند روشن ها چراغ

 .برداشت

 رو شام دییبفرما. شده دهیچ شام زیم زانیعز خب -

 هرساله و یاصل یهامراسم به بعد و میکن لیم

 .میرسیم لدامونی
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 را آنها تازه ها چراغ شدن روشن با انگار که دیگلش 

 به دفرها. آمد آنها سمت به آرام و نهیطمان با بود، افتهی

 بود، آورده باال را سرش هاچراغ شدن روشن محض

 اشیشگیهم زشت به و بود انداخته پا یرو پا

 که بود شده متعجب جانان که یطور بود اشتهبرد

 و گفت یم اشیزندگ قمار از قبل هیثان دو تا یمرد

 .باشد مرد نیهم داد،یم جواب او چشم در چشم

 

 

 ایب ،توئه با امشب یخون حافظ گفت بابا فرهادجان، -

 ...میکن شروع زودتر رو مراسم که بخور شام
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 مکث یکم د،ید که را فرهاد سکوت و یخنث نگاه

 .داد ادامه و کرد

 ارمیب بکشم غذا برات ،یندار شو حوصله اگر البته -

 جا؟نیهم

  

 نه حاال که گرفتیم دهیناد را جانان آشکارا آنقدر

 مضحک، یباز نیا از بلکه شدینم ناراحت تنها

 .بود گرفته اشخنده

 :گفت مسلط و زد شیپا ران یرو یاضربه فرهاد

 یول رفتم زندان ماه تهف من درسته جاندیگلش -

 و شمینم یراض ساله ستیب که آدمم همون هنوز
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 انخ بیحب. بهم وفتهیب یخوان حافظ که شد نخواهم

 ...کن اعالم بهش شما بگم، بهش نداد اجازه

  

 .کرد مکث یالحظه

 ادب نجا،یا ومدمین تنها من چون شامم، مورد در -

 .باشم یشجاع مهندس با کنهیم حکم

 .ستادیا د،یگلش ریمتح چشمان وبرور و شد بلند

 نظر تجدد تیدارمهمان آداب یتو هم تو ضمن در -

 .کن

 

 یتابوصورت#
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 یرو یخی آب سطل که یآدم مانند دیگلش چشمان

 . شدیم گشادتر لحظه به لحظه باشند، کرده یخال تنش

 .کرد ترنرم و آرام را لحنش

 .میبزن حرف باهم دیبا بعدًا -

 .برگشت بعق به

 ؟یخوریم که شام -

  

 .شد بلند جا از سرعت به و آمد در شوک از جانان

 اره -

 .میبر خب، اریبس -

 .بود ستادهیا شیجا سر همچنان دیگلش
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 و دیگلش سر پشت که کرد شام زیم به یااشاره فرهاد

 دیگلش به رو و بود شده دهیچ سالن گرید سمت در

 : فتگ کرد،یم نگاه را او برده مات که

 .شام میبر -

  

 رد گنجشک مانند قلبش که جانان و افتاد راه جلوتر

 تفاقا. شود قدم هم او با تا کرد تند پا دیکوبیم نهیس

 کبارهی به چطور فرهاد. بود داده رخ هم پشت ها

 ...نه یول ها؟ نبود، مست نکند بود؟ شده اریهوش

 و بود گفته اشیزندگ قمار از عجز با که مرد آن 

 فرهاد نیا توانستینم بود زده زل چشمان به ورآنط
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 یهانقاب ،ییروشنا و یکیتار با که انگار. باشد

  .گذاشتیم صورت یرو بر را یمتفاوت یتیشخص

 که یطور وار،زمزمه فرهاد که بود افکار نیهم در

 ردهنک دفاع یکس از حاال تا: گفت بشنود، جانان فقط

 بعد دفعات از ترهبه. بود آخرم و اول بار نیا بودم،

 .یش کار به دست خودت

  

 هگوش به و دیچیب یا بقچه در را درهمش افکار جانان

 یم را مرد نیا حرکات لیدل باالخره. کرد پرت ذهنش

 در و دیساب هم یرو را فکش دو حرص با. دیفهم

 وقت نجاآ. کرد اکتفا یحرص با باشه گفتن به تنها آخر

 . نبود کردن بحث
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 یینااعت. دیشنیم سرشان پشت از را دیگلش پا یصدا

 هالبت کردند پر را شانیغذا یها ظرف فرهاد، با. نکرد

 تنتوانس جانان اما کرد بسنده ساالد به تنها فرهاد که

 زیم یرو رنگ زرد یها کباب جوجه خوردن لیم از

 .بگذرد

  

 یایمشک نوشابه جانان. دندیرس هایدنینوش قسمت به

. داد تکانش یکم وسواس اب. نبود یرانیا. برداشت

 :گفت فرهاد. افتین آن بودن یالکل از ینشان

 .بردار منم یبرا -

 .برداشت یگرید نوشابه و گرفت یاباشه جانان
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 ،بودند نشسته آن یرو از که یاکاناپه طرف به هم با

 بعضًا نگاه و اطرافشان افراد زمزمه جانان. رفتند

 جلو از ار نگاهش اما کردیم احساس را شانرهیخ

 . نگرفت شیپا

  

 فرهاد به ینگاه کوتاه حواسش شدن پرت یبرا

 .انداخت

  نه؟ نداشت، الکل اشنوشابه نیا -

 .نه -

 .شد راحت الشیخ

 ن؟یخواستینم رو اشیالکل شما -
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 هک همانطور و نشست فرهاد. بودند دهیرس کاناپه به

 یتو. نه: گفت بود، دستش درون طرف به نگاهش

 نفر ده از کمتر تو و من از ریغ کنم کرف جمع نیا

 که تو. باشن نداشته یاعتقاد الکل به که باشن

 .شمیم سردرد که منم دهینم اجازه اعتقاداتت

 نیا بود دواریام و شد سر شیهادست. خورد جا

 جام آن خوردن بعد انیهذ سر از هم فرهاد جمله

 .باشد شراب

 و محتاط ار کلمات. داد نییپا صدادار را دهانش آب

 .کرد یم ادا مکث با

 الکل... بهتون داد خان بیحب یعنی.... جام اون مگه -

 نداشت؟
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 .انداخت باال شانه راحت فرهاد

 یحت. خورمینم الکل من دونهیم خان بیحب. نه -

 . برام داره سردرد روز کی هم، قلپش کی

 بود؟ اریهوش... یعاشق... قمار... ها سوال آن پس 

 کرده یباز نقش... دهیکش کلمات... خسر یها چشم

 بود؟

  

 بست را چشمانش و داد نییپا صدادار را دهانش آب

 . داد فشار هم یرو محکم را آنها و
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 یتابوصورت#

۳۵۸ 

 

 شده؟ یزیچ -

 و  هلن یهاینگران به شده؟ یزیچ دیپرسیم تازه

 بود ییآدمها نیتردرار لج جز فرهاد. دادیم حق فربد

 یباز. بود افتاده دامش در. بود دهید اشیزندگ در که

 و دیشینم شیپ را یحرف فرهاد هرچه. بود داده اش

 جانان وفتاده،ین یاتفاق که کرد یم برخورد یطور

 درون گنده سوال عالمت. دینگو یزیچ توانستینم

 بود، کرده برخورد آنطور فرهاد چرا که سرش

 زرد یها کباب جوجه گرید. بود دهیبر را شیاشتها
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. زدندینم چشمک او به بشقابش درون رنگ

 همان به و دهینپرس یبدتر سوال که کرد خداراشکر

 هاآدم نیب روزها نیا یاشهیکل سوال که یشد عاشق

 .بود کرده بسنده بود،

  

 اگر. گرید بار کی هم ونیش بار، کی مرگ. شدینم

 حرام او بر خواب امشب گرفت،ینم را جوابش

 .شدیم

 انیم را چنگالش ییاشتها یب با فرهاد. کرد باز چشم

 پشت را حرصش. گرداندیم ساالدش بشقاب

 .زد شیصدا و کرد خفه کلماتش

 ...مهندس یآقا -
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 .آمد باال آرامش با فرهاد سر

  بله؟ -

 .دیکش خشکش شیهالب یرو را زبانش

 ...یعنی... شام از قبل... شما -

  

 و گرفت چنگ در را شجاعتش. کرد مکث یالحظه

 .کرد ادا ترمنظم را یبعد کلمات

 من از چرا بود، خاموش هاالمپ که قبل ربع کی -

 بپرسم؟ ازتون سوال هی نیخواست
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 یفرهاد آن آنقدر. زدیم سو سو کلماتش انیم دیترد

 در مقتدر مرد نیا با بود، دهید قیدقا آن یکیتار در که

 دچار کردیم فکر هم خودش که داشت فرق ییروشنا

 .شده توهم

 در را چنگالش هدف یب دوباره. نخورد جا فرهاد

 .چرخاند کاهوها انیم و بشقاب

 تا ااونج نمیبش اگر کردم احساس پارک یتو شبید -

 پرسب گفتمیم اگر که یبپرس که یدار سوال صبح

 ادتهی اتخونه یتو روز اون... یدیپرسینم یچیه

 ردنک یصبانع گفتم ها؟اهیگ مورد در کردم تیعصبان

 طفره یب و باشن خودشون که هیاساده روش هاآدم

 . بگن رو قتیحق رفتن
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 یبزار هم رو امشب یتونیم. نکنن یسانسور خود

 و میکن کلکل ساعت کی نکهیا یجا که همون کنار

 رو هامون حرف هاتعارف و یسیرودروا یتو یآخر

 نهاموجواب الوگید تا چهار یتو م،یبزن شیپ و پس

 ؟یستین موافق. میریبگ رو

  

 چشمانش از. کرد نگاه جانان به و آورد باال را سرش

 و بود شده فعال درونش آتشفشان. دیباریم آتش

 مضحکه را او رسما مرد نیا. نبود انفجارش تا یزیچ

 .بود کرده خودش دست

 .آمد حرف به گرید بار فرهاد
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 جلو قطعا نداشتم یمورد هم الکل با من اگر یحت -

 مصرف زدن زل هم امشب که یچشم تجف صد

 ...شم خودیب خود از که کردمینم

  

 ییهارگه لحنش و خورد فرو را نشییپا لب یا لحظه

 .دید خود در خنده از

 ور نیا از آدم ستین قرار هم شات کی با خب البته -

 نجایا االن که ییآدمها تمام گرنه و شه رو اون به

 ودنب افتاده مارخ و مست نبودن بند پا یرو ینیبیم

 .سالن کنار گوشه

  

 : گفت حرص پر و نکرد تحمل گرید جانان
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 ...من... مهندس یآقا-

 .آورد باال را دستش فرهاد

 .نییپا اریب رو صدات... باشه باشه،... سیه -

 

 یتابوصورت#

 ۳۵۹ 

 

 نیا. فشرد هم یرو را چشمانش و بست لب جانان

 . دکر یم حیتفر او با و بود گرفته اشیباز به مرد

 . شد یجد و کرد یا سرفه فرهاد

 تسوال جواب تو که کن نگاه بهش ینطوریا نیبب -

 خودم که داشتم وقت  قهیدق چند منم و یگرفت رو
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 اهنگ ریز برگشتن یبرا کنم یکاوریر کی و باشم

 ینیسنگ تونمیم هم االن نیهم که یا هیبق ینیبذره

 ؟یاوک. ..کنم احساس خودم یرو رو نگاهشون

  

 حرف دانستیم. داد رونیب محکم را بازدمش جانان

 یپ در را فرهاد شدن یعصبان است ممکن شتریب زدن

 یگرید زمان هر از شتریب هم نجایهم تا. باشد داشته

 .بود داده حیتوض و زده حرف

 ود،ب دهیپرس که بود یسوال و بود زده که بود یحرف

 . ردیبگ پس را آن توانستینم

 .یاوک -
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 . محفوظه من سوال حق... فقط ارخب،یبس -

 .کرد درشت چشم

 ؟یچ -

 دور وار،دوران که داد یچنگال به را نگاهش گرید بار

 .دیچرخیم و دیچرخیم بشقاب

 همحفوظ منم سوال گفتم ،یدیپرس رو سوالت تو  -

 .پرسمیم بعدا نه، االن اما

 .رفت بود نییپا سرش که او به یا غره چشم جانان

 .انداخت باال شانه. نبود یا رهچا

 .یاوک نمیا -
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 آوردند انار یکوچک ظرف یکس هر یبرا شام، از بعد

 . شد اضافه سالن به گرید مبل چند و

 دست در را انارش ظرف و نشست یکنج یکس هر

 . گرفت

 رنف کی که شد متوجه جانان. بود یخوان حافظ مراسم

 خواندیم ظحاف از یغزل چند و ندینشیم هیبق از جدا

 باشند، داوطلب که ینفر چند یبرا بعد مرحله در و

 . ردیگیم فال

 حافظ تصور هم شناختینم کامل را فرهاد که او

 آمد،یم دار خنده ه،یبق یبرا گرفتن فال و یخوان

 نیا یزیچ چه پشتوانه به خان بیحب دانستینم

 .بود داده را شنهادیپ
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 ردهک منتقل خانبییح به کامل را فرهاد حرف دیگلش

 انتخاب را جمع جوان یها پسر از یکی هم او و بود

 . بود کرده

 ازفر. بود بلد را یخوان حافظ و بود صدا خوش پسر

 .کردیم تیرعا یخوب به را اتیاب فرودها و

  

 دبو نشسته فرهاد کنار کاناپه یرو همچنان که جانان

 . بود دوخته چشم جوان به

 یاهیثان و لحظه و بود هنشست شانیروبرو محتشم

 همه سر که حاال یحت شدینم کنده دو آن از نگاهش

 .بود شده دوخته سالن انتها جوان پسر یسو به
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 و بود شده کالفه واقعًا او اما دانستینم را فرهاد

 .کند فرار مرد نگاه ریز از که بود لحظه منتظر

  

 هم طورنیا. داد هیتک مبل یپشت به و بست چشم جانان

 رهیخ نگاه توانستیم هم و دیفهمیم بهتر را عرش

 .کند هضم تر راحت را محتشم

 .خواندیم حافظ پسر

 دیآیم ینفس حایمس که دل یا مژده  -

 دیآیم یکس یبو خوشش انفاس ز که

 

 من که ادیفر و ناله مکن هجر غم از

 دیآیم یادرسیفر و یفال امزده
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 بس و خرم منم نه منیا یواد آتش ز

 دیآیم یقبس دیام به آنجا سهرک

 

 ستین یکار تواش یکو در که ستین کس چیه

 دیآیم یهوس قیطر به آنجا هرکس

 

 کجاست معشوق منزلگه که ندانست کس

 دیآیم یجرس بانگ که هست قدر نیا

 

 کرم ارباب خانهیم به که ده یاجرعه
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 دیآیم یملتمس یپ ز یفیحر هر

 

 یتابوصورت#

 ۳۶۱ 

 

. کرد باز را شیهاچشم. دیلرز مبل که کرد احساس

 یخروج در طرف به سرعت با و بود شده بلند فرهاد

 هب و گرفت او سر پشت از را جشیگ نگاه. رفتیم

 جا لبش یرو یرنگ پر پوزخند حاال که داد محتشم

 . بود گرفته

 صبرش هم فرهاد. داد نییپا صدادار را دهانش آب

 . بود دهآم سر مرد نیا رهیخ رهیخ نگاه ریز
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 و بودند شده گوش همه و خواندیم همچنان پسر

 .داشت یخوب یصدا که الحق. دندیشنیم

 را خود جلو اما برود، فرهاد دنبال به داشت دوست

 شیپ یکس یبرا یسوتفاهم خواستینم. گرفت

 .داد پسر به را حواسش. دیایب

 لغز سه پسر. نشد فرهاد از یخبر و گذشتند قیدقا

 . دیرس گرفتن فال به نوبت و خواند گرید

 او از را اشرهیخ نگاه محتشم. نبود یخوب تیوضع

 ت؟اس نهفته چه سکوتش نیا در دانستینم. کندینم

 هم کنار در خان بیحب و دیگلش ست؟یچ هدفش
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 هادفر رفتن متوجه و بودند نشسته یکنار مبل یرو

 .بودند نشده

 و خنده با کس هر و بود شده شتریب صدا و سر

 . کردیم فال تقاضا یوخش

  

 کوچک زیم یرو را اشنخورده دست انار ظرف

 .شد بلند و گذاشت شیجلو

 تا بود آماده و فشرد دستش در محکم را اشیگوش

 ندک باز دهان و کند پاک لبش از را پوزخندش محتشم

 نگفت یزیچ اما. دهد جواب هم او تا بزند یحرف و

 را او نگاهش اب رشیاخ ساعته کی کیمیم همان با و

 .کرد بدرقه
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 ازب با همزمان و کرد تند پا شد، خارج که هیبق دید از

 .آمد در فرهاد نهیس به نهیس در، کردن

  

 خودش حرفیب و کرد جمع را شیهاشانه بود سرد

 .بست را در و شد داخل فرهاد که دیکش عقب را

 رو و دیکش شیهاقهیشق یرو را دستش. داشت اخم

 میبر: گفت کرد،یم نگاه را او تظرمن که جانان به

 .خونه

  

 ؟بود گفته یزیچ محتشم. کرد نگاهش نگران جانان

 در و دیایب فراتر ذهنش از سوالش نداد اجازه اما

 .راند زبان بر عوض
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 .باشه -

  

 وارید کنار که یخدمتکار به و برگشت عقب به

 :گفت بود، ستادهیا

 ن؟یاریب رو من لباس لطفًا شهیم – 

 .داد جواب ییخوشرو با زن

 .حتما. آره -

 .رفت و برگرداند رو

 .برگشت اشیقبل یجا سر به

 .آرهیم رو پالتوم تا بردارم رو فمیک من -

  

 .داد تکان سر فرهاد
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 .کنم یخداحافظ خان بیحب از منم میبر -

 پسر دور دختر چند. بود فکر در جانان. شدند قدم هم

 از جو. دداشتن فال درخواست و بودند شده جمع

 . بود آمده در قبل قهیدق چند سکوت و یخشک

 به جانان شد، جدا رشانیمس دند،یرس که جمع به

 .خان بیحب طرف به فرهاد و رفت فشیک طرف

  

 .دیشنیم را فرهاد یصدا

 م،بود شرکت صبح از من. تون اجازه با خان بیحب -

 اجازه اگر شلوغه، سرم بازم اما لمونهیتعط روز فردا

 .میبر گهید یشجاع مهندس و نم نیبد

 .خان بیحب یصدا دنبالش به و
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 یا خسته که حاال ،یبمون دارم دوست که من باشه -

 .نداره یمورد

  

 بلند را شیصدا بود، نشسته خان بیحب کنار که یمرد

 :گفت یچاپلوس با و کرد

 شما با میخواستیم تازه ما مهندس؟ یآقا کجا - 

 ما از نقدریا ه،ما هشت نیا یتو. میکن معاشرت

 ن؟یدیبر

 

  یتابوصورت#
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 .داد جواب احترام با فرهاد

 ...ماا یبیحب یآقا منه افتخار باعث شما با معاشرت -

 از یبلندتر یصدا چون دیماس دهانش در حرف

 .محتشم جز نبود یکس که شد بلند سرش پشت

 شونیا. کنن استراحت برن مهندس یآقا نیبزار -

 .کنن یدگیرس بهشون که دارن نیترمهم یکارها

  

 از نفس. شد فرما حکم سالن در ینیسنگ سکوت

 و ستادیا دست به فیک جانان. آمدینم در یکس

 به پشتش که داد فرهاد به محتشم از را نگاهش

 .بود ستادهیا خانبیحب به رو و بود محتشم
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 رونیب یها رگ. دیلرز و شد مشت دستش که دید

 هیثان چند. بود مشهود هم لهفاص آن از دستش زده

 . نگفت یزیچ فرهاد و گذشت دارکش

 ور و گفت لب ریز یخداحافظ خان بیحب به رو تنها

 .آمد جانان سمت به و برگرداند

  

 قلبش و بود شده سرد خ،ی سان به شیهادست جانان

 : گفت آرام د،یرس که کنارش. دیکوبیم محکم

 .میبر -

  

 .افتاد راه جلوتر خودش و
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 گر،ید بار که بود دهینرس دو به شیهاقدم عدادت

 :گفت ریتحق با و کرد بلند صدا محتشم

 غبغب به یباد نیدینم افتخار مهندس، یآقا  -

 ،نیبگ تونیقرض شرکت افتخارات از و نیبنداز

 کی که نیکرد دایپ جادو چراغ غول دمیشن  نه؟

 دیتمد شفورد با رو قراردادتون ورد دو با و ساعته

 بنوا شرکت یبرا یبزرگ افتخار دیبا نیا. نیکرد

 .باشه

  

 ارک به نواب شرکت گفتن هنگام که یمضحک لحن

 و آورد جوش به هم زین را جانان خون بود، برده

 را یگرید و جلو را شیپا کی که همانطور فرهاد

 دستش. بود شده خشک جا در بود، گذاشته عقب
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 عاقبت به جانان. دیلرز یم خشم از و بود شده مشت

 خدا. کردیم فکر آن شده باد یها رگ و مشت نیا

 نفس. آمدیم فرود محتشم صورت یرو اگر که نکند

 رعب یفضا د،یچیپیم فضا در که فرهاد صدادار یها

 .بود آورده وجود به را یآور

  

 کرد رها زهرآلودش زبان کمان از را آخر ریت محتشم

 .تمام و

 بنص و اصل یب دمآ هی آدم یوقت ن،یدار حق البته -

 هک بکشه رو نیا انتظار دیبا رسونه،یم ییجا به رو

 .بده دست از هم رو کردنش سالم کی افتخار



صورتیتابو   
  
 

 

2410 

2410 
@romandl 

 محتشم سمت به که بود فرهاد زدن، بهم چشم کی در

 ستنش محتشم نهیس یرو که مشتش و برداشت زیخ

 . چسباند مبل یپشت به را او و

  

 تشممح ردنگ دور انگشتانش بار نیا و شد باز مشتش

 همه .افتاد هیثان از یکسر در اتفاقات نیا. شدند قفل

 . دندیکش یبلند نیه

 بهم یهادندان انیم از و برد جلو را سرش فرهاد

 .دیغر اششده چفت

 مرد، قبل ماه هشت فرهاد اون یدیفهمیم کاش -

 یگفت و صورتم تو یانداخت تف که روز همون درست

 .قاتل
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 .رفت باال شیصدا

 اون راه راه لباس و دستم دستبند به یکرد نگاه هی - 

 باشه؟ یک سگ نواب فرهاد یکرد فکر و خونه لجن

 ودمخ و بزنم غیت رو هاشیندگینما بزار. بتازونم بزار

 کشت، رو دخترم دامادم یآ که بدم جلوه یقربان رو

  هوم؟

  

 و ودب شده بلند خرش خر. بود افتاده تقال به محتشم

 را فرهاد مرد، چهار سه. بکشد نفس توانستینم

 یاذره اما دندیکشیم عقب را او و بودند کرده دوره

 چشمانش کل محتشم، چشمان دیسف. ننشست عقب
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 ژنیاکس یا ذره یبرا تقال از صورتش و بود گرفته را

 سنجاق او گردن به که یدست فرهاد اما بود شده سرخ

 جلو خون. کردینم آزادتر یا ذره را بود شده

 .بود گرفته را مانشچش

 .رفت باالتر شیصدا

 بنص و اصل یب نهیا افتخارم من نصب؟ و اصل یب -

 زالو مثل و بنازم آبادم و جد صد به نکهیا تا باشم

 .بمکم رو هیبق خون

  

 ترس با هازن. بودند شده جمع دورشان تیجمع همه

 در یسع و رفته جلو مردها و بودند ستادهیا دورتر

 .داشتند فرهاد دنیکش عقب
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 خواستیم که بود رفته تنش از جان چنان جانان

 عقب دیشا تا دیبگو فرهاد به یزیچ و بزند ادیفر

 نیچند .بود هم اثر یب که البته. توانستینم اما بکشد

 کردن باز فیحر بودند، کرده دوره را فرهاد که مرد

 . شدندینم محتشم گلو دور از هاانگشت آن

  

  

 

  یتابوصورت#
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 دهیترس بود، ستادهیا گرید یمردها کنار خان بیحب

 : گفت

 .شیکشیم یدار کن، ولش جان فرهاد -

 .نکرد یاتوجه فرهاد

 فرهاد رفته ادتی و آدم تا سه دو به افتاده چشمت -

 هک یدار دستم ییاتوها چه رفته ادتی بود؟ یک نواب

 در اتخونه از ینتون شرم و خجالت از کنم، باز دهن

 اتهیسا به هیسا ساله چهار که نرفته ادتی. یایب

 امشب... دونمیم رو پوکت و کیج و کردم حرکت

 . نمیبب چشمات یتو رو اتیشرمندگ که اومدم

 که. بدم بهت رو صورتم تو تف اون جواب که اومدم

 گفتم بهت اول روز همون نبودم؟ من یدید بگم بهت
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 فتتکثا خود نه من؟ قیرف یگفت بوده، محتشم

 باز شده، داده نشون تیواقع که هم حاال اما  .یبود

 .یدونیم محق رو خودت که یحیوق نقدریا

  

 رونیب اششده قفل فک دو انیم از که یاکلمه هر با

 شتریب محتشم گردن یرو دستش فشار آمد، یم

 .شدیم

 را او توانستند باالخره اش،جمله شدن تمام با همراه

 .کنند جدا محتشم گلو زا را دستش و بکشند عقب

 محتشم از را او و کردند بلند مبل یرو از را فرهاد

 .کردند دور
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 .بود افتاده نفس نفس به فرهاد

 ود،ب گرفته را شیبازو ریز که یمرد کمک با محتشم

 . دیکش باال را خودش

 .بود امدهین جا نفسش. بزند حرف توانستینم

  

 ینفر چند تدس از کرد،یم تالش که همانطور فرهاد

 : تگف بلند زد،یبگر بودند، گرفته را شیبازوها که

 یکجا محتشم؟ جناب هیقرض من شرکت یکجا -

 ؟نیطلبکار که دادم جا رو شما یبابا ارث من شرکت

 شرکت من که یاول روز ؟یترسونیم یچ از رو من

 درصدش پنجاه نشه خبردار یکس بود قرار زدم رو
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 که هست جمع نیا یتو یکس االن اما توئه مال

 ندونه؟

 شرکتش نصف نینیبب که یزد جار جا همه یرفت 

 سودش با برسه سال دو به نذاشتم... منه یبرا

 نویا گهید یول. دمیخر رو سهامت و دادم لتیتحو

 سال دو من بدونه که هست نجایا یکس نه؟ ینگفت

 رو نحست اسم فقط که دادم اردیلیم چند شیپ ش،یپ

 گهید نیا چون ،ینگفت نویا نه. کنم پاک شرکت اون از

   .نبود سودت به

  

 دهکر باز سر تازه که بود یچرک دانه او یبرا محتشم

 باال و آمد یم باال که بود چرک و خون حاال. بود

 .آمدیم باال و آمدیم
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 نبود؟ بس یداد جلوه مظلوم رو خودت ماه هشت -

 هم یجنوب کره یتو ما طرف که یریحق نقدریا

 وت و بودم زندان ماه هفت زنم قتل جرم هب من دهیفهم

 ...کارات مضحکه قدر نیهم ؟ینیبیم. یبود زنم پدر

  

 صورتش همچنان و بود آمده جا نفسش یکم محتشم

 .زدیم دو دو چشمانش و بود سرخ

 پر و رگه دو ییصدا جز یول بزند ادیفر خواست

 .نشد بلند ییصدا خش

 .ترم...دخ -

  

 .افتاد سرفه به
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 .افتاد فرهاد جان به و شد آتش محتشم کلمه تک

 و گرفت جان گرید بار رفت یم لیتحل که یایانرژ

 فرن کی. نشد موفق اما بورد ورشی محتشم سمت به

 بودند، گرفت را شیجلو که یکسان جمع به گرید

 .دداشتن او کردن مهار در یسع نفر پنج حاال. وستیپ

  

 .دیلرزیم خشم از شیصدا

 کدوم... دختر نگو... محتشم تردخ نگو... دختر -

 راه فوتش پنجم روز که یدختر همون دختر؟

 ن؟م شرکت یها یندگینما گرفتن یبرا دوره  یافتاد

 شدن معلوم با بود اگر که ستین دخترت دردت تو

 . یدادینم من لیتحو پوزخند االن قاتلش،
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 کنم رو رو، اتگذشته نجایا خوامینم... خوامینم 

 یول ننیبب رو تیواقع چهره که که آدما نیا یبرا

 هکرد یپدر براش که دختر گهیم یکس به آدم بدون

 هان؟ رو، منظورم که یگرفت. باشه

 

 یتابوصورت#

۳۶۳ 

 

 گرید شاخه به یاشاخه از و زدیم حرف ختهیر بهم

 ستدانینم که داشت گفتن یبرا حرف آنقدر. دیپریم

. کند تمام و بزارد نقطه کجا و کند شروع کجا از

 .کند تمرکز توانستینم
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 . ستادیا فرهاد روبرو و آمد جلو خان بیحب

 راه هیامعرکه چه نیا. جانبابا باش آروم جان، فرهاد -

 !؟یانداخت

 را دستش خان بیحب که دهد، جواب خواست فرهاد

 .آورد باال

. ستین خوب حالت امشب تو برو. فرهاد خونه برو -

 .میکن حل رو موضوع نیا دیبا بعدا

  

 .زد زل فرهاد چشمان در و کرد مکث یکم
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 پدرت کن فکر ؟یدار قبول یپدر حکم به رو من -

 دادنش ادامه قائله نیا. کن تموم در امشب گهیم االن

 .آرهیم بار به فاجعه

  

 که جانان به و گذراند فرهاد شانه سر از را نگاهش

 قهیدق چند نیا در. دیرس بود، شده خکوبیم شیجا

 مه را دنیکش نفس ییگو که بود شده ساکت یطور

. زدیربگ نه و برود شیپ توانستیم نه. بود برده ادی از

 یلیخ از و نداشت گفتن یبرا یحرف چیه نجایا در او

 .نداشت اطالع ها زیچ

 نباشه تنها فرهاد ن،یش حاضر هم شما مهندس خانم -

 .بهتره
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 .جنباند سر تند. بود شده خشک شیگلو جانان

 .ام آماده من -

  

 اشاحاطه که ییهادست درون از را دستش دو فرهاد

 .دکردن آزادش مقاومت یب بار نیا. دیکش بودند، کرده

 انساختم از و کرد کج راه یکس چیه به کردن نگاه یب

 .رفت رونیب

  

 یکس که انگار بود، نیسنگ یطور سالن درون جو

 .کشدینم هم نفس

 سالن از حرف یب و رفتگ شیپ را فرهاد راه جانان 

 . آمد رونیب
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 یتیاهم. دیشنیم سرش پشت از را یکس یپا یصدا

 .زد شیصدا آرام یکس د،یرس که در به. نداد

 به و دستایا اما نداشت او یبرا ییجا گرید. بود دیگلش

 .برگشت عقب

 جانان. بود آلوداشک چشمانش. یواقع اما بود بیعج

 خودش یرو هک را جانان نگاه  دیگلش. خورد جا

 ند،ک جادیا صورتش کیمیم در یرییتغ آنکه یب د،ید

 ...دهیرس در جلو دیبر تا آژانس، به زدم زنگ: گفت

  

 . گفت یآرام «باشه» جانان

 شیهالب باشد، مردد یحرف گفتن در که انگار دیگلش

 .داد فشار هم یرو محکم را
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 ردف به را دیگلش انگار دعوا نیا. ستادیا منتظر جانان

. شد یطوالن دیگلش سکوت. بود کرده لیتبد یگرید

 . کردیم دایپ را فرهاد و رفتیم دیبا

  

 . بود شده دیناام او زدن حرف از

 .خداحافظ... خب -

  

: آمد حرف به دیگلش که بچرخد در سمت به خواست

 .باش مواظبش

 .زد یتلخ لبخند

 .باشه -
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 و روز هر. آمد رونیب در از و برگشت در سمت به

 سوال عالمت گذشت، یم که یا قهیدق و عتسا

 و شدیم تر رنگ پر ذهنش در فرهاد و دیگلش رابطه

 هک بود دهیرس جهینت نیا به االن. افتیینم یجواب

 د،یگلش االن یمهربان. است انیم در یعشق یپا دیشا

 سرش... باش مواظبش زمزمه و شیهاچشم در اشک

 نیا به دنکر فکر وقت االن داد تکان طرف دو به را

 .نبود

  

. انداخت اطرافش به ینگاه و آمد نییپا ها پله از

 .دیند را فرهاد
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  یتابوصورت#

۳۶۴ 

 

 دو. گذشت شده فرش سنگ راهرو از و کرد تند پا

 .بودند ستادهیا در کنار همچنان کلیه یقو مرد

 .ستادیا آنها جلو

 ن؟یدیند رو نواب مهندس یآقا -

 .جنباند سر مرد

 .رونیب رفتن شما یاپ شیپ -

  

 . آمد رونیب در از و گفت یتند ممنون
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 ناسبم لباسش کوتاه دنباله اما نداشت پاشنه کفشش

 . نبود ابانیخ در افتادن راه و رفتن رونیب

 .گرداند کوچه در را نگاهش

 . رفت یم ابانیخ طرف به آهسته که دید را فرهاد 

  

 و دیچیپ کوچه داخل یرنگ سبز نیماش لحظه همان

 .ستادیا خانه جلو

 .نشست و کرد با را عقب در فرز جانان 

  

 .نیش ابونیخ وارد ن،یبزن دور عیسر لطفًا آقا -

 دنشید دانیم از موقع همان فرهاد کرد، اطاعت مرد

 یم راه نهیطمان با و آرام  بود نییپا سرش. شد خارج
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 چیه شیبرا چله، شب یهوا یسرد ییگو. رفت

 .باشد

  

 . بود نشده دور ادیز فرهاد شدند، که ابانیخ وارد

 .گردمیمبر االن من نجا،یهم نیسیوا آقا -

 تا فتگر دست به را لباسش دنباله. شد ادهیپ نیماش از

 . نرود شیپا ریز

 شیصدا آرام. ستادیا فرهاد. گرفت را فرهاد راه جلو

 .زد

 ...مهندس یآقا -

  

 . بود سرخ چشمانش. آمد باال  فرهاد سر
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 شمرده شمرده، و اطیاحت با را حرفش یپ جانان

 :گرفت

 ن؟یبش نیماش سوار... شهیم -

 یپستو در ییجا جانان و کرد نگاهش خاموش فرهاد

 . دید را درد نگاهش

 به گرید بار تا داد جرات جانان به یکم سکوتش

 .دیایب حرف

 خودتون با نیتونیم شما راهه، خونه تا ساعت کی -

 که میدار راه دو میدیرس که بعدش ن،یکن خلوت

  هوم؟ میریگیم میتصم بهش راجع اونجا

  

 . دیکش شیبازوها یرو را شیهادست
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 میبر ادیپ میبخوا خونه تا. سرده یلیخ االن فقط -

 .میکنیم پهلو نهیس

. رفت نیماش سمت به و کرد کج راه سکوت در فرهاد

 کردنش، یراض از سرخوش جانان و نشست عقب

 دادن از بعد. نشست شکنار و رفت سرش پشت

 طرف پنجره به کدام هر راننده، به قیدق آدرس

 .بودند فکر در و مانند رهیخ خودشان،

  

 محتشم، به فرهاد از. رفتیم سو هر به فکرش جانان

 اتییجز با و دیگلش به فرشته از فرشته، به محتشم از

 هب گرفت یم دهیناد آشکارا را او که یدیگلش از. تر

 یم ملتمسانه چشمانش در اشک با که یدیگلش

 . باشد فرهاد مواظب که خواست
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 یمین قبل ماه دو تا که ییهاآدم از بود شده پر فکرش

 در آنقدر شناختیم اگر ای و شناختینم را

 . گرفت دشانیند بشود که بودند، رنگ کم اشیزندگ

 انهخ به بود مانده ابانیخ دو. داد رونیب آه با را نفسش

 .برسند

 رونیب به نگاهش. چرخاند فرهاد سمت به را سرش

 .بود

 م؟یش ادهیپ پارک کنار -

  

 نییپا و باال آرام و دیچرخ سمتش به نرم فرهاد سر

 .بود گرفته سکوت روزه. شد
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 .دارد نگه ابانیخ اول که گفت راننده به جانان

 

 یتابوصورت#

۳۶۵ 

 

 فسن با شبید که ییجا قایدق. شدند ادهیپ پارک کنار

 .بودند دهیرس آنجا به دهیبر ده،یبر یاه

  

 تهنشس شبید که یمکتین سمت به حرف، یب جانان

 . رفت بودند،
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 دنبو کس چیه. بود تر کور و سوت هم قبل از امشب

 و ودب بسته هم یباز نیزم کنار باقلوا و لبو دکه یحت

 .کرد یم ترسناک یکم را پارک فضا نیهم

 اشنهیس در را شیپاها و گذاشت کنارش را فشیک

 بود، سرد. نداشت تعارف که خودش با. کرد جمع

 .سرد یلیخ

  

 . نشست کنارش حرف یب و آمد هم فرهاد

 نگاه روبرو به که چرخاند او طرف به را سرش جانان

 .کردیم



صورتیتابو   
  
 

 

2435 

2435 
@romandl 

 کی خودش که گذرهیم کند نقدریا روزها یبعض -

 نیا یرو شبید انگار نه انگار. امروز مثل. عمره

 . میبود نشسته مکتین

  

 یزیچ فرهاد که دانستیم. دیکش باال را اشینیب

. ودب گرفته دست به را کالم رشته خودش. دیگوینم

 در ای شنودیم را شیهاحرف فرهاد نبود مطمئن یحت

 هم خودش. نبود هم بد. است غرق خودش افکار

 شنونده بود، کرده ثابت فرهاد و بود گرفته دلش

 .است یخوب
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 مثل. داشتم ادیز میزندگ یتو روزها نیا از من -

 که کوچه یتو. کردم فرار مشهد از که یروز

 تر یطوالن کوچه دمییدویم تر تند یچ هر دم،ییدویم

 دمیرس که شب مهین. اومدنیم کش هاهیثان و شدیم

 که االن و گذشته سال کی کردمیم احساس تهران،

 و زاور اون با سال ستیب کنمیم فکر گذشته، سال سه

 .دارم فاصله آدما اون

  

 .زد یتلخند

 رمیگب یسبز قورمه یسبز بودم رفته که روز اون ای -

 کش هاهیثان. افتاد اتفاق اون یوقت. ناهار یبرا

 رفتم که فرداش. گذشت سال صد شب تا اومدن،یم

 ستیب قیدق که نبودم من انگار. بردارم لهیوس هی خونه
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 یبرا یسبز دنیخر امدغدغه تنها قبل ساعت چهار و

 . بود امیسبز قورمه گذاشتن بار

  

 نبود مهم گرید. دیچک اشگونه یرو یاشک قطره

 هشد غرق گذشته در او. ستین ای است کنارش فرهاد

 .بود

 بابام و مامان خواب اتاق در پشت که یشب اون ای -

 کی شب اون یوقت.دمیشن رو بابام ینگران و سادمیوا

 یور دیخورش نور یوقت و شتمنذا هم یرو پلک هیثان

. دبو گذشته قرن هزار شبید از انگار افتاد، صورتم

 و نبودم اسیق قابل شب ازدهی ساعت جانان با من

 که گفت بابام شب اون. نشدم اون هیشب هم گهید

 نگران همه. شم خراب من که بود نگران . نگرانه
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 ازب قیرف. شم خراب که. ببرم رو ابروشون من بودن،

 انگار. بودن کرده هل. بچرخم یکی با روز هر و شم

 . دنیدینم رو من

  

 .کرد یعصب خنده تک

 همون من بابا که سرشون بزنم داد داشتم دوست -

 رد رو فاجعه کی فقط من نشده عوض یچیه. آدمم

 تونمیم من. نیکن نگاه بهم. اسخسته روحم. کردم

 رو من اما ببرم رو ابروتون ستین قرار من. شم پا سر

 اون و بودن حلراه کردن دایپ تکاپو در همه دنیدینم

 یروح و داغون یتن با. دوباره ازدواج جز نبود یزیچ

 منشستیم دیبا بود، روش روزگار یلیس رد هنوز که

 .احمقانه قدر نیهم. عقد سفره سر
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 یتابوصورت#

۳۶۶ 

 

 واه یسرد از. کردینم حسش. دیکش باال را اشینیب

 شیهااشک و آورد باال را سردش دست. بود شده سر

 همان به. انداخت فرهاد به ینگاه مین. کرد پاک را

 نبود مطمئن هم هنوز. بود شده رهیخ شبید سرسره

 .نه ای دهیشن را شیصدا که

 .خانم - 
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 و دار وصله یهاکفش از نگاهش. آورد باال را سرش

 هب. بود یاپسربچه. آمد باال یاقهوه رفته رو و رنگ

 فرو اشقهی در را سرش. شدیم سالش دوازده ده زور

 .داشت سر به یایمشک یبافتن کاله و بود برده

 ن؟یخواینم فال لداست،ی شب خانم، -

  

 پسر به هم او دید و رفت فرهاد سمت به جانان نگاه

 .کندیم نگاه بچه

 رب شیهاادیفر خاطر به. شکست را سکوتش باالخره

 .بود برداشته خش شیصدا محتشم، سر

 .بده دوتا. آره -
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 .دیدرخش پسر چشمان

 به را کارتون. بود دهیچ کارتون در مرتب را هافال

 .گرفت جانان سمت

 . برداشت فال دو و بست چشم

  .گرفت پسر سمت به و برداشت یاسکناس فرهاد

 ...ادهیز یلیخ نیا آقا نه: گفت کنان من من پسر

  

 یرو و گرفت هادفر دست از را اسکناس جانان

 .گذاشت یها فال کارتون

 :گفت لبخند با

 .گهید لداستی شب -

 .دیخند پسر
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 .خانم ممنون -

 .چرخاند سر فرهاد سمت به

 . آقا ممنون -

  

 .زد یگشاد لبخند

 نیبش خوشبخت ام، ننه قول به. نیآیم بهم یلیخ -

 .یاله

 . رفت و دیدو بدهد، یمجال آنکه یب و

 خوشبخت. کرد مزه لب ریز را آخرش کلمه جانان

 ... نیبش
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 بود؟ کجا خودش. کرد فکر بعد سال هفت شش به

 بودند؟ یکسان چه شانیهایزندگ دوم آدم کجا؟ فرهاد

 اواخر او. کرد یساز ریتصو بودند؟ خوشبخت

 دیشا و داشت ینقل خانه کی. بود کانادا در درسش

 . بود شده دوست هم یکس با هاوسط نیا هم

  

 انیک دست از هلن رفتند، یم رونیب ها صرع هلن با

. ایدن دلواپس یهامادر اکثر مثل خوردیم حرص

 .بود آن ریدرگ و بود داده گسترش را شرکت فرهاد

 اگر  که دانستیم را نیا فقط. دانستینم... هم زن

 ای نبودند هم مال دو نیا. ستین دیگلش باشد، هم یزن

 قرارشان هم کنار فکرش در توانستینم او الاقل

 .دهد
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 .گرفت فرهاد سمت به را ها فال. آمد رونیب فکر از

 ن؟یکشیم که رو خوندنشون زحمت -

 .گرفت را ها فال فرهاد

 تو؟ مال کدوم -

  

 .انداخت باال شانه

 .کنهینم فرق -

 .تو یبرا یاول پس -
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  یتابوصورت#

۳۶3 

 

 ار لفا داشت که بود دوخته چشم فرهاد به جانیه با

 قبل قهیدق چند تا که یکس آن انگار. کردیم باز

 .نبود او د،یباریم

  

 در یا لحظه. کرد باز را شده تا کوچک کاغذ فرهاد

 .شد رهیخ آن به سکوت

 .شهیمعن بعد و نوشته فقط رو غزل اول تیب دو -
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 .گرفت یدم

 رفت ما بر از دوش که چهره یپر ترک آن -

 رفت خطا راه از که دید خطا چه ایآ

  

 نیب جهان چشم آن نظر از مرا رفت تا

 رفت هاچه دهید از که ستین ما واقف کس

 

 دوست که را یکس رایز ،یناراحت فال، صاحب یا

 و نیغمگ او یدور از و رفته شما شیپ از یداشت

 تالش و کار بگذار کنار را افسوس. دیهست ناراحت

 .شود فراموش تیهاغم کار لهیوس به تا کن
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 و شعر محسور اول تیب دو خواندن با که انجان

 یپق آن، یمعن دنیشن از بعد بود شده فرهاد یصدا

 . زد خنده ریز

 .بگه رو نیا کردمینم فکر واقعًا: گفت خنده انیم

 .چرخاند جانان سمت به سر فرهاد

  

 .پراند باال ابرو او، خنده به و

 .داد حیتوض. آمد بند اشخنده جانان 

 از ترشیب اد،یم برام که ییهافال از اقعًاو ییوقتا هی -

 هک نجاهاستیا ق؟یدق نقدریا. ترسمیم کردن، تعجب

 بهیالغ لسان حافظ آرمیم مانیا
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 :دیپرس او، حرف به ربط یب فرهاد

 ؟یناراحت هلن خاطر به هنوز -

 .داد تکان سر صداقت با بعد و کرد مکث یا لحظه

 هی و بزنه زنگ ممنتظر شمیم داریب که روز هر. اره -

 برخ هی دیبا فردا پس فردا، کردم فکر. بده بهم خبر

 نه؟ بدن،

  

 .بود دوخته چشم او به. نداد جواب فرهاد

 .زد یمعذب لبخند و داد نییپا را دهانش آب

 .نیبخون رو خودتون از ال،یخیب -
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 کوچک کاغذ و کند جانان از را نگاهش باالخره فرهاد

 .کرد باز را یبعد

 

 شد خواهد فشان مشک صبا باد نفس-

 شد خواهد جوان دگرباره ریپ عالم

  

 داد خواهد سمن به یقیعق جام ارغوان

 شد خواهد نگران قیشقا به نرگس چشم

  

 . خواند را ریتعب بعد و کرد مکث یا لحظه

 کندیم رییتغ آنچنان شما یزندگ فال، صاحب یا -

 تینها تیعواق نیا از ،یاافتهی یادوباره عمر انگار که
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 وبارهد را گذشته اشتباهات کن یسع و ببر را استفاده

 خود دوستان قدر و مده دست از را زمان ،ینکن تکرار

 .نکن فراموش را آنها و بدان را

 .رفت فرو فکر به بود، نخورده جا نباریا جانان

  

 دیشا بود، گفته یاگهید کس هر اگر: گفت وارزمزمه 

 بیالغ لسان به که ییونجاا از اما شدمیم رد یسرسر

 براتون بگم تونمیم فقط دارم، اعتقاد حافظ بودن

 هافاجعه و بد یها اتفاق نویدوم نیا که خوشحالم

 .شهیم تموم

  

 .نگفت چیه دستش، در  کاغذ به رهیخ فرهاد
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 یتابوصورت#

۳۶3 

 

 : گفت و ستادیا دهیسپ زیم رو به رو

 ده،ش پیتا گهید اعتس کی تا ها برگه نیا دهیسپ -

 جلسه یبرا خب؟ باشه، مهندس یآقا زیم یرو

 .میدار الزمش

  

 .انداخت ها برگه به ینگاه دهیسپ

 .باشه -
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 اس؟آماده کنفرانس اتاق -

  

 همه گهید ساعت کی تا. میداد اطالع همه به آره، -

 .شنیم جمع

 .زد پلک آرامش با

 . دهیسپ یمرس -

 .زد یلبخند متقاباًل دهیسپ

 .دختر باشم ممنون تو از دیبا من -

  

 .دیشن سرش پشت از نایم یصدا
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 ییتادو. نایم یبابا گور. نیریبگ قلوه ن،یبد دل آره -

 چارهیب من. نیبترکون الو نینشست تیریمد بخش تو

 .نییپا برم و باال امیب رو پله همه نیا دیبا بار هر

 .دیخند. برگشت عقب به جانان

 ؟یااماده جلسه یبرا. نشو یکول حاال خوبه -

  

 .کرد باز را ششین نایم

 دیبا. داده نواب مهندس جناب یباش آماده اون با -

 چارش و چش یسهراب چارهیب ست؟ین آماده یک یبگ

 تنه هی تونهیم کرده آماده مطلب که نقدریا اومده در

 .بگردونه رو جلسه کل
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 .دیخند بلند دهیسپ

 . کرد نگاه دهیسپ یهاگونه چال به باز شین با نایم

 .بخند من یبرا فقط تو عشقم جون -

 .زد تشر جانان

 .زن بهم حال. نایم شو خفه -

 .کرد نازک چشمش پشت نایم

 مزاحم جونت مهندس دل ور یبر یتونیم تو -

 .ینش عشقم و من خوش اوقات

  

 هک طور همان دهیسپ خورد زنگ دهیسپ زیم یرو تلفن

 .مهندسن یآقا: گفت داشت،یمبر را یگوش

 بله؟ -
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 و شیع اگر نیبگ یشجاع خانم به یتوسل خانم -

 .اتاق ارنیب فیتشر شد، تموم نوششون

  

 .دیگز لب دهیسپ

 .مهندس یآقا چشم -

 یبرا را فرهاد حرف ترس با و گذاشت را یگوش

 .کرد تکرار جانان

 :گفت نایم به رو و کرد ینچ جانان

 .تو به دمیم ارجاع گفت من به یزیچ اگر -

  

 :گفت یالیخیب با و پراند باال را دستش نایم
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 نیا هب معاون اگر من بگه؟ یزیچ تو به نیا. بابا برو -

 .گفتمینم هم تو بهش داشتم یجذاب

 داشت زور به که یدرحال و شد درشت چشمانش

 :گفت نرود، باال شیصدا که کردیم کنترل را خودش

 فهخ تو خدا یرضا محض کاش... یوا... نایم یوا -

 . احمق شنوهیم ستین که کر. یشدیم

  

 دواریتهد را انگشتش و رفت دو هر به یا غره چشم

 .گرفت آنها سمت به

 به دمیم ارجاع و گفت یچ هر اتاق یتو رمیم من -

 .فعال... دوتا شما
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  یتابوصورت#

۳۶3 

 

 اتاق سمت به و دیچرخ پا پاشنه یرو تعلل یب

 .رفت فرهاد با مشترکشان

 هلن بعد، روز دو. بود گذشته لدای شب از هفته دو

 دو ههفت دو  نیا در و بود گرفته تماس بار نیاول یبرا

 . بود یصوت یهمگ اما داشتند هم گرید تماس

 شانخانه کامل دمانیچ نشدن آماده تا گفتیم هلن

 زین جانان یهااصرار تمام و ردیگینم یریتصو تماس

 . نبود نگران آنها بابت گرید اما بود جهینت یب
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. دیخندیم. بود خوب زدیم حرف یوقت هلن حال

 از بعد. بود شاد هم باز اما بود خسته فربد یصدا

 و هدف به باالخره نییپا و باال و تالش سال نیچند

 .بود دهیرس شیآرزو

  

. شدیم خالصه کار در هم فرهاد و خودش هفته دو

 هفته، یاهروز یباق و بود خودش یبرا هاجمعه فقط

 یاصد با صبح هفت وار،تربا و ثابت برنامه کی در

 صبحانه گرفت،یم دوش شد،یم داریب یگوش هشدار

 در جلو هشت به ربع کی ساعت خورد،یم یمختصر

 به و رفتندیم نگیپارک به هم با بود، فرهاد واحد

 . عصر شش ساعت تا آمدندیم شرکت
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 واحد به کس هر. گشتندیمبر خانه به الش و  آش

 و خورد یم یمختصر شام رفت،یم خودش

 ونریب شب آخر دنیدو یبرا گرید شب دو. دیخوابیم

 رونیب هم فرهاد خود هاشب یباق و بودند رفته

 که بودند، شده شانیکارها ریدرگ آنقدر. رفتینم

 . بودند کرده فراموش را یکالنتر بًایتقر

 دو در اوشیس اما نداشتند او از یخبر هم گرید

 یدیجد رخب هم سیپل بود گفته بود، گرفته که یتماس

 حرف نیا و هستند دنبالش به هنوز و ندارد او از

 چنانهم توانستیم یکالنتر  اهیس و نحس هیسا یعنی

 .حمله یبرا مناسب یفرصت یپ در و باشد آنها یرو
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 به و کند دایپ را دهیسپ بود توانسته اول هفته همان

. دهد حیتوض شیبرا را ماجراها تمام و اوردیب شرکت

 یسور و یلیوک مورد در که بود شده ناراحت ابتدا

 نگفته، او به یزیچ سرمد شرکت در حضورش بودن

 اشیزندگ طیشرا در. بود رفتهیپذ و شد نرم بعد اما

 . بود نشده حاصل یرییتغ

 داده استعفا بود، رفته وخامت به رو که شرکت طیشرا

 و افتان وقت پاره یهاکار اب را ریاخ ماه دو. بود

 یهاپله ا،یارش گرفتن یبرا هنوز. بود گذرانده زانیخ

 ارب کی تنها شوهرش. رفتیم نییپا و باال را دادگاه

 پسر از یوقت هنوز. ندیبب دور از را او بود داده اجازه

 . شدیم بغض از پر زد،یم حرف شیکوچولو
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 نایم به او یزندگ از یاخالصه اول روز همان جانان

 ییگو که شیهاحرف با مدت تمام نایم و بود گفته

 زا بعد و بود کرده هیگر کرد،یم ییسرا نوحه او یبرا

 .ودندب شده مچ هم با. داشت دهیسپ با یبهتر رابطه آن

  

 فرهاد یهاکهیت و ها حرف دنیشن یبرا را خودش

 را در و گذاشت رهیدستگ یرو را دستش کرد، آماده

 .کرد باز

 دبو روز چند. بود شیروبرو توریمان در سرش دفرها

 شده لیتعط خوراکشان و خواب امروز جلسه یبرا که

 .بودند شرکت در نه ساعت شب تا و بود
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 .بود بخش تیرضا شانهفته دو عملکرد مجموع، در 

 بودند، گرفته چنگ به گرید بار را هایندگینما همه

 یابر میمستق طور به دیبا هم آن که شرکت کی جز

 . رفتندیم مذاکره

  

 از کارشان گزارش دادن یبرا هاکارمند همه امروز 

 فرهاد بازگشت و شرکت دوباره یانداز راه یابتدا

 و یبعد فاز خواستیم فرهاد و بودند شده فراخوانده

 . کند اعالم هیبق یبرا شفاف طور به را یبعد قدم

 مهندس؟ یآقا بله -
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 خود زیم روبرو را نانجا و گرفت باال را سرش فرهاد

 هک بود گفته صبح. بود سرخ سرخ، چشمانش. دید

 .است دهینخواب شبید

 :گفت هیکنا با

 ؟یسالمت به شد تموم مهمت یکارها -

 .گرداند چشمانش کاسه در کالفه را چشمانش مردک

 دیند رو من خنده تک دوتا اون شما اگر بله -

 .نیریبگ

  

 .کرد اضافه و کرد یمکث

 دیبا که هست یکار خورده تا چند. تمومه کارم من -

 . رسونمیم. هیاوک اونم بدم انجام جلسه از قبل تا
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 .داد تکان یصندل یپشت به فرهاد

 .دونمیم -

 خب؟ -

  

 دیکش یاازهیخم. نکند جانان از را نگاهش

 .داد عقب را اشیصندل  و

 ؟یدار مسکن -

 .جنباند سر جانان

 .دمینم شما به اما اره -

  

 .داد حیتوض حال مان دره و رفت خودش زیم طرف هب
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 دمید شرکت یتو من که یروز سه یتو االن چون -

 .ستمین من که خونه از ریغ ن،یخورد مسکن تا هشت

 .دیکش دردناکش یهاقهیشق یرو یدست فرهاد

 یبرا میبر اریب مسکن هی. میندار وقت اصال االن -

 .جلسه

 .کرد تکرار شمرده شمرده، بارنیا جانان

 .دمینم... مسکن... بهتون... من...مهندس یآقا -

  

 .داد ادامه تند تند و

 خونه میریم بعد شه،یم تموم ساعته دو جلسه -

 یجا مسکن. نیشیم یاوک فردا تا نیخوابیم

 .رهیگینم  خواب
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 .میرینم -

 .دیپرس جانان

 م؟یرینم کجا -

  

 :گفت آرامش با فرهاد

 یسر هی دیبا جلسه عدب . میرینم...خونه - 

 تا اول بار. میببند جمع و میک یاوک رو حسابصورت

 .رسهیم گهید روز چند

 اتمام به دشیام تمام. گرفتیم اش هیگر داشت

 .بود امروزشان جلسه
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  یتابوصورت#

۳۷۱ 

 

 هک ییکاغذها. نشست زشیم پشت و نگفت یزیچ

 اهآن به یاجمال ینگاه و کرد جمع را داشت الزم

 .انداخت

  

 و سر رونیب از جلسه، شروع به بود مانده ربع کی

 .آمدیم صدا

 .برداشت در یسو به یقدم و شد بلند جانان

 کجا؟ -
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 .برگشت عقب به

 .کنفرانس سالن -

 ؟یبر االن یخوایم که نگو -

  

 .کنم چک رو یچ همه برم گه،ید چرا -

 .کرد نگاهش حوصله یب

 گروه هی کودکه؟مهد جلسه مگه ؟یکن چک ویچ -

 بمون شن؟ جمع جا هی توننینم عاقل و بالغ آدم

 .میریم باهم

 به یتیعصبان با توام نگاه و انداخت ینیچ اشینیب به

 : گفت حرص با و انداخت فرهاد

 .باشه -
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 هک یکار و جلسه استرس یکم. نشست زشیم پشت

. داشت را دهد انجام خواستیم فرهاد یهماهنگیب

 . خورد وول شایصندل یرو

. بود شده تمام بایتقر کارش بود معلوم هم فرهاد

 هایخوابیب و روزه چند نیا یفشارها اثر در چشمانش

 به یراض هم باز اما سوخت دلش. بود سرخ سرخ

 ای دیایب قلبش یبرا یاتفاق دیترسیم. نبود مسکن دادن

 .کرد منحرف را فکرش و دیگز لب... نکرده ییخدا

  

 :گفت فکر یب و دیرس ذهنش به یفکر

 !مهندس یآقا -
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 .داد جواب بود، شیکارها مشغول  که همانطور فرهاد

 بله؟ ـ

 ن؟یخوریم قهوه جلسه، قبل... گمیم -

  

 .دوخت جانان به را نگاهش بار نیا

 چه دهینم هم کوفت بهم االن قاسم دیس. ممنون نه ـ

 .قهوه برسه

 هک دبو کرده حجت اتمام قاسم دیس. گفتیم راست

 ضرر شترشیب. بود دهیشن. قهوه وانیل کی فقط روزانه

 قهوه امروز هیسهم. ستین خوب قلب یبرا و دارد

 رقمه چیه االن و بود داده صبح امروز هم را فرهاد

 .بود کرده فکر هم نیا به اما رفتینم بار ریز
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 یایقو یهامسکن اندازه به قهوه کنم فکر خب نه، -

 ریدرگ قاسم دیس هم االن. شهنبا مضر نیخوریم که

 تدرس براتون تونمیم من. کنفرانسه سالن ییرایپذ

 نظرتون؟ کنم،

  

 .کرد اشیمچ ساعت به ینگاه

 .میندار وقت یلیخ فقط -

 .آره یینجایا گهید قهیدق پنج تا اگر: گفت تند فرهاد

  

 .دیپر نییپا یصندل یرو از فرز

 .یاوک -
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 نگاه را طرف  دو و آورد رونیب در انیم از را سرش

 یاه بچه. آمدند باال ها پله از نفر دو. نبود یکس. کرد

 انانج. شدند رد و کردند سالم. بودند یبانیپشت گروه

 . رساند آبدارخانه به را خود

 مخصوص وانیل. بود روشن شهیهم قاسم دیس سماور

 کی و کرد پر جوشآب از را آن برداشت، را فرهاد

 که قهوه یتلخ. کرد یخال آن داخل قهوه پودر قاشق

 .انداخت نیچ اشینیب به خورد، مشامش به

  

 با .شکر دانه کی یحت بدون. خوردیم تلخ تلخ فرهاد

 سرک رونیب به باز و  زدم هم را وانیل تند قاشق

 .رساند اتاق به را خودش دو با. نبود یکس. دیکش
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  یتابوصورت#

۳۷۰ 

 

 .زدیم نفس نفس جانیه شدت از

 خاموش شیجلو ستمیس. بود شده تمام کارش ادفره

 .بود

 . هایداشت وقت ؟یدییدو -

  

 از ییهارگه که یلحن با و گذاشت زیم یرو را وانیل

 .داد جواب داشت، یجا آن در حرص
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 سوال و دنیرس سر حوصله منتها داشتم وقت -

 .نداشتم رو دیس یهاچیپ

 .گفت یکشدار آهان و انداخت باال ابرو

  

 توانستیم جانان و انداخت اشقهوه ماگ به ینگاه

 هوهق نیا بداند داشت دوست. ندیبب را چشمانش برق

 یذتل چه استهیشب شتریب زهرمار به اشمزه که یتلخ

 شده؟ معتادش فرهاد که دارد

  

 .نکرد فکر شیرو ادیز. کرد مشغول را ذهنش یسوال

 او هفته دو نیا در. شودینم ناراحت فرهاد دانستیم

 با کردن صحبت قبل مثل گرید و بود شناخته شتریب را
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 دیترد و اگر و اما از پر و گرفتینم را اشیانرژ او

 .نبود

 ن؟یخوردیم قهوه یچطور ن،یبود زندان -

  

 گرفت ماگ از آمده باال یهابخار از را نگاهش فرهاد

 .کرد نگاه جانان به و

 .داد جواب راحت

. هست مواد اش،ینیهروئئ و یشیحش یبرا اونجا -

 .ستین یبد زیچ که قهوه

 تمام نفس، کی و برداشت را ماگ دنبال، به و

 .دینوش را ماگ اتیمحتو
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 متعجب. کردیم نگاهش شده، گرد یچشمان با جانان

 :دیپرس

 نبود؟ داغ -

  

 . شد بلند و گذاشت زیم یرو را ماگ فرهاد

 .نه -

 لب ریز و برداشت زیم یرو از را لشیوسا جانان

 :گفت

 .الخالق جلل -

 .بود دهیسپ. شد باز در و خورد در به یا تقه

 .شدن جمع همه مهندس، یآقا -
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 ممنون: گفت رف،یم او سمت به که همانطور فرهاد

 .یتوسل خانم

 پوشه داخل را آنها و گرفت دهیسپ دست از را کاغذها

 .داد جا

  

 هم با قدم هم جانان و او و رفت زشیم پشت دهیسپ

 .رفتند کنفرانس سالن سمت به

*** 

 

  یتابوصورت#

۳۷۲ 
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 همه بود، گذشته جلسه شروع از قهیدق پنج و چهل

 دادند ارائه بودند، داده انجام که ییهاکار از یمختصر

 د،دار یشنهادیپ کس هر که بود داده یفرصت فرهاد و

 . دیبگو

  

 حرف و بود کرده روشن را شیجلو کروفنیم نایم

 .زدیم

 باهم یکل یبند جمع به روزید که بود یموضوع

 ار موضوع نایم تا بودند کرده هماهنگ و بودند دهیرس

 را حرفش یپ جانان بود، الزم جا هر و کند مطرح

 فرهاد به. بدهد او را یلیتکم حاتیتوض و ردیبگ

 ار واکنشش خواستیم. بود نگفته باره نیا در یزیچ
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 یبرا اهرمندکا هیبق شنهاداتیپ مثل و ندیبب لحظه در

 .کند مطرحش جلسه نیهم در بار نیاول

  

 یمعرف یبرا صرفا االن ما تیسا مهندس، یآقا  -

 خط چند و عکس کی شامل که محصوالتمونه

 دیاب ما. ستین یاصول همونم تازه که شهیم حیتوض

 نوانع به خودمون، یمعرف کنار در تیسا نیا از میبتون

 دونب. میباش شتهدا فروش و میکن استفاده هدف بازار

 یها روش از کنارش در حاال. کمتر مبلغ با و واسطه

 یراحت به. شهیم یعال میکن استفاده هم یابیبازار

 .میبرسون فروش به نجایا رو هامونیگوش میتونیم

  



صورتیتابو   
  
 

 

2480 

2480 
@romandl 

 .دادیم گوش سکوت در فرهاد

 .کرد روشن را کروفنشیم کارمندها از یکی

 نیا یرو یارگذ هیسرما نیکنینم فکر یقیحق خانم -

 راه عوض در باشه؟ داشت یادیز سکیر طرح

 ضرر یکل ما به ممکنه که ینترنتیا فروشگاه انداختن

 .داره هیحاش یکل که ینترنتیا فروش خود و بزنه

 ما. زهایچ هیبق تا نیریبگ ارسال و فروش مشکالت از 

 با و میکن کار شرکت شرفتیپ به مدت هی میتونیم

 میونبت خودمون یوقت تا میبر شیپ واسطه با فروش

 .میبزن یندگینما

  

 .رفت جوان پسر به یاغره چشم نایم
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 سال و اهم نیچند تا مینیبش ما که هیسنت فکر یلیخ -

 دست یرو دست میبزن یندگینما میبتون که بعد

 و بازار نیهمچ و فروشمون نهیزم در میبزار

 .میبد دست از رو یایمشتر

  

 دنیتوپ آماده و دیکش لوج را خودش. برخورد پسر به

 .بود نایم به

 جمله به را یاجمله و کرد ینینش عقب خود نایم

 .زد وصله اشیقبل

 قرار. هیشجاع خانم با دهیا نیا اصل ز،یعز همکاران -

 خودشون بهتره االنم نظرم به. کنم مطرحش من بود

 . کنن ساپرت رو شوندهیا
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 راست سمت که گرفت جانان سمت به را دستش

 .بود نشسته فرهاد

 .یشجاع خانم دییبفرما -

 توانستینم جانان. دیچرخ او یرو فرهاد نگاه

 ریز. کند شکار را واکنشش و کند نگاهش میمستق

 .کندیم جان دیبا زدن حرف یبرا فرهاد نگاه

  

 دستگاه به را فلشش. داد قلب قوت خودش به دل در

 ودب کرده درست که یپاورپونت ریتصو و کرد وصل

 یالحظه آنکه یب و شد بلند جا از. افتاد پرده یرو

 .داد حیتوض نمودار یرو از بکند، فرهاد به نگاه
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 زانیم تا کردم هیته رو پاورپونت نیا من خب -

 بهتون ساله چند نیا در رانیا در رو نیآنال یهادیخر

 که داشته یصعود روند همواره روند نیا. بدم نشون

 . شده تندتر ودارنم بیش ماهه چند نیا در

 رو ریپن کره، مرغ، تخم از اعم ییغذا مواد از هاآدم

 .لمب و فرش زر،یفر خچال،ی تا دنیم سفارش نیآنال

 ار نگاهش اما. دیچرخ هیبق سمت به و گرفت ینفس

 در را تاسف اگر. نداشت نگه فرهاد یرو یالحظه

 شیهالب یرو را معروف پوزخند آن ای و نگاهش

 .دهد ادامه توانستینم گرید.بود تمام کارش دیدیم
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 دارن کی و ستیب قرن در که آدمن هاونیلیم هانیا -

 بازار نیا. کننیم اعتماد نترنتیا و یتکنولوژ به

 سمت به میتونیم تالش یکم با ما که هیاگسترده

 .شونمیبکشون خودمون

 که یگذارهیسرما ما که نداره اشکال نظرم به 

 کشور سطح در یندگینما کردن ازب یرو میخوایم

 یابر تمونیسا گستردش و افتتاح یرو رو میبکن

 نهیهز هم. میکن...  و فروش از پس مسائل فروش،

 ام. داره یشتریب یبازده هم و رهیگیم آزمون یکمتر

 رقد چه م،یبزن یندگینما مشهد یتو مثال یبرا اگر

 کی یتو باز باشه ادیز هم قدر چه هر م؟یدار فروش

 یبستر یتو میاریب رو یگذار هیسرما همون اما. هرهش
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 میارد یمشتر کشور تمام از ینطوریا نترنت،یا اسم به

 . شهیم شتریب هم فروشمون و

  

 .کرد سکوت یالحظه

 

  یتابوصورت#

۳۷۳ 

 

 :گفت یجد فرهاد

 نیآنال فروشگاه نیچند االن نیهم مهندس، خانم -

 بازار و کننیم کار یگوش فروش یرو دارن بزرگ

 شهیم رو یمشتر اعتماد نظرتون به. دارن همیخوب
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 رندب و مدل در تنوع تنها نه که یتیسا یرو کرد جلب

 و هفروشیم یگوش فقط بلکه نداره، رو هاتیسا هیبق

 نداره؟ یمحصول گهید

  

 خوردند،یم تاب و چیپ ذهنش در که یدرهم افکار به

 عدفا اشدهیا از که بود مهم شیبرا فقط. نداد یتیاهم

 کس هر ای بود فرهاد مقابلش، طرف حاال. کند

 . آوردیم کم دینبا. یگرید

  

 .برد جلو صفحه چند را پاورپونت

 .داد حیتوض
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. هیگوش فروش نیآنال برتر فروشگاه سه اسم نیا -

 رفک من. نهیمت مهندس یآقا شیفرما خب. نیکن نگاه

 نیهمچ ،ما یرقبا اکثر که لهیدل نیهم دیشا کنمیم

 نیا همه. نکردن دنبال یجد شکل به رو یزیچ

. فروشنیم گمید زیچ یکل یگوش بر عالوه هاتیسا

 داخل شهیم زادیآدم جون تا مرغ ریش از واقع در

 .کرد دایپ تاشونیسا

 که. دارن رو هایمشتر از یادیز فیط کی جهینت در 

 تر متیق ارزون زیچ کی مثال اولش ادیز احتمال به

 نگرو لهیوس هی اعتماده، قابل دنید که بعد و دنیخر

 رو هااسم شما فعال یول دنیخر یگوش مثل یمتیق

 ...نیکن نگاه
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 رپروژکتو ریتصو به همه. گرداند جمع انیم را نگاهش

 .بودند شده رهیخ

 یهابرند حاال خب... بعد دیاسال میبر خب - 

 همون قایدق. نیکن نگاه رو هاتیسا نیا محبوب

 .میدار االن رو شونیندگینما ما که هییبرندها

 ما یوقت اما مهمه درسته محصوالت تنوع 

 زا یمین یعنی میدار رو ها مدل و برندها نیترمحبوب

 ما که حاال. اعتماده جلب بعد مرحله. میرفت رو راه

 رو یمشتر اعتماد یچطور م،یندار یگوش جز یزیچ

 م؟یکن جلب

  

 .داد ادامه جمع به رو و کرد قفل درهم را شیهادست
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 و طلبهیم رو یابیبازار یهاترفند بعد به نجایا از -

 یختس کار. میکن نهیهز براش دیبا ما که یقسمت همون

 تونمیم رو هاراه نیتر ساده از تا چند من. ستین

 .بگم بهتون االن نیهم

 بودن یتخصص فرصت نیهم نیا از میتونیم ما 

 هیقب نسبت به میتونیم. میکن استفاده تمونیسا

 و میفروشیم میمستق میدار چون هافروشگاه

 فروشنده که یا نهیهز ست،ین وسط نیا یاواسطه

 که یگارانت م،یکن کم رو دهیکش یم یگوش یرو

 پوئن کی خودش دهیم محصوالتش یرو شرکت

 . ندازهیم جلو رو ما و مثبته

 که میبد دیبا هم ینیسنگ یغاتیتبل نهیهز نجایا البته

 یرو میتونیم نمیا یبرا. بشه شناخته تیاس
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 ای میکن یگذار هیسرما ینترنتیا یهاتیسا

 یعاجتما یهاشبکه در که ییبالگرها و نفلوئنسرهایا

 .دارن تیفعال

  

 .رفت جلو گرید دیاسال کی

 و دستاوردها و هست دیاسال نیا آخر صفحه نیا -

 .نیبخون نیتونیم. شده گفته طرح نیا یهاتیمز

  

 فکر گرید. کرد دست به دست همه انیم را گاهشن

 زین هیبق نگاه از. باشد مانده جا یحیتوض کردینم

 . بخواند یزیچ توانستینم

 .داد رونیب را نفسش
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 .نییبفرما ن،یدار یسوال زیعز یهمکارها -

  

 هم در را شیهادست و دیکش جلو را خودش فرهاد

 .کرد قفل

 افتتاح ما که نهیا کنم فکر شما مطلب خالصه -

 زمراک در مستقل طور به میخوایم که ییهایندگینما

 ینرژا و نهیهز و میبنداز عقب رو میکن افتتاح هااستان

 درسته؟ م،یبد اختصاص کار نیا یرو رو اون

  

 سر و کرد تر را خشکش یهالب استرس با جانان

 .داد تکان

 .بله -
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  یتابوصورت#
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 :گفت یعاد و گشتبر هیبق سمت به فرهاد

 پروژه سال کی یبرا حداقل ده،یا نیا با خب -

 مونیانرژ تمام و افتهیم عقب ما یهایندگینما افتتاح

 با رقابت و یمجاز فروش یرو میبزار دیبا رو

 اعالم مخالفه ای موافق یکس. یمجاز یها فروشگاه

 .کنه
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 کم کم داشت. بود شده حبس جانان نهیس در نفس

 فرهاد به را موضوع جلسه از قبل که دشیم مانیپش

  .نداشت را جمع جلو شدنش خرد طاقت. بود نگفته

  

 .دانستیم را لشانیدل جانان. بودند کرده سکوت همه

 یخوب طرح طرح،. نداشتند کرن مخالفت یبرا یلیدل

 آن اگر. نداشتند هم کردن موافقت جرات اما بود

 شانیترنتنیا فروشگاه آخر در و کردندیم را نهیهز

 پا ازهت شرکت یبرا ینیسنگ ضربه خورد،یم شکست

 .بود گرفته

  

 ه؟یچ خودتون نظر مهندس، یآقا -
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 .دیپرس مرد یکارمندها از یکی

 :گفت کوتاه.  کرد نگاه او به یالحظه فرهاد

 .بدونم رو هیبق نظر خوامیم اول -

  

 را دهیا نیا. بود نشسته جانان کمر یرو یسرد عرق 

 ریاخ یروزها نیا اما داشت ذهن در بود سال چند

 یهاجنبه از. بود رفته آن یپا آزادش وقت تمام

 تا بود داده بالش و پر و بود کرده اشیبررس مختلف

 ازین حاال و دهد اشارائه یخوب به بتواند جلسه نیا در

 و کردیم نگاه او به لبخند با نایم تنها. داشت دییتا به

 وافقم فرهاد دانستندینم. بود دفرها دهان به یباق نگاه

 یانتخاب حق و یآزاد تمام با فرهاد. مخالف ای است
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 و کالم تیجد باز اما داد،یم شیکارمندها به که

 و دادینم کتاب و حساب یب رفتار اجازه رفتارش

 تا بودند هاکردن چهارتا تا دو دو مشغول همه حاال

 .ریخ ای بزنند یحرف ارزدیم ندیب

 نداره؟ ینقد و نظر یکس -

  

 .شد بلند نفر کی یصدا باالخره

 .ماست همه نظر شما نظر. مهندس یآقا نه -

  

 .دز زیم یرو یاضربه و گفت یآرام خب اریبس فرهاد

 . داد عقب را اشیصندل
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 جلسه نداره، ینظر چیه کس چیه که حاال خب -

 .دینباش خسته. تمومه

  

 شد؟یچ فقط جانان که افتاد جمع انیم یاهمهمه

. بود مانده نصفه جلسه. دیشنیم را شیشدهایچ

 تخواسیم وقت ساعت دو یباال عتًایطب که یاجلسه

 نزده حرف فرهاد چون بود؛ شده تمام ساعته کی حاال

 فرهاد. بود نشده اجرا بخش، نیتر مهم یعنی. بود

 ذاشتهگ وقت شیبرا روز شبانه نیچند که یپاورپونت

 باز اصال دهد، شرح را رکتش کار دوم مرحله تا بود

 . بود کرده اعالم را جلسه اتمام و بود نکرده هم
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 پروژکتور پرده کنار خطاکار یهاانسان همچون جانان

 . تداش کردن هیگر به یبیعج لیتما و بود شده خشک

 سر که انداختندیم جانان به ینگاه گله گله، همه

 گاهن در. رفتندیم رونیب بعد و بود بسته خی شیجا

 لیدل کس چیه. شدیم خوانده که بود تعجب یهمگ

 یحیتوض هم خودش و بود دهینفهم را فرهاد رفتار

 .بود نداده

 را شیجلو یکاغذها. کرد خاموش را تاپشلپ فرهاد

 .گذاشت پوشه داخل را آن و کرد مرتب
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 زیم پشت تنها که انداخت نایم به ینگاه. ستادیا

 جانان و نایم. بود شده یخال سالن بایتقر. بود نشسته

 .بودند مانده شانیجا سر وار،مجسمه

 . خورد زنگ اشیگوش

  

 

  یتابوصورت#

۳۷۵ 

 

 .داد جواب و گرفت نایم از نگاه

 .دیشنیم را شیصدا جانان

 . سالم -
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-..... 

  خوبه؟ خان بیحب ؟یخوب تو ممنون، -

- ...... 

  

 .ور زنگت دمیند بودم جلسه وسط. امیاوک نه، -

 .گذاشت فشیک داخل را تاپشلپ

. بود شلوغ سرم هفته دو نیا فقط نرفته، ادمی -

 .من با مکانش تو، با مشیتا

  

 دستش کی با که همانطور بست را تاپلپ پیز

 یگرید با بود، داشته نگه گوشش دم را یگوش
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 یخروج در سمت به. گرفت دست به را لشیوسا

 .رفت

 در از رفتن رونیب از قبل را حرفش نیآخر جانان

 .دیشن سالن

 .کن امکشیپ. باشه -

  

 . بود رفته رونیب ینگاه و حرف چیه یب... تمام

 .آمد نییپا و خورد سر داد، هیتک وارید به

  

 .رساند جانان به را خودش نایم

 یعصبان جانان اما بود یعصبان او. نشست کنارش

. تسیچ دردش دانستیم. بود بغض از پر تنها. نبود
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 خودش یبرا را فرهاد یهاواکنش تمام. داشتن توقع

 را یکی نیا اما بود آماده و بود کرده یهج

 .بود نکرده همینیبشیپ

  

 وپاش. هایزیبر اشک سوسمار نیا یبرا اگر خدا به -

 کردن ولشون باباشون ننه که هامفلوک نیا نیع. نمیبب

 .یچ که یزد زانو نجایا

 .نترکد بغضش تا گرفت باال را سرش

 یپوزخند مچهین به تنها طیشرا آن در که زد یلبخند

 .شد هیشب

  

 .ستادیا دنبالش به نایم. شد بلند جا از
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 نهارمون به میریم شد، تموم زود نهیا شیخوب -

 .میرسیم

 .زد لبخند گرید بار

 .رفت یاغره چشم نایم

 جگرم. نزن تلخند معصوما طفل نیا نیع حاال -

 . گرفت شیآت

  

 .چرخاند یخال سالن رد را نگاهش

 هی میبر اتاقت بزار رو، لتیوسا کن جمع... خب -

 آق مهه یبابا گور. میبرگرد میبزن رونیب یمشت نهار

 .مهندسا
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 ته از ییگو شیصدا. داد تکان طرف دو به را سرش

 .دار خش و بود نیسنگ. شدیم بلند چاه

 .کنمیم جمع میاومد بعدا ندارم، شوحوصله -

  

 .میبر حله، -

 اتاق، نیهم در درست شان،یقبل جلسه آمد ادشی

 او از بود، کرده خودش از که یدفاع بابت فرهاد

. دندبو گفته دینباش خسته بهم. بود کرده فیتعر

 با. کرد منحرف را ذهنش و داد قورت را بغضش

 .آمدند رونیب سالن از  نایم
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 با و بود دوخته راهرو به را نگاهش نگران دهیسپ 

 به و شد بلند و شگفت گلش از گل هاآن آمدن

 .آمد طرفشان

. زده بتونیغ اتاق یتو از البد گفتم...نیکرد رید چه -

 شد؟ تموم زود چرا جلسه

  

 نایم. بود طرحشان انیجر در یحدود تا دهیسپ

 نهطع با. خوردینم کردن یشوخ به. بود تلخ اوقاتش

 :گفت

 مونیراه گردنمون انداختن طال مدال مهندس یآقا -

 .کردن
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 .شد نگران دهیسپ

 ده؟یپر جانان رنگ چرا نا؟یم شده یچ -

 

  یتابوصورت#

۳۷۶ 

 

 ود،ب داده رخ آنچه حیتوض. بود شده فیضع اعصابش

 .نبود ممکن لحظه آن در کدامشان چیه یبرا

  

 : گفت شمرده شمرده، نایم

... میبخور نهار میبر... شو آماده. نهاره وقت... االن -

 .رو انیجر گمیم بهت شدم یاوک خودم دابع من
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 .انداخت آنها به ینگران با توام ینگاه دهیسپ

 . باشه -

  

 نییپا هاپله از هم با. برداشت را فشیک تنها دهیسپ

 .برداشت را فشیک و رفت اتاقش به هم نایم. آمدند

 .بود بهتر حالش

 یوخش یگاه گاه نایم و دهیسپ رستوران به دنیرس تا

 جهان نیا در ییگو جانان اما دندیخندیم و ندکردیم

 .نبود
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 رد و کرد ینم دایپ را فرهاد رفتار لیدل. بود فکر در

 هجینت به کمتر کرد، یم فکر شتریب چه هر واقع،

 دینبا باز مزخرف، و چرت چند هر او، طرح. دیرسیم

 .دادیم نشان را رفتار نیا

 فرهاد با شهیهم که بود یهمان. شدند رستوران وارد

 نجایا ظهرشان پاتوق هم هفته دو نیا در. آمدندیم

 که ییروزها و کردینم کلکل نهیهز سر گرید. بود

. کردیم حساب کردیم تمام را شیغذا زودتر خودش

 .بودنکرده یاعتراض هم فرهاد

  

 سه خودش نایم. رفتینم نییپا شیگلو از یزیچ

 . بود داده سفارش کباب جوجه پرس
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. بود تمام نهار میتا. شد خورده سکوت در شاننهار

 .گشتندیم بر شرکت به عًایسر دیبا

 :گفت آرام. شد بلند زودتر جانان

 گردمیبرم بعد. کنم یرو ادهیپ کمی دارم ازین من -

 .شرکت

 موج دیترد چشمانش در. کرد نگاه او به نگران نایم

 خواستنش ییتنها و کردیم درک را جانان اما زدیم

 .را

 ام؟ین همراهت من -

  

 .کرد یجانیب خنده تک
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 .آمیم گهید ساعت کی تا که ستمین بچه بابا نه -

 .باشه: گفت مطمئن نا و آرام

 .یمرس. بود یاخوشمزه نهار -

  

 .کرد او بشقاب به یااشاره یشوخ با نایم

 کنو فقط جوجه نیع که باشم ممنون تو از دیبا من -

 . ینخورد مه قاشق تا پنج جمع سر یزد

  

 اب او و کرد یخداحافظ زین دهیسپ به رو. زد یتلخند

 دانستینم هنوز. داد را جوابش یرلبیز یخداحافظ

 انانج یدگیپر رنگ و یجانیب نیا و افتاده یاتفاق چه

 هم را دوباره دنیپرس اما ردیگیم نشات کجا از
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 به حتمًا د،یگویم بود گفته نایم. دانستینم درست

 .گفتیم وقتش

  

 یرو را کالهش و دیکش باال را شیپالتو پیز جانان

 .انداخت سرش

 .آمد نییپا رستوران یهاپله از

 نییپا را سرش. خلوت نسبتا ابانیخ و بود سرد

 به یدست. آورد جلوتر را کالهش و انداخت

 سالن زیم یرو هم را اشیگوش. دیکش شیهابیج

 یساعت نستتوایم. بود بهتر. بود گذاشته جا کنفرانس

 .بگذراند آسوده را
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 یارب نیآخر از. افتاد راه به. کند فکر یکم و برود راه 

 ماه سه دو کند، فکر خودش به بود توانسته که

 .بود آمده سویگ خاله خانه از که یوقت از. گذشتیم

 .بود دهیند خوش روز گرید... شیبایز یشالما از

  

 ش،اویس ،یلیوک ،یکالنتر از بود شده پر ذهنش

  د،یگلش رضا،یعل

... نواب خود و نواب شرکت محتشم، خان،بیحب

 .فرهاد فرهاد، فرهاد،

 و چدیبپ یابقچه در را هاآدم نیا تمام شدیم کاش

 آنها به دستش هرگز که ذهنش از یادره در کند پرت

 بخش نیا که شود دایپ یروانشناس... نه ای نرسد
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 ارکن و شالما رد ابد تا بتواند او و کند پاک را ذهنش

 ... نه هم مشهد یحت. بماند سویگ

 لذت مشهد، در اشساله کی و ستیب یزندگ تمام

 .نداشت را بود گذرانده شالما در که ییروزها نصف

 

  یتابوصورت#
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 کس چیه به نه. کردیم فکر خودش به دیبا امروز

 محافظت او از بود داده قول که یفرهاد به نه. یگرید

 . بود کرده شیرها چشم، جفت هاده ریز و کند

 .شدیم منقبض بدنش لحظات، آن یادآوری با هنوز
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 .داد تکان طرف دو به را سرش

 یالحظه شیبرا که او به. نکند فکر او به بود قرار

 دیبگو که. کند نگاهش که بود نشده قائل تیاهم

 که بوده مزخرف طرحت که چند هر. ینباش خسته

 .رفت جلو یقدم. است بوده ورنخ درد به و اشغال

 هم همان. آمدیم شیب و کم هانیماش بوق یصدا 

 هاهمان بودند،اما فیضع صداها. بود ادیز او یبرا

 .شدندیم تکرار مرتبا گوشش در و شدندیم ناقوس

  

 ادی. کردیم بدترش صداها نیا و بود شلوغ ذهنش

 قسم توانستیم. بود دیگلش. افتاد آخرش مکالمه

 . بود زده حرف آرامش با او با. بود دیگلش که وردبخ
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 یلیخ یلعنت اه. بود دهیپرس را حالش. بود کرده سالم

 هچ گرید نیا. بود دهینپرس را حالش یکس بود وقت

 جلو یستیا تابلو... هم فرهاد یحت. بود یایزندگ

 .گذاشت افکارش

  

 فکر او به داشت قایدق اما کردیم فکر او به دینبا

 . دکریم

 زادیآدم مخ از مشکل نبود اشییتنها و او از مشکل

 او ثلم. کرد یم کیکل زیچ کی یرو کبارهی به که بود

 یانتظارها او از و بود کرده کیکل فرهاد یرو حاال که

 . داشت ییفضا
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 فقط  بپرسد؟ را حالش که بود اشچکاره او اصال

 فهنص یگیهمسا کی حاال. گرید بودند معاون و سییر

 . داشتند میامهین و

 نتلع. بود داده قول فربد به که خودش به لعنت اصال

 از و شناختیم را برادرش نکهیا با که فربد به

 داهاص. بود رفتهیپذ را او قول داشت، خبر اتشیاخالق

 یجار زبانش بر به حرص پر و آمدند فراتر ذهنش از

 .شدند

  

 .نواب فرهاد تو به لعنت -

 ؟یشجاع خانم -

 .حال به. شد پرت گرید عالم به یالمع از
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. ودب سر پشت از صدا. ستادیا. بود زده شیصدا یکس

 .برگشت عقب به

 را صورتش. داشت ماسک که بود  یبلند قد مرد

 .دادینم

 .ما همراه نیایب تتونیشکا طرح یبرا دیبا شما -

  

 .دیپرس جیگ

 ؟یچ تیشکا -

 . ادد نشان را بود ابانیخ کنار که ینیماش تیجد با مرد

 .یدود یها شهیش با یمشک پژو

 .دهیم نشون بهتون همکارم اونجا، دییبفرما-
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 برداشت رو ادهیپ سمت به قدم دو. گفت یآرام باشه

 به او و شد باز نیماش در زدن، بهم چشم کی در و

 به نیماش. شد بسته در و شد دهیکش نیماش داخل

 .آمد در پرواز

 داخل یگرید و گرفت قرار چشمانش یرو یاپارچه

 . دهانش

  

 اشینیب جلو یاپارچه. دیکوبیم واروانهید قلبش

 . کرد یم درک را اتفاقات داشت تازه. گذاشتند

  

 .کرد زمزمه دل در
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 ... یکالنتر -

 یاهیس پرده. شد کیتار زیچ همه بعد یا لحظه و 

 .دینفهم یزیچ گرید و افتاد درهمش افکار یرو

 

 یتابوصورت#
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 و بار؟ هزار ده بار؟ هزار بار؟ ستیدو بار؟ صد

 یط را اتاق عرض و طول بار ها ونیلیم هم دمیشا

 رفتیم وخامت به رو لحظه هر سردردش. بود کرده

 .بود شده خون کپارچهی حاال سرخش چشمان و
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 .ریبگ آروم خدا رو تو فرهاد -

 

 .نکرد یاتوجه اوشیس حرف به

 بود ساعت پنج. باشند انداخته جانش به اتش که انگار

 .کردیم متر شیهاقدم با را خانه وقفهیب که

 

 . دیکش را آنها و برد شیموها انیم را دستش

 .زد حرف خودش با لب ریز

 ...رنایب سرش ییبال اگه... ارنیب سرش ییبال اگه -

 

 اوشیس سمت به و رفت باال شیصدا ناگهان

 .برگشت
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 ...ارنیب سرش ییبال اگر اوشیس -

 .گذاشت تمام تا را اش جمله

 

 .شد بلند اوشیس

 .گرفت محکم را شیبازو دو

 .رفت باال فرهاد سر

 :گفت متیمال با اوشیس

 .فرهاد کن نگاه من به -

 

 طرف هر به را نگاهش کالفه. رفتیم طفره

 .اوشیس صورت جز چرخاندیم

 .شد تند لحنش
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 .کن نگاه من به گمیم فرهاد -

 .رفت در کوره از

 

 و داد نجات اوشیس دستان چنگ از را شیبازو دو

 .دیکش عقب را خودش

 دهز ادیفر رضایعل سر آنقدر امروز. شد بلند شیصدا

 .بود اوشیس نوبت حاال و بود گرفته شیصدا که بود

 ییالب اگر بشه؟ یچ که اوش؟یس بشه یچ کنم نگاه -

 یاج یبود تو اوش؟یس کنم کاریچ من ادیب جانان سر

 ؟یکرد یم یغلط چه من

 

 :داد ادامه تر بلند و برد هیر به محکم را هوا
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 دادم قول بهش. دادم قول دختر اون به من اوشیس -

.. .افتاد دردسر به من خاطر به بازم اما باشم مواظبش

 به دیتهد رو ما رسما. هیاعقده ه،یروان کهیمرت اون

 اوشیس ادیب سرش ییبال اگر ؟یفهمیم کرده مرگ

 . مشیم نابود من

 

 .زدیم موج شیصدا در یدرماندگ

 آدم خودش محتشم. ندارم رو یکی نیا طاقت من-

 بگم؟ یچ دختر نیا مادر پدرو به من اما بود یآشغال

 کی یتو که میاعرضه یب آدم نقدریا من دیببخش بگم

 قبرستون؟ یتو دنیخواب خاطرم به نفر دو سال،
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 یرو را دستش. شدیم بد حالش هم تصورش با

 رواید به تا رفت عقب عقب و گذاشت اشیانشیپ

 . نشست و خورد سر. خورد

 

 که یفشار. برداشت آرام و نرم را شیهاگام اوشیس

 .کردیم درک را بود فرهاد شانه یرو بر

 

 شانه یرو را دستش. نشست زانو یرو او، یپا جلو 

 .دیدینم را او. بود نییپا فرهاد سر. گذاشت فرهاد

 رو نیماش رد گفت رضایعل. میکنیم داشیپ فرهاد، -

 صاحاب و  سرو یب نقدریا هنوز مملکت. گرفتن
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 و نیماش باال یبنداز رو یکی روشن روز که ستین

 .یکن فرار

 

  یتابوصورت#
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 .آمد باال فرهاد سر

 .دینال

 ...نشه دایپ اگر- 

 

 تر محکم را فرهاد شانه. دیپر حرفش انیم اوشیس

 :گفت مطمئن و فشرد
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 حروم اون. شهیم دایپ امزنده. شهیم دایپ جانان -

 به لطفًا جمله سه نیا از ریغ به. رنیگیم هم رو زاده

 . نکن فکر یاگهید زیچ چیه

 

 .شد بلند اوشیس یگوش زنگ یصدا

. دیکش رونیب بشیج از را اشیگوش و شد بلند

 .بود رضایعل

 نشد؟ یخبر. داداش سالم -

 

 اوشیس که سه ساعت از. بود خسته رضایعل یصدا

 زده زنگ فرهاد بعد و بود داده را جانان شدن گم خبر
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 هک االن تا بود خواسته او از را جانان ادیفر با و بود

 .بود ننشسته آرام یا لحظه. بود شب ده ساعت

 

 ؟یفرهاد کنار بگم، رو نیهم زدم زنگ -

 .کرد نگاه فرهد به یچشم ریز اوشیس

 .آره -

 .شبه بده رو یگوش -

 ؟یدار کارشیچ -

 

 نفر صد به ظهر از. گهید بده... بخورمش خوامیم -

 ستیل یتو نکردم دایپ رو اششماره االن زدم زنگ

 .تلفنم
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 .باشه -

 

 . داد فرهاد به و زد بلندگو یرو را یگوش

 :گفت آهسته

 .رضاستیعل -

 .گرفت را یگوش فرز فرهاد

 بله؟ -

 

 .کرد یم چکه یخستگ و یدرماندگ شیصدا از

 یهاادیفر و تیعصبان اگر مهندس یآقا سالم -

 .بپرسم سوال تا چند من شد، تموم ظهرتون
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 .نداشت را او یهاهیکنا و کهیت به داد جواب حوصله

 .بگو -

 

 اومدن شرکت از چند ساعت قایدق خانم جانان -

 رون؟یب

 .دیغر

 .یشجاع خانم -

 :گفت کالفه رضایعل

 مهمه؟ نیا االن -
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 شرکت جلسه بعد... بهت دادم تذکر که مهمه حتما -

 دیبر نیتونیم. دونمینم رو قیدق ساعت من رفته

 .مشخصه اونجا یهاساعت از. نیکن چک شرکت

 

 همراهشون چرا شما. یبعد سوال... خب اریبس -

 که اشم رفتن؟ تنها رستوران بعد چرا ن؟یبود نرفته

 .هزنیم چوب رو اهتونیس زاغ یکالنتر نیدونستیم

 ییزهایچ یرو قایدق رضایعل. بود کرده داغ شسر

 نیهم و دانستینم را آنها او که گذاشت یم دست

 . کرد یم تشیاذ
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 کرد فکر رضایعل که یطوالن انقدر کرد، سکوت

 .شده قطع تماسشان

 ...مهندس یآقا -

 .آمد خودش به

 

 عدب. رستوران رفته دونستمینم اصال من. دونمینم -

 داخل ادیم معمول طبق گفتم و قماتا اومدم من جلسه

 یخبر دمید که مدت هی بعد. نهار میبر هم با که اتاق

 از دوتا موقع همون که رونیب اومدم. ستین ازش

 .دمید رو دوستاش

 

 .دیپر حرفش انیم رضایعل
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 رستوران؟ رفتن یشجاع خانم با که ییدوتا همون  -

 

 هارن بعد گفتن. کجاست جانان دمیپرس ازشون. آره -

 یوت رفت شد آب که هم بعد. بزنم قدم خوامیم گفته

 .نیزم

 

 بوده، اطراف همون که یپرمارکتیها و بانک اون - 

 .گرفته رو لمشونیف

 رو نیماش رد نه، ای بهت گفت اوشیس دونمینم 

 مکان یزود به و شهیم خارج تهران از میگرفت

 من یبرا که یزیچ اما میکنیم ییشناسا رو قشونیدق

 از. ستین ایدن نیا تو انگار یشجاع انمخ به،یعج
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 کی اصال ره،یگیم رو رشیتصو نیدورب که اول همون

 دونهینم اصال انگار اما ستین معلوم صورتش ه،یحالت

 یچطور دونمینم رهیم داره چرا اصال ره،یم کجا داره

 .نبوده خوب حالش انگار... بگم

 

 . کرد مکث یا لحظه

 گردهیبرم قشنگ ،طرفش ادیم اول نفر هم یوقت -

 از اونام. رهیم نیماش کنار تا همراهش و طرفش

 هی تو و کنن یم استفاده ابونیخ یخلوت و غفلتش

 .شنیم بیغ زدن بهم چشم

 

 .کرد سکوت یا لحظه
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 من نگفتن؟ یزیچ بودن همراهش که نفر دو اون -

 اصال یشجاع خانم حال. کنم صحبت باهاشون دیبا

 .نبوده یعیطب

 التح نایم برگشتند، که ظهر. کرد فکر یا لحظه فرهاد

  نداشت را اشیقبل شوخ

 .  بودنگفته هم یخاص زیچ اما

 .زنم یم حرفباهاشون من. نگفتن یزیچ -

 

 مخودم م،ینکرد دایپ رو قیدق تیموقع فردا تا اگر -

 ییجا تنها مدتنیا یتو هم شما لطفا. سراغشون امیم

 یشجاع انمخ یرو کامل رو تمرکزمون ما تا دینر
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 اطالعات بود الزم و نیکرد فکر اگر باز. میبزار

 .نیریبگ تماسمن با ن،یبد مابه رو یگرید

 

 .گرفت اوشیس سمت به را یگوش و گفت یا باشه

 ن،ییپا را سرش. نشست و رساند مبل به را خودش

 .گرفت دستش دو انیم

 

  یتابوصورت#
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 باشه فتنگ با هک گفت اوشیس به زین را ینکات رضایعل

 .دادیم جواب یرلبیز یها

 .نشست مبل یرو فرهاد روبرو کرد قطع په را یگوش
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 یمفقود خبر و زده زنگ فرهاد که ظهر از یسوال

 حرف با و بود افتاده جانش به بود، داده راجانان

 .نپرسد نتوانست گرید رضایعل

 .دیپرس محتاطانه

.  شناختم ور  جانان بایتقر ماه چندنیا من فرهاد -

 صالا شیاطیاحت یب نیا. ستین یحواس یب ادم اصال

 ای هباش اومده شیپ یمشکل ترسمیم. ستین یعیطب

 رو لشیدل یمطمئن تو.  باشه گفتهه یزیچ بهش یکس

 ؟یدون ینم

 .شد رهیخ او به یا لحظه. آورد باال را سرش فرهاد

 یلیخ نه، که خوب حالش. کنه یم امیعصب نیهم -

 داشت طرح هی امجلسه یتو. جلسه قبل ات بود خوب
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 که اونم از بعد و مضطربهکمی بود معلوم داد، ارائه

 .دمشیند گهید

 

 .کرد زیر چشم اوشیس

 ؟یچ طرح -

 .داد حیتوص حوصله یب فرهاد

 یتخصص فروشگاه یانداز راه یبرا طرح هی -

 .نیآنال صورت به محصوالتمون

 

 :گفت مشتاق اوشیس

 شد؟ یچ جهینت خب؟ -

 .انداخت او به یا یخنث نگاه فرهاد
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 منم. مندهن به دوختن چشم نشستن همه... یچیه -

 یندگینما دوتا خواستمیم چون. کردمتموم رو جلسه

 ات. بزنم ریاخ دوماه یکی نیهم یتو رو کرج و تهران

 .بودم زده ارائه یبرا هم طرحممون نیا پاورپونت

 

 .کرد زیر چشم اوشیس

 ؟یگفت بهش خب -

  رو؟ یچ -

  

 بوده؟ خوب طرحش که -

 .دیکش دردناکش یهاقهیشق یرو دستش فرهاد
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 چون نکردم هم قبول اما نکردم ردش. نه لحظه اون -

 ودمب کرده باز حساب یندگینما افتتاح یرو یلیخ من

 و رهیم اونجا مونبودجه تموم م،یکن کارو نیا اگر و

 یچیه هم نجانا. مونهینم یندگینما یبرا ییجا گهید

 داشته شویآمادگ که بود نگفته من به طرح نیا از

 کنم قیتحق یرو خودمم امیب ه،یاوک گفتم باز اما باشم

 برنامه و میکن اشیبررس میبتون جلسه کی یتو بعد و

 .بگم رو اشییاجرا

  

 .کرد رها را نفسش

  مهمه؟ االن زایچ نیا اوشیس کن ولم -

 .جنباند سر جیگ و کرد ینچ اوشیس
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 .شده ناراحت که یکرد یبرخورد دیشا گفتم -

  

 یگوش زنگ یصدا رفت، فرو فکر به یا لحظه فرهاد

 .شد بلند فرهاد

 دیگلش اسم دنید با و برداشت زیخ آن طرف به 

 .داد جواب حوصله یب. نشست شیجا سر کرخت

 .سالم -

  

 .بود یانرژ از پر او، برعکس دیگلش یصدا

 ؟یدید رو اممیپ. فرهادجان سالم -

  

 .بود کرده فراموش را او کال
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 مالقاتمون. بهم ختهیر اماوضاع کمی من. دیگلش نه -

 .کنسله فعال

  

 .شد درهم دیگلش اسم دنیشن با اوشیس یهاابرو

 زد،یم موج شیصدا در ینگران که یحال در دیگلش

 :گفت

  فرهاد؟ شده یچ -

  

 دانستیم صالح نه و داشت را گفتنش توان نه 

 .دیبگو

 تماس باهات بعدا. هیکار ستین یخاص زیچ -

 ؟یندار کار رمیگیم
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. زد شکالم بر یتفاوت یب نقاب اما شد ناراحت دیگلش

 .کدیم بازش سر از دارد فرهاد که دیفهم

 .باش خودت مواظب. نه -

 .خوش شب. نیهمچن -

  

 . انداخت کنارش و کرد قطع را یگوش

 دستش رهادف که دیبگو یزیچ کرد باز دهان اوشیس

 .گرفت باال را

 دیگلش و من نیب. برام منبر یباال نرو لطفا ایس -

 .ستین یچیه

  

 .داد تکان تاسف شانه به را سرش اوشیس
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 ابروهات روت ذارمیم ونیح اسم بعد. گهید یگاو -

 رو مخت داره رسما اروی. یکنیم کج من یبرا رو

 ...شهیم ظاهر چشمات چلو راست و چپ. زنهیم

  

 .گرفت نییپا را شسر

 یتیاهم چه نیا االن. شو خفه. اوشیس شو خفه -

 کجاست؟ جانان دونمینم من یوقت داره

  

  

 

  یتابوصورت#
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 . شد بلند جا از اوشیس

 اهخواجه نیا نیع. نجاستیا ربطش و تیاهم قایدق -

 رو تیزندگ کل که رو عنترت شرکت اون که ینشست

 لیب یبش خودت و کروسافتیام یبکن گرفته، نجایا تا

 وقت دیگلش دختره، نیا با یگاه گاه و تسیگ

 .یبگذرون

  

 :گفت یعصب  دیپر حرفش انیم فرهاد

 نک یسع. اوشیس ندارم یارابطه چیه دیگلش با من -

 .یبفهم نویا

 .شد بلند شیصدا و شد یعصب اوشیس
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 قرار باهاش و یزنیم زنگ بهش یکنیم غلط پس - 

 مقس تونمیم ،یباش نداشته یتین تو اگر. یذاریم

 و یدونیم تو که یلیدل هزاران به داره، اون که بخورم

 امر از متنفرم من فرهاد. ندونستن به یزد رو خودت

 محال ست،ین فربد که االن اما گرانید به کردن ینه و

 دونب رو نیا. رو اوضاعت نیا نمیبیم یوقت شهیم بد

 یمیصم قیرف. داره اندور هی آدم یبچگ  فرهاد، فقط

 قدرنیهم. لیوک من و شده یقاچاقچ االن من یبچگ

 .میزنیم ریت با رو گهید هم هیسا و فرقه نمونیب

 اشیکودک و یبچگ نید ریز یآدم چیه ؟یفهمیم

 رونیب بنداز بکن گردنت از رو طوق نیا... ستین

 تیزندگ کل یتو که یربات یمنطق تفکرات و  لطفًا

 .کن استفاده ازش نجامیا ،یکنیم ادهیپ
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 .یحرف چیه یب. کردیم نگاهش رهیخ ره،یخ فرهاد

 :داد ادامه تر میمال یکم و کرد تازه ینفس اوشیس

 یا خورده و یس احساسات نیا یتونیم کنارش در -

 اطرافت تر دقت با و یکن داریب هم رو اتخفته سال

 تو رکتش ینحس به ،یزندگ نیا ینیبب تا یکن نگاه رو

 چشمک هم یخوشبخت کنارش گوشه و ستین

 .زنهیم

  

 اطراف و کند فرهاد از هم را نگاهش حرفش، اتمام با

 .گرداند خانه



صورتیتابو   
  
 

 

2546 

2546 
@romandl 

 اما اشه،ب داشته یریتاث گهید موندنم نجایا نکنم فکر -

 هک گفت رضایعل یدید. نکن یااحمقانه کار لطفًا تو

 دوارمیام یلیخ من. رنیبگ رو ردشون بایتقر تونستن

 هم رو مردک اون کننیم دایپ سالم رو نانجا که

 من ترسونده، یلیخ هم رو سارا ماجرا نیا. رنیگیم

 بزن زنگ ،یداشت یکار زنگم به گوش اما خونه رمیم

 خب؟

  

 :گفت آرام و جنباند را سرش فرهاد

 .برو باشه، -

 در سمت به و پراد یرلبیز خداحافظ اوشیس

 .زد شیصدا فرهاد که. دیچرخ یخروج
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 .برگشت اشیقبل یجا سر و عقب به

 بله؟ -

  

 : گفت جان یب و کرد ریز چشم

 بود؟ یچ آخرت جمله اون از منظورت -

 کدوم؟ -

 .داد حیتوض حوصله یب و پراند باال را دستش

 ...نایا و احساسات -

  

 .زد لبخند اوشیس

 فکر بهش یدار االن که یهمون منظورم قایدق  -

 .یباهوش دونستمیم. یکنیم
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 .برد را اسمش وارشماتت رهادف

 افکار نیا. کرده اعتماد من به دختر اون... اوشیس -

 .دار نگه ذهنت یتو رو فتیکث

  

 :داد جواب راحت. نبود یعصب او برعکس اوشیس

 فیکث هم اصاًل آدیم اعتماد کنار اتفاقا احساسات -

 به ترشیب تو احواالت و یزندگ وضع نیا فعال. ستین

 مگینم بهش یزیچ که من. خورهیم کثافت و فیکث

 هم که یدیگلش با خوردن شام و نهار یجا هم تو اما

 نیا یرو بهتره من، هم و شیشناسیم خوب خودت

 .خداحافظ. یکن فکر زایچ

  



صورتیتابو   
  
 

 

2549 

2549 
@romandl 

 .رفت رونیب در از گرشید حرف یب و دیچرخ

 .داد هیتک مبل یپشت به فرهاد

 انیرج یبلند یصدا و سر. بود برپا یامتیق سرش در

 یهاحرف با و بود مشوش و درهم افکارش. داشت

 . بود شده بدتر اوشیس

  

 آن به کردن فکر. کرد پرت یاگوشه به را آنها تمام

 ریاس او خاطر به جانان که یزمان در نبود عاقالنه هم

 بار اگرها و اما. بود یکالنتر چنگ در و بود شده

 یکالنتر اگر. آوردند فشار ذهنش به قدرت پر گرید

 یارک سیپل دنیرس از قبل اگر آورد؟یم سرش ییبال
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 حرصشان س،یپل دنیرس محض به اگر چه؟ کردندیم

 ...اگر کردند؟یم یخال جانان سر را

  

 آنها جلو یستیا تابلو. گرفت را ییایخولیمال افکار جلو

 گواه را نیا قلبش. شدیم آزاد جانان. برگشت و زد

 کهآن فکر اما تندسوخیم یخوابیب از چشمانش. دادیم

 است؟ چطور حالش و کجاست حاال جانان

 عذاب. بگذارد هم یرو پلک یا لحظه گذاشتینم

 . کرد یم اشخفه داشت وجدان

 انانج به یاضربه نیترکوچک یکالنتر اگر دانستیم

 متیق به یحت کندیم جبران ضربه نیبدتر با او بزند

 .یقیحق بار نیا خودش، رفتن زندان
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  یصورتتابو#
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 چشم تا. بود کرده پر را مشامش سوخته چوب یبو

 جلو یقدم. یکیتار و بود یکیتار کرد،یم کار

 باد هوهو و شیپا ریز یهابرگ خش خش. گذاشت

 به که بود یزیچ تنها بلند درختان انیم سرگردان

 .بود جنگل. دیرسیم گوش
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 هنوز. بود جیگ. رفت یم جلو یکیتار دل در

 .کندیم چه آنجا دانستینم

 .خفه و آرام. دیشن را یزن یصدا

 ...کمک -

  

 چیه. کند دایپ را صدا منبع تا زد یچرخ خودش دور 

 از حواسشیب نگاه. داد سرعت شیهاقدم به... نبود

 .چرخاندیم درختان، انیم سو، آن به سو نیا

 را آن وضوع به حاال. شد تر کینزد صدا. رفت جلو

 جانان یصدا. بود جانان. شد داریب مغزش. دیشنیم

 . بود

 .برد را اسمش لب ریز
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 ...جانان -

  

 فتادها نفس نفس، به. دیکوبیم نهیس در محکم قلبش

 ترکینزد و کینزد صدا. کرد دنیدو به شروع. بود

 . شدیم

 .کردیم تکرار وقفهیب که یجانان

 ..کمک -

  

 یاشکسته چوب به شیپا. دیدویم صدا سمت به

. تادوفین اما خورد تلو تلو و شد پرت جلو به. رفتگ

 و شد خم زانو یرو. کرد جور و جمع را خودش

 . کرد تازه ینفس



صورتیتابو   
  
 

 

2554 

2554 
@romandl 

  

 حرف گرید. کرد ارشیهوش دوبار  جانان غیج یصدا

 کل در را شیصدا باد و دیکشیم غیج فقط. زدینم

 .چاندیپیم جنگل یاهیس

 از جانان صدا. دید را ینور. رفت جلوتر. دیدو

 .آمدیم همانجا

  

 . زد شیصدا بلند

 ...جانان-

 یچوب کلبه به چشمش تازه. شد قطع غیج یصدا

 شیهاقدم. بود زانیآو درش سر یالمپ که خورد

 . جان یب و شدند کند ناخودآگاه
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 . فتر باال کلبه جلو پله از. بود شده قطع کل به صدا

 با در نشست، یچوب در یریدستگ یرو که را دستش

 صاف. شد پرت داخل به او و شد باز داخل از شدت

 .دید و ندیبب را زیچ همه تا کرد زیر چشم و ستادیا

  

. یصندل به بود شده بسته شیپا و دست جانان

 به اشتوجه. بود شده رها دورش شلخته شیموها

 ریز و بود شده پاره لبش گوشه. شد جلب صورتش

 . دبو فروغ یب و باز مهین چشمانش کبود، چشمانش
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 بود، دوخته جانان به را چشمانش زده وحشت 

 ضربه لحظه همان که بردارد جلو به یقدم خواست

 .افتاد و شد وارد گردنش پشت به یمحکم

*** 

 با  .گرفت کاناپه از را اشهیتک و دیپر خواب از

 خانه شیم و گرگ در را نگاهش شده گشاد یچشمان

 . دیکش گردنش پشت به یدست و چرخاند

  

 خواب. زدیم نفس نفس، و بود شده خشک انشده

 ریز را در رهیدستگ یسرد هنوز. یواقع یلیخ اما بود

 خوابش کاناپه یرو. کردیم احساس داغش یهادست

  .بود دهیخواب ساعت دو. بود شش ساعت. بود برده
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. انداخت رونیب به ینگاه پنجره از. شد بلند جا از

 بود نشده وضع یزیچ. بود قبل روز مثل زیچ همه

 در جلو هشت ساعت که نبود یجانان گرید اما

 .باشد واحدش

  

 جانان هیهد همان. افتاد فردوس گلدان به چشمش

 دچن. انداخت آن به یقیدق نگاه. نشست پا یرو. بود

 .بود نداده آبش شدیم یروز

 

 :گفت نجواگونه و کرد تر زبان با را لبش

 کجاست؟ صاحبت -
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  یتابوصورت#
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 نگلدا داشت انتظار واقعًا که بود شده چارهیب آنقدر

 اب جانان ریتصو زدن پلک بار هر با. بدهد را جوابش

 یصندل به که یخراب حال و آشفته وضع و سر آن

 .کردیم علم قد شیهاپلک پشت بود، شده بسته

  

 جنون به شک یب کردند،ینم داشیپ امروز اگر

 ودب گفته. بود آورده انجان سر او را بال نیا. دیرسیم
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 و داده قول او اما ترسدیم که دانستیم ترسد،یم

 . نبود اما است مواظبش که بود کرده دلگرمش

  

 شدیم ییخدا دامن به دست مواقع نیا در ترهاقبل 

. نداشت را کس چیه حاال اما داشت اعتقاد آن به که

 کی به هیشب شتریب که یاتفاق آن و فرشته فوت از بعد

 .نداشت اعتقاد زیچ چیه به گرید بود، کابوس

 ناهپ حمام به. بماند خانه در توانستینم. رفتیم دیبا

 یداغ از یکم بلکه تا گرفت یسرد آب دوش و برد

. داشت اثر. بکاهد داشت دل در که یآتش و سر

 .فیضع و کم هرچند
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 هر حوصلهیب روزها هیبق برعکس و نخورد یزیچ

 شانه یجا به را شیموها و دیپوش آمد دستش دم چه

 خانه از یشگیهم ساعت از زودتر و داد باال دست با

 .آمد رونیب

  

 در و کرد انتخاب شرکت به را ریمس نیتر دور 

 را جانان لحظه هر و کرد فکر و خورد تاب هاابانیخ

 پارک مکتین یرو. نبود جا چیه و بود جا همه. دید

 مورد در کنارش، یصندل یرو ای. دید را او ابانیخ سر

 شبید تماس از. زدندیم حرف یلیوک و یکالنتر

 انجام امروز دیبا که ییکارها از. گفتیم هلن

 در زد،یم صبح روز هر که ییهاحرف. دادندیم

 اما هست هم خودش که ییگو شد،یم تکرار گوشش
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. نبود گرید بدهد را جوابش چرخاند،یم که را سرش

 .بود شده وانهید

  

 سمت به و فشرد پدال یرو ترمحکم را شیپا 

 با تا شود هشت ساعت بود منتظر. رفت شرکت

 اب زدن حرف لیپتانس هنوز ردیبگ تماس اوشیس

 اعصابش یرو و پرو یادیز مردک. نداشت را رضایعل

 .بود

  

 وارد. بود امدهین یکس هنوز د،یرس که شرکت به

 هر. داشت دلشوره. زد قدم هدف یب و شد اتاقش

 رفک نیا به یوقت و دیدیم را جانان کردیم گاهن طرف
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 دیس قبل ساعت چهار و ستیب از کمتر که کرد یم

 اورد،یب قهوه وانیل کی شیبرا تا چاندیپ را قاسم

 . شدیم بدتر حالش

  

 دهیکش را هاآن و برده شیموها انیم را دستش آنقدر

 .بودند افتاده زق زق به که بود

 .چرخاند سر خورد، در به که یاتقه با

 یتمام و بود گذشته هشت از ساعت. بود دهیسپ

 .بودند آمده کارمندها

 شیجا در و دید را جانان یخال یصندل دهیسپ

 .زد خشکش

 .زد لب یسخت به
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 کجاست؟... جانان... سالم -

  

 .نشست اشیصندل یرو و زد دور را زشیم فرهاد

 . بود شده برداشته خش شیصدا

 ونخودت من، اتاق انیب نیبگ یقیحق خانم به دیبر -

 .نیایب هم

  

 در. رفت رونیب در از و گفت یا باشه دهیترس دهیسپ

 دایپ کردن فکر فرصت تازه بست سرش پشت که را

 .گرفت جهینت زود یلیخ و کرد

 .بود برنگشته گرید رستوران بعد از جانان -
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  یتابوصورت#
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. بود گرفته را وجودش تمام. ترس... ترس... ترس

 ماا بود ختهیر بهم جانان نبودن از فرهاد که دید روزید

 یلیخ هم فرهاد. باشد یایجد موضوع کرد،ینم فکر

 دند،بوکرده فکر نایم با. بود زده رونیب شرکت از زود

 به راست کی که بوده ناراحت فرهاد از آنقدر جانان

 .رفته خانه

  

 نایم د،برو نییپا تا گذاشت که اول پله یرو را شیپا

 .آمد در شیجلو از
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 .ودب افتاده نفس نفس به  و بود آمده باال تند را هاپله

  

 یتو اومده قلبم شبید از اومده؟ جانان دهیسپ -

. نکبت دختره دارهینم بر زنمیم زنگ یچ هر دهنم،

 . اومدم شرکت تا یحال چه با یدونینم

  

 یاقب یهاپله ده،یترس نایم. شد داد ادامه دهیسپ سکوت

 .آمد باال را مانده

 .گرفت را دهیسپ بازو

 کجاست؟ جانان شده؟ یچ- 

  

 .شد جمع چشمانش در اشک دهیسپ
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 و فشرد دست در محکم را دهیسپ یبازوها نایم

 .داد تکانش

 ومدهین. میترسونیم یدار کجاست؟ جانان دهیسپ -

 کجاست؟ مهندس شرکت؟

  

 شانزب ترس از. افتاد دهیسپ گونه یرو یاشک قطره

 . بود آمده بند

 اشگونه یرو هم دنبال به که ییهااشک و سکوتش

 .ترسنادیم شیپ از شیب را نایم د،یچکیم

  

 :فتگ دهیبر دهیبر و شکست را زبانش قفل باالخره
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 وت امیب... گفت مهندس،... ستین جانان... دونمینم -

 .ییدوتا... اتاقش میبر کنم صدا...رو

  

 .میبر ؟یهست یچ معطل پس: گفت تند نایم

 . افتاد راه جلو خودش و گرفت را دهیسپ دست

 یخال یصندل به دو هر نگاه شدند که فرهاد اتاق وارد

 .ماند رهیخ جانان

  

 و بود کرده حلقه سرش پشت را شیهادست فرهاد

 . کرد بلند سر در یصدا با. بود نییپا سرش

 .نینیبش-
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 را یگوش. بود نداده را اشیگوش جواب اوشیس

 .ندیبب زد، زنگ وقت هر تا گذاشت شیجلو

 . بودند نشسته هم کنار دهیسپ و نایم

  

 :گفت ترعیسر نایم که بزند یحرف خواست فرهاد

 کجاست؟ جانان مهندس یآقا -

 :گفت او به توّجه یب فرهاد

. نبوده خوب حالش رفت؟ تنها چرا روزید جانان -

 تونهب یزیچ نش،یدید که نیبود یینفرا نیآخر شما

  ن؟یدونینم رو لشیدل نگفت؟

  

 . انداختند به یطوالن نگاه سکوت، در دو هر
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 :دیپرس مشکوک فرهاد

 بهش یزیچ بود؟ گرفته تماس باهاش یکس -

 ارکن رستوران یتو ومدین یکس دونم،ینم نگفتن؟

 مثال؟ زتونیم

  

 .گریکدی به رهیخ نگاه و بود سکوت باز

 .شد کالفه فرهاد

 ... نینبز حرف شهیم -

  

 .برگشت او سمت به نایم

 .گمیم من آره -

 . داد تکان سر
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 .کنمیم گوش -

 

  یتابوصورت#
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 .دیکش یقیعم نفس نایم

 ... چون... نبود خوب حالش جانان -

  

 یعصبان را فرهاد کلماتش نیب مکث و دشیترد

 .کردیم

 شده دیتهد قباًل. دنیدزد رو جانان ،یقیحق خانم -

 ودنب یخودسر آدم. بره ییجا من بدون نبود رارق. بود
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 کی کارش نیا که دونمیم من. رفته کرده ول بگم که

 یاتفاق براش ترسمیم واقعًا االن من. داشته یلیدل

 ن؟یکن درک نیتونیم. باشه افتاده

  

 .بود رفته باال اریاخت یب شیصدا

 دهیدزد و کرده دیتهد. بود دهیچسب یصندل به نایم

 را دنیکش نفس بودن؟ دهیدزد را جانان بودنش؟

 .نداشت یبهتر تیوضع هم دهیسپ و رفت ادشی

 ...یقیحق خانم -

  

 فقط االن. آمد در فکر از و دیپر جا از فرهاد، ادیفر با

 یها گفته بتواند تا شود رها نجایا از داشت الزم
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 چه هر فکر یب هم لیدل نیهم به. کند هضم را فرهاد

 :گفت داشت

 طرح ده،یا اون. بود ناراحت شما دست از جانان  -

 روز چند و داشت ذهن یتو که بود یاساله چند

 هاشب داشت، شرکت داخل که ییکارها از بعد ر،یاخ

 .رفت یم نیا یپا وقتش تمام شیکاریب اوقات و

 خوامینم گفت. شه دییتا و  دهید یلیخ کردیم فکر 

 یهاکارمند اون مثل منم که بگم مهندس به زودتر

 اعتماد بهش هنوز که ییکارمندها هیبق و بدونه، یعاد

 ...روزید. کنن برخورد بهتر باهاش ندارن،

  

 .داد نییپا را دهانش آب و کرد مکث یا لحظه
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 و شما دونستینم. داشت استرس یلیخ روزید -

 ودمب گفته بهش من. نیدیم نشون یواکنش چه هیبق

  ...نشد اما رهیم شیپ یعال یچ همه که

  

 .انداخت نییپا را سرش

 سوال دوتا فقط شما. نکرد استقبال کس چیه -

 دیاشنب خسته کی و کردن نگاه یحت یب و نیدیپرس

 دبع. بود شده ناراحت. نیکرد تموم نصفه رو جلسه

 اون زا رستوران، میبر گفتم. بود کرده بغض شما رفتن

 . ادیب در هوا و حال
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. بود دوخته چشم نایم دهان به زدن پلک یب فرهاد

. باشد خودش هم اتفاق نیا مقصر شدینم باورش

 . زدندیم محکم شیهاقهیشق

 را هایگفتن. نکرد یاتوجه نایم یهاحرف به گرید

 فک دو انیم را نشیسنگ سر. بود دهیشن او و گفته

 رد یبمب انگار. شدیم منفجر داشت. گرفت دستش

 تکرار ارویطوط که یوجدان و باشن کرده فعال سرش

 . ییتو مقصرش هم باز وفتهیب یاتفاق اگر: کرد یم

  

 .کرد سکوت نایم شد، بلند که یگوش زنگ یصدا

 دهینشن فرهاد را شیهاحرف آخر قسمت که اگرچه

 . بود
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 :داد جواب. بود اوشیس. آورد باال را سرش فرهاد

 شده؟ یچ - 

  

 :گفت فرهاد گرفته و رگه دو یصدا از شوکه اوشیس

 ؟یدینخواب هییصدا چه نیا چته؟ -

 را هاشدن چیپ سوال نیا اعصاب. بود حوصله یب

 .نداشت

  

 دایپ رو خونه خبر؟ چه. بزن رو حرفت اوشیس -

 کردن؟
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۳۸۶ 

 

 .شد میتسل اوشیس

. کردن دایپ رو خونه. االن زد زنگ رضایعل. آره -

 تنفرسب رو روهاین بتونن که مناسبن تیموقع هی منتظر

 .کننیم یابیارز رو خونه دارن فعال. داخل

  

 .داد هیتک یصندل یپشت به

 اونا اگر بمونن؟ منتظر خوامیم یک تا ؟یچ یعنی -

 نماو ؟یچ ارنیب سرش ییبال و شن متوجه لحظه کی

 ...االن تا اگر... تازه

  



صورتیتابو   
  
 

 

2577 

2577 
@romandl 

 کمک کمک یصدا. داد تکان طرف دو به را سرش

 آن. دیچیپیم گوشش در زنده همانقدر جانان

 هک لبش گوشه اش،شده بسته یپا دست ادش،یفر

 .اششده کبود چشمان ریز بود، بسته دلمه خونه

 .فرهاد - 

  

 .بود زده ادیفر اوشیس

 .داد جواب حواس یب

 بله؟ -

  

 :گفت یشاک اوشیس
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 دنیم احتمال گفت رضایعل کجاست؟ حواست -

 دستشون االن نیهم چون. باشن اوردهین سرش ییبال

 انتقام کی یبرا که ستنین احمق قدر اون ،رهیگ

 .رو خودشون بدن لو و بندازن دردسر به رو خودشون

   .ستین معلوم شونزهیانگ هنوز یول

  

 . کرد اضافه مردد و کرد مکث یالحظه

 خوب ای بد اونا. نکن تیخر لطفًا فقط فرهاد -

 تو و من از بهتر هیزمن نیا یتو نهیا شغلشون

 . ننداز دردسر یتو رو تخود پس. فهمنیم

 : گفت اوشیس یها حرف به توجه یب

 خودمون؟ به دنینم رو آدرس -
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 هب ورود دستور قبل گفت رضایعل. نه که معلومه -

 .اونجا میبر میخواست اگر گهیم بهمون خونه،

 .افتمیم راه شرکت از من بگو داد خبر -

  

 .گمیم بهت باشه باشه، امروز نیهم احتماال -

 .فعال -

 شکخ شانیسرجا دهیسپ و نایم. آورد نییپا را یگوش

 .رهیخ شانیروبرو به و بودند شده

  

 .کرد بلند را دستش فرهاد
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 انمخ. بندازن رشونیگ امروز احتماال. دیبر نیتونیم -

 کنسل رو من امروز یکارها و قرارها تمام یتوسل

 .نیکن

  

 رونیب قاتا از. نایم دنبالش به و شد بلند جا از دهیسپ

 نجانا. بودند مانده رانیح و بودند شده شوکه. رفتند

 او یکس چه بود؟ کرده کار چه مگر بودند؟ دهیدزد را

 بود؟ دهیدزد را

  

 و رفت یم رژه ذهنشان در که بود یسواالت نهایا

 جواب و کردند ینم دایپ آنها به دادن یبرا یجواب
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 ز،ین فرهاد طیشرا در یآدم حوصله از آنها به دادن

 .بود خارج

*** 

 

  یتابوصورت#
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 .آمد یم یگوش زنگ یصدا

 شیادیپ. دیکش زیم یرو و کرد دراز دست بسته چشم

 خوابش. کرد بلند را سرش. شد اریهوش یکم. کرد

 . بود برده
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. خورد یگوش صفحه یرو اوشیس اسم به چشمش

 .داد جواب

 خبر؟ چه -

 : گفت تند اوشیس

 ودور دستور االن گفت رستاده،ف رو آدرس رضایعل -

 تو. داره فاصله شهر از یلیخ گرفتن، رو خونه به

 .افتمیم راه نجایا از من ا،یب خودت

  

 .ستادیا و داد عقب را یصندل فرهاد

 .بفرست رو آدرس -
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 و کرد قفل را یگوش و گفت را جمله تک نیهم

 .داد سر بشیج درون

 رونیب تاقا از و برداشت اشیصندل پشت از را کتش

 . آمد

 به ساعت کی از کمتر و بود گذشته چهار از ساعت

 شیروبرو توریمان دهیسپ. بود مانده یادار ساعت انیپا

 .بود شده رهیخ زدن پلک یب

  

 .شد رد کنارش از عجله با فرهاد

 کجا؟ مهندس یآقا -

 .آمد نییپا ها پله از و نکرد یاتوجه
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 مغازه از را انجان شدن دهیدزد ماجرا کارمندها، یبعض

 شرکت در خبرش و بودند دهیشن ابانیخ یدارها

 و ودب زده زنگ. بود رفته خان بیحب تا و بود دهیچیپ

 که شیهاسوال به دادن جواب در را فرهاد یجان یب

 قطع و بگذارد انیجر در را او شد یخبر گفت د،ید

 . بود کرده

 د،بو داده او به روزید جانان که یاقهوه وانیل آن بعد

 جلو. آب وانیل کی جز بود نخورده یزیچ گرید

 دیس. داشت جهیسرگ و رفتیم یاهیس چشمانش

 سفارش غذا تا نبود و بود یمرخص امروز هم قاسم

 . بدهد
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 که یوقت تا نه حداقل. بخورد یزیچ توانستینم

 ذهن جلو... او اگر. دیدینم سالم و زنده را جانان

 جانان. نداشت دوجو یگرید اگر. ستادیا اشیاغی

 مقصد تا و نشست نیماش داخل. بود سالم حتما

 . کرد مرور خود با را اوشیس یهاحرف

 به یگرید یجا به و کردیم یسرکش فکرش جا هر

 ار شیپا کرد،یم پرواز جانان دنید سالم و حیصح جز

 به را فکرش و فشردیم گاز پدال یرو تر محکم

 . کردیم تیهدا گرید سمت

  

 فرهاد یبرا که یساعت کی. بود راه در ساعت کی

 که انگار ها جاده. بود دهیکش طول ساعت نیچند

 جلوتر و دادیم گاز شتریب چه هر باشند، آمده کش
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 دورتر را مقصد و شدیم تر یطوالن جاده رفت،یم

 .دیدیم

  

 یاوح امیپ به ینگاه گرید بار. دیرس یفرع جاده ابتدا

 .انداخت اوشیس آدرس

 یهاخانه رفت، جلوتر که یکم. شد ادهج وارد 

 یهاخانه و چیپ در چیپ یهاکوچه. دید را ییالیو

 .هم به هیشب

  

 واهگ دلش. داشت دلشوره. بود پا به یآشوب دلش در 

 یها سهیک و شال که یروز همان حال مثل. دادیم بد

 .نه را خودش و بود دهید کانتر یرو را فرشته دیخر
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 و بود ستادهیا ییرایپذ وسط هک ییهالحظه همان حال

 .زدیم شیصدا

 در رهیدستگ یرو را دستش که یا لحظه آن ای 

 بد حالش زان،یم همان به. کرد باز را در و گذاشت

 .شدیم فشرده و خوردیم تاب و چیپ دلش و بود

  

 مقصد عنوان به اوشیس که شد یاکوچه همان وارد

 رکس و بودند ستادهیا کوچه جلو یتیجمع. بود گفته

 و دکر پارک را نیماش. کردندیم پچ پچ و دندیکشیم

 و زد کنار را تیجمع. کرد رها نکرده کرده، قفل را در

 . شد کوچه وارد
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 کنارشان از سرعت با یبزرگ یمشک ون لحظه همان

 نیماش چهار حاال. شدند متفرق تیجمع  و شد رد

 .آمبوالنس کی و بود سیپل

 

  یتابوصورت#
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 کمک یصدا و دندیدیم را آمبوالنس تنها مانشچش

 . شدیم اکو گوشش در جانان گفتن

 دیبا. دیدینم را کس چیه. دیدو آمبوالنس سمت به

... جانان. است خبر چه آمبوالنس آن داخل دیفهمیم

 بود، اشیانرژ مانده ته چه هر. دیدو تر تند... جانان
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 نفس نفس،. دیرس آمبوالنس به. ختیر شیپاها در

 رهیدستگ یرو را را اششده سر دستش. زدیم

 .کرد باز را در و گذاشت

  

 را آمبوالنس داخل شده گشاد چشمانش مردمک

 ورد بست را در. بود یخال. نبود یکس. کرد جستجو

 در جلو یشخص لباس با نفر دو. زد یچرخ خودش

 .زدندیم حرف و بودند ستادهیا

  ؟یهست یک شما آقا -
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 اوست ستادهیا کنارش که یمرد مخاطب هک دیفهمیم

 ادهیپ نشیماش از که دید را اوشیس. نکرد یاتوجه اما

 .آمدیم او سمت به و شد

 .کردند تند پا گریدکی طرف به

 :گفت زنان نفس نفس فرهاد

 .نمشیبینم... ستین... نجایا خبره چه نیبب -

  

 کوتاه و گذاشت او شانه یرو را دستش اوشیس

 . فشرد

 منیبب رم یم. نداد جواب رو یگوش گهید رضایلع -

 .خبره چه
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 دنید با و داد عبور فرهاد شانه سر از را نگاهش

 .زد خشکش آمبوالنس

 . گرفت را نگاهش رد فرهاد

 .هیخال. ستین -

  

 .دیکش یراحت نفس اوشیس

 .باشه -

 کنار. رفت الیو در سمت به و شد رد فرهاد کنار از

 رهادف. ستادیا بودند، ستادهیا الیو در جلو که ینفر دو

 هک بود خوب. ستادیا کنارش و رفت دنبالش به هم

 نیا با زدن حرف اعصاب او. بود آمده اوشیس

 بود گفته ماه هفت که ییهاهمان. نداشت را جماعت
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 نیا. بودند نکرده باورش کدام چیه و ستمین قاتل

 .شدینم پاک دلش از عقده

  

 .شناختندیم را اوشیس

 کجاست؟ رضایعل شد؟ یچ سرهنگ، جناب المس -

  

 جواب داشت، یگندم شیر و بود تریکلیه که یمرد

 :داد

 ...جان اوشیس سالم -

 .کرد مکث یالحظه

 .فتر آمبوالنس با تو یپا شیپ خورد، ریت بازوش -
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 :گفت ریتح با و شد گشاد اوشیس چشمان

 ن؟بنداز رشیگ نتونستن سرهنگ؟ شده یچ ر؟یت - 

  

 دارن هابچه. شده تموم قائله نیا اسقهیدق هد -

 ...نجایا تا یول. کننیم یپاکساز

 لیدل. دیکش صوتش یرو را شیهادست فرهاد

 یتیاهم چه. دیفهمینم را اوشیس مزخرف سواالت

 را جانان آنها یوقت کجاست االن رضایعل داشت

 بودند؟ دهیدزد
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 ناهم به رو ادب رسم به. بود یعصب. آمد سر صبرش

 سوال و کرد سالم داد،یم را اوشیس جواب که یکس

 .دیپرس را یاصل

  

 شد؟ یچ بودن دهیدزد که یخانم اون. جناب سالم -

 .یشجاع جانان

 ...شونیا. سالم -

 .انداخت خانه درون به ینگاه و کرد مکث

 .ارنشیم دارن نایا آها -
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 عبور الیو یطوس در از. گرفت را مرد نگاه رد فرهاد

 جلوتر را نگاهش د،یرس یورود فرش سنگ به. کرد

 هزند: گفت سرش در ییصدا. دید را او باالخره و برد

 .  است

 دور را چادرش و بود گرفته را بغلش ریز یچادر زن

 جانان. آمدندیم جلو آرام آرام،. بود انداخته جانان

 . زدیم لنگ

  

 . دیدینم را صورتش بود، نییپا سرش

 را زندان از اشیآزاد حکم که یالحظه سان به نفس

 که انگار. شد آزاد اشنهیس از یراحت به باشند، داده
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 برداشته اشنهیس یرو از را ییلویک هزار چند یبار

 . باشند

 با. دیشنینم گرید او اما زدیم حرف همچنان سرهنگ

 . شد خانه وارد و زد پس را هاآن دست

  

 از که یچادر زن. برداشت بلند و ممحک را شیهاقدم

 با است، سیپل یروهاین از بود، مشخص فرمش

   .ستادیا شیدرجا و کرد سربلند فرهاد یهاقدم یصدا

 نهیس به محکم قلبش. گرفت قرار شانیروبرو فرهاد

 هب و گذاشت شکمش یرو را دستش جانان. دیکوبیم

 را چادرش زن. نداشت یروسر.  بود شده خم جلو

 . کند حفظ را حجابش تا بود انداخته وا دور



صورتیتابو   
  
 

 

2597 

2597 
@romandl 

  ن؟یهست یک شما آقا -

  

 و بود جانان یرو اشرهیخ نگاه. نکرد زن به ییاعتنا

 کدام چیه دنیپرس جرات و بود سوال از پر که یذهن

 توانستیم که بود یا کلمه کینزد بغض،. نداشت را

 . دهد ربط شیگلو یرو زده چنبره بیغر حس به

 . آمد باال آرام آرام، جانان نگاه ،زن حرف دنبال به

  

 شلوار آمد، باال اشیمشک زده واکس یهاکفش از

 همان ست یاسورمه کت کرد، رد را آشنا یاسورمه

 و مدآ باال شیروبرو مرد ستبر نهیس از. دید را شلوار

 . بود فرهاد. دیرس صورتش به
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 سال، چند نیا در بود؟ گذشته سال چند روز،ید از 

 ای و بار هزار صدبار، بود؟ زده شیصدا ارب چند

 .  بار هاونیلیم

 نشیآخر و نیاول اما بود رفته در دستش از تعدادش

 ار چشمانش که بود یا لحظه بار نیاول. بود ادشی را

. افتی نمور و کیتار یاتاق کنج در را خود و کرد باز

 و بود دهیلرز خود به آن کی در ترس از که لحظه آن

 نش،یآخر و بود برده لب ریز وارزمزمه را فرهاد اسم

 و مدآ گلوله کیشل یصدا که بود قبل یلحظات نیهم

 . شدینم قطع یالحظه که ییهاادیفر یصدا

  



صورتیتابو   
  
 

 

2599 

2599 
@romandl 

 .ندیبیم را او گرید بار و استزنده شدینم باورش

 دسته دارو یلگدها و چک ریز که بود شبید نیهم

 . بود دهید چشمانش جلو را مرگ ،یکالنتر

 چیه روز، کی نیا در. بود خشک خشک، دهانش

 اما «فرهاد» بزند ادیفر خواستیم. بود نخورده زیچ

 . شد خارج شیگلو از نجواگونه ییصدا آخر در

 . فرهاد -

  

 نه. بود مانده شیجا سر برده مات و ریمتح فرهاد

 جانان صورت. دیکشیم نفس یحت نه  و زدیم پلک

 ود،ب هیشب بود، دهید بخوا در که یجانان با شیروبرو

 ختهیر دورش شانیپر و شلخته شیموها. هیشب یلیخ
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 .بود کبود چشمانش ریز و باز مهین چشمانش. بود

 . بود بسته دلمه خون لبش گوشه

  بودند؟ آورده دختر نیا سر ییبال چه

  

 کرکره جانان، زبان از اسمش وارزمزمه دنیشن با 

 تمام اندازه به روز کی نیا در. دیکش نییپا را مغزش

 تمنا. داشت تمنا دلش حاال. بود کرده فکر عمرش

 تنها هک یکس با جنون تجربه. یوانگید یکم تنها ،یکم

 .  بود کرده قمار او سر را اشیزندگ تمام چندماه، در

  

 رپ خودش رفتن جلو با را نشانیب یقدم کی فاصله

 انفرم یب و اریاخت یب شیهادست. بست چشم. کرد
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 دور یاول. آمدند باال بود، خاموش حاال که یعقل از

 یالحظه. او کمر دور یگرید و شد قفل جانان شانه

 او سر و گرفت آرام اشنهیس یرو جانان سر که بعد

 نز رفتن عقب و دنیکش نیه گرید. جانان شانه یرو

 .  نبود مهم هم کنارشان

  

 دشیسف راهنیپ یرو جانان اشک که لحظه آن

 و شکست را فضا سکوت شزیر هق هق نشست،

 باال پناهگاهش طلب در جانشیب و سرد یهادست

 رها او شانیپر یهازلف انیم در فرهاد نفس و آمد

 . نبود مهم آنها جز یزیچ گرید شد،

 هر که قبل روز کی از که بودند مهم آنها لحظه، آن در

 آن تمام در بود، گذشته سال نیچند اشهیثان و ساعت
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 دهش زبانشان ورد و هیومی ذکر گریدکی اسم هاهیثان

 .   بود

  

 کلمات که نشانیبیدلخور و بودند مهم آنها لحظه آن

 نام به یظرف در و بودند باخته رنگ برابرشان در

 . بودند گرفته جا آغوش

 اجازه یب که ییهادست و بودند مهم آنها لحظه آن

 نددیچیپیم یگرید بدن دور وارچکیپ منطق، و عقل

 . شدندیم قفل و

  

 چنگ از آرامش طلب و بودند مهم آنها لحظه آن

  بود؟ مهم بودنش ممنوعه مگر و شانختهیگر
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 نیا دانستیم که ییخدا و بودند آنها لحظه آن

 . آنهاست حق کم، و ممنوعه چند هر آرامش

*** 
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 ؟یرفت کولت یرو یانداخت رو دختره ،یحساب مرد -

  الن؟ا ییکجا

 .  کرد شیروبرو تابلو به ینگاه. کرد ینچ
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 از قهیدق پنج و ستیب حدودًا. بودند شهر کینزد

 . گذشتیم حرکتشان

 یرو هنوز او کت. انداخت جانان به ینگاه مین

 مچش رونیب به و داده هیتک یصندل به. بود سرش

 . بود دوخته

  

 اونجا یاگهید کار کنم؟ کاریچ یداشت انتظار -

 . تمنداش

 یمنطق اصال فرهاد نظرش به. بود یعصب اوشیس

 . بود نکرده عمل

 سیپل چشم جلو وگاسه؟الس نجایا مگه من برادر -

 یریگیم رو ستین اتکاره چیه که یدختر مملکت
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 یداریبرم کولت رو شیاندازیم بعد و بغلت تو

  ؟یریم

  

 بلندگو یرو را یگوش. دید دور از را سیپل نیماش

 . گذاشت داشبورد یرو را آن و گذاشت

 یکنیم یهند لمیف. کولم یرو ننداختم که اوال -

 سرش یرو انداختم فقط آوردم در رو کتم من چرا؟

 وفتهین بودمش گرفته فقط بعدم حساسه، خودش چون

 . دهید بیاس پاش. نیزم

  

 لتبغ ریز یبود کرده رسما. نبود گرفتن فقط اون -

 . شدم سرخ سرهنگ جلو من. شیبریم یداشت
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 آنها به حواسش. کردیم ریس یگرید یایدن در جانا

 . نبود

 . شد کالفه فرهاد

 مسرهنگ جناب از آمیم بعد دفعه از گه،ید دیببخش -

 تونهینم که یکس پسندنیم یچطور نمیبب پرسمیم

 .   کرد کمک رو بره راه

  

 . کرد یمکث

 ورنایا فقط که یزنیم زنگ زیر هی ساعته مین اگر -

  .دادم رو جوابت متاسفم خودم یبرا واقعًا که ،یبگ

  

 . دیکش یپوف اوشیس
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 کار هی نه ،یشینم ادهیپ طونیش خر از که تو -

  ؟ییکجا قایدق االن تو. داشتم اتگهید

  

. مارستانیب رمیم دارم. شهر یورود کینزد االن من -

  ؟یداشت کاریچ خب

 ... هست یزیچ هی -

 . دش دار کش اوشیس سکوت

 . کرد بشیترغ فرهاد

  هست؟ یزیچ چه -

  

 : گفت تند

 . نگرفتن رو یکالنتر -
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 پرت جلو به جانان. زد ترمز یرو محکم را شیپا

 انابیخ کنار و کرد کنترل را نیماش یسخت به. شد

 . برداشت داشبورد یرو از را یگوش. ستادیا

  

 : گفت د،یشن که را صدا و سر اوشیس

  ؟یخوب ؟یکنیم کاریچ یدار -

  

 : گفت ادیفر با او، سوال به توجه یب فرهاد

   باز؟ رفته در کجا نگرفتن؟ یچ یعنی -

 . داد حیتوض ترکامل نباریا اوشیس
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 ونهخ یتو روین تا ستیب حدود اومده، سیپل یوقت -

 نفر هی اون. کمه یکی و گرفتن رو نفر نوزده االن. بوده

 .  یکالنتر ه؟یک

  

  :کرد اضافه حرص با

 .کنه فرار تونست -
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 . شد جیگ فرهاد

  رنش؟یبگ نتونستن چطور رفته؟ کجا ییتنها -
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 هک بهش آدم نیترکینزد تا. رفته تنها. گهید نیهم -

 یدستورها اکثر و داشته رو راستش دست حکم

 یم سرهنگ. گرفتن رو کرده،یم اجرا رو یکالنتر

 خرهباال بره جا هر. کنه فرار ییجا تونهینم تنها گفت،

 .  رنشیگیم

 نیا. رو ییجا نه و داره رو یکس نه گهید االن

 آمارش. تمومه یچ همه انیب حرف به هم روهاشین

 ،یراست. نیباش مواظب شما باز فقط. کننیم رد رو

  .گزارش لیتکم یبرا سیپل اداره بره دیبا هم جانان
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 یهاحرف. بود زده زل یگوش به دهیترس جانان

 نآ جمله کی تنها و بود دهیشن شیب و کم را اوشیس

 نیا و «کرده فرار یکالنتر. »بود شده ذهنش ملکه

 .  بود نشده برطرف خطر هنوز یعنی

  

 . خوردیم هم یرو شیهادندان و افتاد جانش به لرز

 هاتن گفتن با را یگوش دید که را لرزانش تن فرهاد

 . کرد قطع یاباشه

 جانان سمت به و کرد پرت داشبورد یرو را یگوش

 .  برگشت

 . زد شیصدا آرام

 . جانان -
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 ارب نکهیا فکر. جا هزار فکرش و بود فرهاد به نگاهش

 جنون مرز تا را او برسد، او به یکالنتر دست گرید

. کردیم درد شبید یهالگد از هنوز تنش. بردیم

 هب را یکالنتر شبید یهاحرف تنفر تلخ مزه هنوز

 .  داشت ادی

  

 بعد. دیچک اشگونه یرو یاشک قطره.... هنوز... هنوز

 سر جانان سر یرو از کتش فرهاد، گرفتن ترمز از

 شیهادندان. بود افتاده شیهاشانه یرو و خورده

 چشمانش. دیلرزیم اش چانه و خوردیم هم یرو

 . بود پر اشک از و سرخ
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. نبود خودش دست. انداخت نییپا را سرش

 یوزر تکرار به توانستینم. نکند فکر توانستینم

 هب توانستینم. نکند فکر بود، گذرانده سر از که

 ییبال چه امشب کرد،ینم دایپ نجات امروز اگر نکهیا

 . نکند فکر آمد،یم سرش

  

 شیهاشانه یرو که یکت یرو از را دستش فرهاد

 .   داد تکانش.  گرفت را شیبازوها بود، افتاده

 . باال ریبگ رو سرت... انانج -

  

 . دیلرزیم تنش تمام. توانستینم
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 . کرد تکرار تحکم با را حرفش

 .  باال ریبگ رو سرت. جانان -

  

 و بود جانان یها شانه دنیلرز حرفش جهینت تنها

 . شکست کاماًل که یبغض

 .  گذاشت کنار را مالحظه

  

 ریز را آن و برداشت شیبازو یرو از را دستش کی

 نگه محکم و آورد باال را سرش و گذاشت او چانه

 . داشت
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 .کرد نگاه او به و نگرفت را نگاهش باالجبار جانان

 اشکش تا دادیم فشار هم یرو محکم را شیهالب

 . شدینم اما نچکد

  

 . آمد حرف به  شمرده شمرده، فرهاد

  

 تیاذ قدر چه روزهی نیا یتو بفهمم تونمینم من -

 خب؟ گفتن یچ بهت و گذشته بهت یچ ،یشد

 ماا بفهمم ینزد حرف خودت یوقت تا تونمینم نارویا

 یطورنیا االن که بوده بد یلیخ که کنم تصور تونمیم

 .  یلرزیم یدار
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 . کرد مکث یا لحظه

 فردا خونه، میریم بعد مارستان،یب میریم االن -

 فیتعر من یبرا هم تو و تهران ریغ جا هر میریم

   خب؟ شده،یچ یکنیم

  

 .شد نییپا و باال نامحسوس جانان سر
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 . داد ادامه فرهاد
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 ،یبترس یکالنتر از دینبا گهید تو االن گمینم من -

 که یبدبخت اون. دارم رو اوشیس نظر منم االن یول

 و اری چیه بدون رونیب دهیخز اشلونه از موش نیع

 و خودشه جون نجات کرف اول باش مطمئن ،یاوری

 پس ره،یبگ پناه که اسدخمه هی دنبال احتماال االن

  باشه؟. نداره ما به یکار

  

 . زد پلک دییتا نشانه به و آرام مکث با جانان

 ادد رونیب را نفسش یعصب. کرد رها را اشچانه فرهاد

 مرد نیا. فرستاد یکالنتر به یلعنت لب ریز و

 . بردارد آنها یزندگ از را نحسش هیسا خواستینم
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 جلو یلیخ هنوز. شد روشن نیماش و چرخاند را دیکل

 را نیماش سکوت جانان هیگر یصدا که بودند نرفته

 . شکست

  

 چه دختر نیا با. دییسا هم یرو را شیهادندان فرهاد

  بودند؟ کرده

 انجان. ستادیا ابانیخ گوشه. باشد خوددار نتوانست

 هقهق آرام و بود گرفته صورتش یرو را دستش

 . کردیم

  

 . زد شیصدا نرم

 . جانان -
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 و کرد تعلل یالحظه فرهاد. شد قطع هیگر یصدا

 . دیچ هم کنار ذهن در را کلمات

 زا سرعت به که ییهانیماش و بود روبرو به نگاهش

 سفره ماه و بود شده کیتار هوا. شدندیم رد کنارشان

 .  بود کرده پهن آسمان یرو بر را اهشیس

 یکن اعتماد یکس به سختته االن دونمیم من... من -

 و یدار حق کاماًل مورد نیا یتو... من مخصوصًا

... خب اما هییپرو و  یادیز کمی من خواسته نیا خب

 تا مثال ؟یتونیم... دوباره یکن اعتماد بهم خوامیم

 تونهینم یغلط چیه یکالنتر گفتمیم بهت اگر روزید

 ش،بعد قهیدق دو االن اما یداشتن ینگران گهید بکنه،

 یتونیم اما دمیم حق بهت کامال منم. یکرد هیگر باز

  م؟یبد انجامش درست بار نیا که بهم؟ یکن اعتماد باز



صورتیتابو   
  
 

 

2620 

2620 
@romandl 

  

. برداشت صورتش یرو از را شیهادست جانان

. ودب گرفته شیصدا. چرخاند فرهاد سمت به را سرش

 ود،ب گفته الیو در که «فرهاد» کلمه تک از بعد باالخره

 .  دیچرخ دهانش در زبان

  

 . ینبود مقصر شما -

 رگید بار او به ینگاه مین از بعد و زد یتلخند فرهاد

 . دوخت روبرو به را نگاهش

. کنم بحث موضوع نیا به راجع خوامینم اصاًل  -

 یتونیم دوباره که یبد بهم رو قول نیا خوامیم فقط

 اگر ،یباش اشتهند اعتماد بهم تو اگر یکن اعتماد
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 قطف موندنت نجایا بلرزه ینطوریا بدنت و تن شهیهم

 . خودته به ضرر

  

 . شد نییپا و باال نیسنگ شیگلو بکیس

 ،نیریبگ هم رو یکالنتر نتونن اگر صورت او در -

 منم پس. رانهیا از خارج یدار تیامن که ییجا تنها

. یبر و شه درست زودتر کارت که کنمیم کمکت

 ،یبد بهم قاطع جواب هی و یکن فکر عالف یتونیم

 .  هست «نه» جوابت اگر یحت

  

 یروسر نیاول جلو فرهاد بودند، شده شهر وارد

 ادهیپ هنگام. ستادیا خورد چشمش به که یفروش
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 بود فکر در و نییپا سرش جانان به ینگاه شدن،

 . انداخت

 یدرها اطیاحت محض. شد ادهیپ و داد تکان یسر

 .ردک قفل را نیماش
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 هک بود ییزهایچ نیترسخت جز گرانید یبرا دیخر

 هیهد دنیخر. دهد انجام توانستیم یزندگ در

 جانان یبرا خواستیم حاال. بود کابوس کی شهیهم

 باز اما باشد چه نبود مهم که هرچند بخرد، یروسر
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 یزیچ کردن دیخر در وسواس. نبود آسان او یبرا هم

 . بود ریدرگ آن با تولد ابتدا از هک بود

  

 فروشگاه در شده زانیآو یهایروسر انیم را نگاهش

 یانقره یشمیابر یروسر یرو نگاهش و گرداند

 . ماند شیروبرو

  

 : گفت فروشنده زن به

 . برام نیاریب رو اون -

 را آن. کرد نگاهش یکم فرهاد آورد را یروسر زن

 خوب. انداخت آن به ینگاه و گرفت شیجلو زانیآو

 .  بود مهم هم جانان به آمدنش اما بود
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 نهیماش داخل یکس مغازه جلو ببرم نویا تونمیم -

  بپوشه؟

 . جنباند سر معذب زن

 . نیبرگرد زود فقط بله، -

  

 در موتیر با. آمد رونیب را مغازه و زد دور فرهاد

 .  کرد باز را نیماش

 طرفش به را یروسر و کرد باز را جانان سمت در

 . گرفت

  

 . بپوشش -
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 . انداخت او به تعجب با توام نگاه جانان

  ه؟یچ نیا -

  

 . انداخت دستش درون یروسر به ینگاه فرهاد

 و رانهیا نجایا چون باشه؟ تونهیم یچ نظرت به -

 با اگر شه،ینم محسوب حجاب مردونه کت قاعدتًا

 مونمهیجر نیدورب و میباش آورده شانس تو یموها

 هتوب و میش خط به اونجا میبر فردا که باشه نکرده

 میبر عاقط رون،یب میایب میبد پول یکل هم بعد و میکن

 .  رنمونیگیم مارستانیب

 به دست فرهاد. گرفت را یروسر. دیگز لب جانان

 . ستادیا نهیس
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 تر آنطرف بود منتظر. کرد نگاهش تعجب با جانان

 . بپوشد را یروسر تا برود

  

 : گفت تمسّخر با و گرفت را نظورشم فرهاد

 وت دمید نارویا صدبار ش،یپ مین و ساعت کی از من -

. بار کی و صد نمیا ،یدیخر جون به رو گناهش که

 . کنم حساب دیبا بپوش

 .  بود شیجا نه و داشت کلکل جان نه جانان

  

 را یروسر فرز و انداخت نییپا سرش یرو از را کت

 . گذاشت سرش یرو
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 او به ینگاه شده، زیر چشمانش با و  شد خم فرهاد

 . انداخت

 : گفت وارزمزمه

 زا بهتر گهید شده کبود یهاچشم و لب نیا با خب -

 . میندار نیا

  

 و برگشت مغازه به. بست را در یگرید حرف یب

 . کرد حساب را نهیهز

 . بود مارستانیب یبعد مقصد

 *** 

 ییاموه و یپروفسور شیر با یانسالیم مرد که دکتر 

 . نشست زشیم پشت بود، یجوگندم



صورتیتابو   
  
 

 

2628 

2628 
@romandl 

 ادیم شد شتریب دردت. کامل استراحت هفته دو -

 .  گرفتن گچ یبرا مارستانیب

  

 : دیپرس جانان

  مطلق؟ استراحت -

 . انداخت باال سر دکتر

 ور وزنت ،یپرینم. یارینم پات به فشار یعنی. نه -

 یبهداشت سیسرو ،یندازینم دتید بیآس یپا یرو

 لندب نیسنگ جسم. باشه یفرنگ توالت حتما ،یریم

 که یکار هر خالصه و یرینم باال پله از ،یکنینم

 یور ادهیپ. یکنینم آدیم فشار پات به یکن یم فکر

 . یبد انجام یبتون اگر خوبه سبک
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 . شد زانیآو اشافهیق و افتاد اش خانه یهاپله ادی

 . باشه- 

 . گرفت باال را سرش دکتر

  

 گچ که ایب داره، ادامه و ادهیز دردش یدید اگر -

 میوخ ده،یم نشون عکش که نطوریا اال و میریبگ

 . شهیم خوب مراقبت با نظرم به. ستین

  

 داابت. بود نشسته نهیس به دست شیروبرو فرهاد

 بود ردهنک دایپ اما بود رفته لچریو دنبال به دنشانیرس

 جانان کمر دور را دستش هم دکتر اتاق تا نیماش از و
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 یپوف جانان، بودن معذب دنید با و بود انداخته

 : بود گفته و دهیکش

  .نداره بیع لباس یرو از گفته هم اسالمتون همون -

  

 فعر یبرا مسکن. گرفت دکتر از را نسخه کاغذ فرهاد

 . بود نوشته امشبش درد

 .ریخ به شبتون. ممنون -

 

  یتابوصورت#

733  

  



صورتیتابو   
  
 

 

2631 

2631 
@romandl 

 جانان یکم دور دست و آمد جلو خجالت یب

 به خجالت از جانان چانه. کرد بلند را او و انداخت

 . بود دهیچسب گردنش

  

 . داد تکان سر یجد دکتر

 نقدریا که حاال اما نداره، یارتباط من به پسرم، -

 وت. کنهیم یصبور پات به هم زنت و یدار دوستش

. هش زیلبر صبرش نذار. ارین سرش ییبال نطوریا هم

 و کنهیم صبر ییجا هی تا زادیآدم. بدون رو درشق

. رهیم و ذارهیم گهید بعد اما سازهیم و مونهیم

 فطر کردن کبود و کتک. نیباش تونیزندگ مواظب

 .  ستین جوابگو



صورتیتابو   
  
 

 

2632 

2632 
@romandl 

  

 به اگر. انداختند دکتر به ینگاه شده شوکه دو هر

 اام کردیم ابهام رفع و ستادیایم حتما که بود جانان

 و راهش کردن کج با و جنباند یسر تنها فرهاد

 . نداد زدن حرف اجازه در، سمت به جانان چرخاندن

  

 اورژانس بخش وارد و آمدند رونیب دکتر اتاق از

 .  شدند

 انداخت جانان به ینگاه. شد رد کنارشان از یپرستار

 لب ریز. داد تاب فرهاد یرو را نگاهش دنبالش به و

 . کرد ینچ نچ

 . دیسر گوششان به سر پشت از یگرید پرستار زمزمه
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 . کرده الش و آش رو دختره -

  

 .  دیکش صورتش یرو را آزادش دست فرهاد

 رو من: گفت وار زمزمه.  شده یعصب که دیفهم جانان

 . دیبر جلوتر شما. آمیم آروم آروم خودم. نیکن ول

 . دیغر حرص با فرهاد

  و یشیم پخش نجایا ماست نیع که کنم ولت آره -

 مونسر پشت باز ،ینش پخش که هم حالت نیبهتر در

 رو زنش دله سنگ و اشغال قدر چه نگاه گنیم

 . رهیم جلو جلو، خودش کرده، ول ینطوریهم
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 فرهاد درار حرص لحن دنیشن با یطرف از جانان

 معذب زنش لفظ دنیشن به و بود گرفته اش خنده

 خودش یهاترس و درد. بود دهیکش خجالت و شده

 ار سرش و نگفت یزیچ سرانجام. بود رفته ادشی از

 . انداخت نییپا

  

 دو هر و شدند رد شانیجلو از پرستار دو لحظه همان

 اآنه که کردند یپچ پچ  دنبالش به و کردند نچ نچ

 . بود چه دندینشن

  

 گرفتن عکس و آمدن وقت. بود شده شلوغ اورژانس

 . نبود راهروها در یکس  شیپا از
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 تا. دییسایم هم یرو را شیهادندان حرص اب فرهاد

 داده نسبت او به یجرم و تهمت نوع همه حال به

 . یگرید کس کردن کبود و کتک جز بودند،

  

 به ،یالحظه میتصم کی در و کرد آزاد را نفسش

 . برگشت جانان سمت

 دست کی با که یاسالم ن،یماش تا مونده راه یلیخ -

 ادد پس نداره، مشکل ستمد دوتا با البد نداره، مشکل

 . یکنینم ادیفر و

 کرد،یم نگاه را او شده گشاد چشمانش با جانان

 که دینکش یطول اما دیفهمینم را حرفش منظور

 گرید دست که یوقت. شد متوجه کامال را منظورش



صورتیتابو   
  
 

 

2636 

2636 
@romandl 

 کنده نیزم از شیپاها و نشست شیزانو ریز فرهاد

 . شد

  

 . فتر یخروج در طرف به و گرفت شتاب فرهاد

. کردیم نگاه را او آمده، در کاسه از یچشمان با جانان

 لبه دستش با و داد قورت دار صدا را دهانش آب

 .  وفتدین تا گرفت را فرهاد راهنیپ

 از. داد فشار هم یرو محکم و بست را چشمانش

 یحت و بود نشسته کمرش یرو یسرد عرق خجالت،

 شصورت به که یسرد باد با. دیکشیم نفس اکراه با

 . شدند خارج مارستانیب از دیفهم خورد،

 . زد لب زحمت به



صورتیتابو   
  
 

 

2637 

2637 
@romandl 

 .  نییپا دیبزار رو من لطفًا -

  

 . داد جواب آرامش با فرهاد

 یبد فشار رو چشمات همون. تره عیسر ینطوریا -

 .مینیماش کنار گهید هیثان یس
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 جانان توق به و بود هیثان یس فرهاد، زبان به هیثان یس

 به هیثان هر بود، آمده بند نفسش او آغوش در که

 شنفس ن،یماش به دنیرس تا و شد مبدل سال نیچند
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 فرهاد که همانطور را چشمانش. آمد بند بار ها صد

 . فشرد یم هم رو محکم بود گفته

 . میدیرس خب -

  

 رهادف راهنیپ لبه به که را دستش و کرد آزاد را نفسش

 هک بپرد نییپا خواست  کردو ادآز را بود کرده بند

 و گذشت نیزم یرو را او و شد خم آرام فرهاد

 . افتدین که انداخت کمرش دور را دستش

  

 : گفت آهسته

 . کن فکر پات به قبلش ،یکن فرار یخوایم -
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 . نگفت یزیچ و دیگز لب معذب

 . شد سوار و کرد باز را نیماش در فرهاد

  

 پرس دو فرهاد و تادندسیا رستوران کی یجلو راه در

 .  گرفت کباب چلو

 نخورده یزیچ کدام چیه که بود روز مین و کی قایدق

 .  بودند

 . شد ادهیپ و شد پارک کوچه در را نیماش فرهاد

  

 . کرد باز را جانان سمت در

 . میبر خب -

 : گفت شده هل
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 . آمیم خودم من -

  

 . شد خم او حرف به توجه یب فرهاد

 . شو ادهیپ -

  

 . کرد تکرار را حرفش محکم 

 . آمیم خودم من -

  

 . کرد نگاه او به حوصله یب

 . میندار وقت اصال االن متاسفانه -
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 جانان کمر دور را دستش زدن بهم چشم کی در و

 . دیکش رونیب نیماش از را او و انداخت

 . زد را موتیر و بست را در

  

 :  گفت حرص با جانان

 . امیب اهر تونمیم خودم من -

  

 . چرخاند او سمت به را سرش و دیکش یپوف فرهاد

 نیزم پهن ماست مثل نجایا کنم ولت من یعنی -

  ؟یشینم
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 ار وزنش که یکم. تواندینم که دانستیم. کرد ینچ

 را امانش درد انداخت،یم اشدهیدضرب پا یرو

 . دیبریم

  

 . برساند را منظورش دادن حیتوض با کرد یسع 

 ...  من خب، نیریبگ رو من هم ینطوریا اگر یول هن -

  

 بمعذ و خجالت انیب یبرا یمناسب کلمه. کرد یمکث

 . نکرد دایپ شدنش

 . گرفت را منظورش فرهاد

 ...  جانان یوا -
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 . گرفت آسمان سمت به را سرش

 . شمیم ونهید دارم -

  

 نییپا را سر سپس و ماند حالت همان در یا لحظه

 : گفت جانان به رو تیجد با و گرفت

 ور یکی هم یوقت کنم درکت تونمینم متاسفانه -

 .میبر حاال. یکن بهش یکمک یتونینم ،ینکن درک
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 او کمر دور را دستش ، جانان تقال به توجه یب و

 .  رفت خانه در سمت به و کرد قفل شتریب

  

. بود دهیچسب گردنش به اشچانه مدت تمام جانان

 کردینم هم را تصورش یروز. داشت یبد احساس

 . شود فرهاد محتاج رفتن، راه یبرا

  

 . کرد باز را در و انداخت دیکل فرهاد

 کردن دایپ مشغول فرهاد و ستادندیا واحدش در جلو

 . بود شیدهایکل

 راه به ینگاه حسرت با و آورد باال را سرش جانان

 . انداخت پله
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  د؟برو باال ها پله نیا از توانستیم یک دوباره یعنی

  

 واحدش در فرهاد. کرد خارج نهیس از آه با را نفسش

 . کرد باز را

 خودت، واحد یبر یخوایم تو نکهیا سر که نیهم -

 . امروزه مثبت پوئن خودش م،یکن بحث دینبا

 . انداخت او به ینگاه سکوت در حرص با جانان

 .  کرد روشن هاراالمپ. آورد در را شیهاکفش فرهاد

 .  بود شیهاکفش به نگاهش جانان 

  

 . گرفت را نگاهش رد فرهاد

  ؟یاریب درشون یتونیم -
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 . داد تکان سر

 . کنمیم رو امیسع آره -

 . کرد ینچ فرهاد

 یسع چیه که کن، یسع وقته چند نیا. خوادینم -

 و گچ با دیبا رو ماهت چند بعد چون. ینکن یا اضافه

 . یگذرونب عصا

  

 را جانان و دیکش جلو را بود هیچهارپا کنار که یصندل

 . نشاند آن یرو

 جانان یهایکتون بند. نشست زانو دو یرو و شد خم

 .  بود شده حبس اشنهیس در نفس جانان و کرد باز را
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 هیشب رشتیب ؟یگرید کفش بند کردن باز و نواب فرهاد

 یشخص تانداس تا بود ندرالیس یلیتخ یها داستان

. داشت تیواقع و دید یم او اما. نواب فرهاد مثل

   .بودند منتظرش یادیز بیعجا روز چند نیا در انگار

  

 شده جفت و آورد در را کفش لنگه دو هر فرهاد

 . گذاشت یکفش جا یرو

 . ستادیا و زد بهم را شیهادست

 . آمد باال او شدن بلند با همزمان جانان نگاه

 . بود صورتش یرو یکمرنگ اخم

  



صورتیتابو   
  
 

 

2648 

2648 
@romandl 

 ونهم به منم متاسفانه. یکنیم فکر یچ به دونمیم -

 .  کنمیم فکر

 . چرخاند هوا در را دستش

 . بود اولم بار -

  

 .  نگفت یزیچ و انداخت نییپا سر جانان

 لوج گرید بار فرهاد که بکشد باال را خودش خواست

 .  کرد قفل او کمر دور را دستش و آمد

 کمتر دردش فردا از. کردیم تحمل دیبا را امشب

 . برود راه توانستیم و شدیم

  



صورتیتابو   
  
 

 

2649 

2649 
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 لوج تزایپ جعبه شیپا با فرهاد. شدند ییرایپذ وارد

 . زد کنار را راهشان

 چشمانش خانه، دنید با همراه و آمد باال جانان نگاه

 . دیکش ینیه و شد درشت

 خبره؟ چه نجایا -

 

  یتابوصورت#

7۹5 

 

  

 . گرداند خانه دور تفاوت یب را نگاهش فرهاد

 . غذاست جعبه تا چند خبره؟ چه - 



صورتیتابو   
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2650 
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 یرو. بود شده خکوبیم شیسرجا همانطور جانان

 زیم یرو و ونیزیتلو کنار ز،یم ها، مبل و کاناپه کانتر،

 نیا در که. بود پر فود فست یها جعبه از یناهارخور

 کی خانه، کنار و گوشه در شده پرت لباس چند ن،یب

 .   بود زین تراش شیر نیشما و حوله

  

 : گفت رتیح با. دینگو یزیچ نتوانست

  فه؟یکث نقدریا چرا -

  

 خودش رفتن جلو با و داد اشینیب به ینیچ فرهاد

 . کرد حرکت به وادار زین را جانان



صورتیتابو   
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 اپهکان یرو از شیپا با را راهنشیپ و تزایپ جعبه دو

 . انداخت نییپا

 . نشاند هکاناپ یرو را جانان و شد خم 

  

 : گفت ستاد،یا که صاف

 بمرت به م،یبود شرکت یکارا ریدرگ هفته دو نیا -

 . دمینرس نجایا کردن

 را نواب فرهاد رو نیا. نگرفت او از چشم جانان 

 هشلخت نقدریا بتواند کردینم را فکرش. بود دهیند

 . باشد

  



صورتیتابو   
  
 

 

2652 

2652 
@romandl 

  ؟یدار وسواس -

  .داد تکان طرف دو به را سرش جانان و دیپرس فرهاد

 ... نجایا... خب اما میستین یوسواس آدم... نه -

  

 با رفت، یم در طرف به که همانطور و دیچرخ فرهاد

 : گفت راحت الیخ

 . ستین یمشکل پس خب -

  

. دیخچر ییرایپذ دور جانان نگاه فرهاد، رفتن رونیب با

 نیا در که بود مطمئن و خورد تاب و چیپ دلش ته

 . رودینم نییپا شیگلو زا هم قاشق کی یحت فضا،

  



صورتیتابو   
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 فیکث و چرک اندازه از شیب جا همه کردیم احساس

 که هفته دو نیا در. بود نشسته خاک جا همه. است

 یب جسم خانه به دنیرس از بعد خسته شب تا شب

 فرهاد خانه به و دیکشیم باال ها پله از را جانش

 . بود نزده اش خانه به دست هم فرهاد بود، امدهین

 خانه نقطه کی در شب هر کند تصور توانستیم 

 به و  خوردهیم داده،یم سفارش تزایپ نشسته،یم

 ییغذا و تزایپ و شب فردا تا و رفتیم خواب رخت

 . گرید

  

 بغل به غذا فرهاد و شد باز در که بود افکار نیهم در

 .  برگشت



صورتیتابو   
  
 

 

2654 

2654 
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 و آن یرو جعبه دو و کرد یخال را مبل جلو زیم

 ندهما یباق د،ینفهم جانان که یاشده خشک نون نصفه

 زیم یرو را غذا ظرف و انداخت زیم نییپا را ستیچ

 . گذاشت

  

 خودش و گذاشت جانان کنار و  آورد در را کتش

 . نشست کنارش

 : گفت راحت

 . میمسافر فردا م،یبخواب و میبخور -

 . دییجو حرص با را لبش جانان

  ن؟یبد سامون و سر نیخواینم رو نجایا یعنی -

  



صورتیتابو   
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 پرس به ینگاه و کرد باز را شیغذا ظرف در فرهاد

 . انداخت کبابش چلو

 . نداره یکار. گهید میکنیم جمع میاومد یوقت. نه -

  

 شیبرا زدیم حرف آن از فرهاد که یمسافرت آن فعال

 اآنج بود واقف آن بر که یزیچ تنها. نداشت یتیاهم

 . زدیم بهم را حالش داشت واقعًا که بود

 . گذاشت کنار را جالتخ

 در وضع نیا از رو نجایا شهیم مهندس یآقا -

 ن؟یبخور شام بعد ن،یاریب

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
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2656 
@romandl 

7۹3 

 

  

 : گفت تعجب با و دیچرخ او طرف به فرهاد نگاه

 که داغونه نقدریا ؟یبخور یچیه یتونینم یعنی -

  بهم؟ یدیکش رو اتافهیق

  

 . کرد مکث یالحظه و خورد فرو را نشییپا لب

 دونمینم من تحمله، قابل ریغ واقعًا نجایا ن،ینیبب نه -

 یچ همه از من. نیکن تحمل نیتونیم چطور شما

 خوب خودتونم یسالمت یبرا اصال. شهیم چندشم

 ... یعنی.... برسونم رو منظورم چطور دونمینم. ستین



صورتیتابو   
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 ندت جمله کی در و بست را چشمانش. گرفت ینفس

 : گفت

 واقعًا من نشه، مرتب نجایا تا قًایدق اره، یعنی -

 . بخورم یزیچ تونمینم

 مکث با را چشمانش جانان. بود کرده سکوت فرهاد

 . کرد باز کم کم، و

  

 . کردیم نگاهش ریمتح و سکوت در فرهاد

 . زد یاابلهانه لبخند شده هل

  

 . کردیم نگاهش همچنان فرهاد



صورتیتابو   
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 رهیخ چشمان از را نگاهش و کرد صاف را شیصدا

 . گرفت فرهاد

 و بود درهم و شلوغ آنقدر کردیم نگاه جا هر به اما

 هم یرو شاننوشابه یها یقوط و تزایپ ماندهیباق

 گاهن را فرهاد گرید بار داد حیترج که بود شده تلنبار

 . کند

  

 و گرفت جنگ در را جراتش. بود ختهیر یکم ترسش

 انگشت و کرد کج سر فرهاد رهیخ چشمان برابر در

 . آورد باال را اشاشاره

  

 . استزباله کیپالست هی خرجش -



صورتیتابو   
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2659 
@romandl 

  

 . شد بلند جا از و زد شیپا ران به یا ضربه فرهاد

  م؟یکن کاریچ خب، اریبس -

 .  دیرس او به تا برد باال را نگاهش جانان

 : دیپرس جیگ

  م؟یکن کاریچ -

  

 . دیچرخ آشپزخانه سمت به فرهاد

 خونه شهیهم بابا، و مامان فوت زا بعد فربد و من -

 دفرب. خان بیحب ای احمد حاج ای حاال م،یبود نفر هی

 و هش مستقل یکم تونست مشهدش رفتن دانشگاه با

 ... من خب



صورتیتابو   
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2660 
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 آشپزخانه از. برداشت یازباله کیپالست و شد خم

 . گرفت را حرفش یپ و آمد رونیب

 . ومدمین کنار خونه کار با وقت چیه من -

 و گذاشت یناهارخور زیم یرو را کیپالست

 . زد باال را شیهانیآست

 : گفت جانان به رو

 . خب -

 باال شانه بود، نشده او حاتیتوض متوجه که جانان

 . انداخت

  خب؟ -

 : گفت حوصله یب فرهاد



صورتیتابو   
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2661 
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 یاوک بتونم ها جعبه نیهم کردن جمع تًاینها من -

 . کنم

  

 . فتر درهم فرهاد یهااخم. گفت یبلند نه جانان

 درد شدت از که بخاراند را اشینیب خواست جانان

 کبود. کرد یم درد هنوز صورتش. شد درهم اشچهره

 . هم زین بدنش تمام و بود شده

  

 : گفت فرهاد به رو و شد خودش الیخیب

 دیاب بعد آشغاالست، که اول مرحله نجا،یا نینیبب -

 یریگردگ دیبا بعد. بشه جمع گهید لیوسا و ها لباس



صورتیتابو   
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2662 
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 زیتم پارچه و کن پاک شهیش خونه یتو من. بشه

 ... البته. بشه جارو دیبا هم بعد. دارم

 . کرد آشپزخانه به یااشاره

 .  میباش داشته امآشپزخونه یتو ظرف کنم فکر -

  

 . گرفت ینفس

 تونمینم درد پا و درد بدن و صورت نیا با که منم -

 . دمیم ادتونی... خب اما کنم کمکتون

 . دیکش صورتش به دستش فرهاد

  بشه؟ انجام شام از قبل دیبا هانیا همه بعد -

  



صورتیتابو   
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 و زیم یرو غذا یهاظرف انیم را نگاهش جانان

 . داد تاب کرد؛یم نگاه آنها رهیخ ره،یخ که فرهاد

 میخوریم غذا ها، بسته کردن جمع از بعد خب، نه -

  قبوله؟ ن،یبد ادامه شما بعد و

  

 لحظه و کرده فرو شلوارش بیج در را دستش فرهاد

 .  کرد نگاه جانان به یا

 نییپا و باال را سرش باالخره و خاراند را اشقهیشق

 . کرد

 .قبوله -

 

 یتابوصورت#
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۳۹۳ 

 

 شیغذا ظرف یتو را قاشقش فرهاد آنکه محض به

 کرده تمام را شیغذا زودتر یکم که جانان گذاشت،

 :گفت بود،

 .ها ظرف ،یریدگگر جارو، مونده االن خب ـ

  

 ذاغ یها بسته تمام شام، از قبل فرهاد قرارشان طبق

 کنار و گوشه از هم را شیها لباس و کرده جمع را

 .بود برداشته خانه

 :گفت یجد و آورد باال را نگاهش فرهاد



صورتیتابو   
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 کارا نیا میتون یم م،یخورد شام که حاال خب       -

 .بعدًا یبرا میبزار رو

  

 .ددا جواب کالفه جانان

 بامش و نینر در کار ریز از ستین بهتر نظرتون به ـ

 شه؟ تموم نجایا

 .شد بلند جا از و کرد نگاه را او رهیخ یا لحظه فرهاد

  

 :گفت خوشحال جانان

 رو یچ همه نک،یس ریز نتیکاب من، واحد یتو ـ

 .گذاشتم

 د؟یکل ـ



صورتیتابو   
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 .رفت درهم اش افهیق و کرد فکر یا لحظه جانان

 نشیاوردین شما بودن کتشر داخل فمیک یتو ـ

                      خونه؟

  

 .انداخت باال ابرو فرهاد

. اتاقه داخل اونم که آوردم رو تیگوش فقط نه ـ

 برات؟ ارمشیب یخوایم

                      .شم یم ممنون آره ـ

  

 هک یدرحال بعد یا لحظه و رفت اتاق سمت به فرهاد

 .برگشت داشت، دست به را او یگوش

 .زد را رمزش و گرفت را یگوش جانان



صورتیتابو   
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 االب شیابروها پاسخش، یب یها تماس تعداد دنید با

 .دیپر

  

 دهیسپ از تا ده داشت، نایم از رفته دست از تماس یس

 .فرهاد از تا پنج و

 شبتیغ متوجه که یکسان تنها سه، نیا. زد یتلخند

 .بودند شده نگرانش و شده

 .آورد باال را سرش

 ن؟یزد زنگ من هب چرا شما ـ

 .نشست جانان روبرو مبل یرو و جنباند سر فرهاد

 عدًاب. کنم باور خواستم ینم بودم انکار مرحله یتو ـ

 .یگذاشت جا که دمید رو تیگوش



صورتیتابو   
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 تماس صفحه. نگفت یزیچ و شد ساکت جانان

 .کرد نییپا و باال را شیها

 یزایچ. اتاقم  ادیب گفتم صبح امروز یقیحق مهندس ـ

 .گفت یجالب

  

 انقدر روز کی نیا در. شد حبس نهیس در جانان نفس

 را اش یدلخور گرید که بود افتاده یمتفاوت یها اتفاق

 دهانش طعم اش یادآوری با هنوز اما بود برده ادی از

 فرهاد یها حرف ادامه دنیشن آماده . شد یم گس

 .شد بلند جا از و دیکش یپوف او که بود



صورتیتابو   
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 رفک هردوتامون تیظرف. میبزن حرف بعدا قراربود ـ

 .لهیتکم امروز یبرا کنم

  

 .دیکش گردنش پشت را دستش

 میبر فردا.خورد بسته در به نجامیا کردن زیتم ـ

 .میکن یم شیکار هی م،یبرگرد

  

 واقعًا ادفره. باشد الیخیب نتوانست کرید بار نیا جانان

 .ختیر یم سفر برنامه داشت

 ن؟یبر نیخوا یم کجا فردا ـ

 :یورتص تابو 

 یتابوصورت#



صورتیتابو   
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۳۹۴ 

 

 .داد سر شلوارش بیج داخل را دستش

 .مسارفت میریم که گفتم. میبر نه، برم ـ

 .کرد درشت را چشمانش

 کجا؟ ـ

  

 تو بعد شرکت، میبر دیبا اول فردا. آباد محمود الیو ـ

 .مالش سمت میکن حرکت بعد و سیپل اداره یبر دیبا

  

 .دآور در را جانان حرص الشیخیب لحن

 نباشه؟ مسافرت وقت االن نیکن ینم فکر ـ



صورتیتابو   
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 .انداخت باال سر

 .تهیموقع نیتر درست االن اتفاقا ـ

  

 .کرد یا اشاره جانان به دست با

 .یایب یتون ینم  که شرکت افهیق نیا با تو ـ

 .داد ادامه و انداخت نییپا را دستش

 یتو. باال یبر یتونینم ها پله از هم یایب یبتون       -

 بعد ام یطرف از. یبمون یتون ینم تنها که هم خونه

 تهران هفته هی باشه بد نکنم فکر وقت چند نیا

 هم ونجاهم از. ادیب شیپ یمشکل کنم ینم فکر. مینباش

 .کنم ساپورت رو شرکت تونمیم

  



صورتیتابو   
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 دوخته و دهیبر خودش. کرد نگاهش برده مات جانان

 .بود نخواسته نظر کی یحت و بود

 عتوق زدن حرف یب و یکن یم اهنگ ینطوریا یوقت ـ

. یکن یم اشتباه واقعا یگیم یچ بفهمم من یدار

 کنم یم فکر اما بدم ربط بهم رو یچ همه خوامینم

 اتفاق نیا امروز میبود بلد رو درست زدن  حرف اگر

 . افتاد ینم ها

  

 حرف نیا به جانان فرهاد، مطمئن لحن خالف بر

 با را زیچ همه انقدر روزید او. نداشت یادیز اعتقاد

 حرف به یاجیاحت گرید که بود دهید کامل چشمانش

 .نبود زدن



صورتیتابو   
  
 

 

2673 

2673 
@romandl 

 دیکش اش شده خشک یها لب یرو را زبانش فرهاد

 .داد رییتغ را موضوع و

 .خوابمیم نجایا من بخواب اتاق داخل تو امشبم  ـ

 فرهاد تخت یرو او. کرد اطرافش به ینگاه جانان

 د؟یخواب یم

 . داد تکان طرف دو به را سرش

 اتاقتون یتو شما. خوابم یم جا نیهم من. نه ـ

                  .نیبخواب

  

 :گفت تمسخر با و انداخت باال ابرو

  ؟یبخواب یخوا یم وشلوار مانتو با ـ

  



صورتیتابو   
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 .رفت یا غره چشم جانان

 .کنم یم شیکار هی ـ

 .خاراند را اش قهیشق. کرد مکث یا لحظه فرهاد

 یول میکن بحث هم دنیخواب سر قراره انگار خب ـ

 ابخو تخت یرو االن تو و بخوابم تر عیسر دیبا من

 .یمن امشب

 

  یتابوصورت#

۳۹۵ 

 

 سمت به فرز  بدهد، جانان به یفرصت انکه یب و

 .رفت جانان



صورتیتابو   
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 .کرد بلند را او  و انداخت جانان کمر دور را دستش

 .کخورد وول و کرد اعتراق جانان

 ه؟یکار چه نیا. بمخوایم نجایهم من گم یم اه ـ

  

 :گفت ربط یب فرهاد

 شد، یزیچ پات بعد ،یخور یم وول نقدریا       -

 . خودته با تشیمسئول

 یریتاث مرد نیا یرو شیها حرف. کرد سکوت جانان

 وا که کرد لعنت را یکالنتر گرید بار دل در. نداشت

 ینم دایپ نجات امروز اگر و بود انداخته روز نیا به را

 جامه شبشید حرف به خواست یم او امشب کرد،

 ... و بپوشاند عمل
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 به را حواسش و داد نییپا صدادار را دهانش اب

 . داد خودش

 کاناپه یرو که بود گفته فرهاد خود یراحت یبرا

 او خواست؛ ینم را نیا فرهاد خود که حاال و نخوابد

 .گفت ینم یزیچ گرید هم

 فردا ات بود ردوایام و بود افتهی بهبود یکم شیپا درد

 .شود بهتر

  

 تخت کنار تا آرام آرام فرهاد و لنگان لنگان جانان

 چند جز و بود تر زیتم خانه هیبق نسبت به اتاق. رفتند

 .نبود یزیچ بود، افتاده بر و دور شلخته که لباس تکه
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 . ستادیا صاف فرهاد

 .رونیب میر یم هفت ساعت فردا       -

  

 .داد تکان سر جانان

 .هباش ـ

 هجینت نیهم به بود کرده فکر که یمنطق هم خودش

 هن برود شرکت به توانستیم نه حاال او. بود دهیرس

 با شمال، به رفتن دهیا. بماند خانه در توانست یم

 یم. دنبو بد ،یریگ میتصم در فرهاد یکتاتورید تمام

 و نندک تازه ینفس شلوغ شهر نیا از دور به توانستند

 .برگردند بعد
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 یمسافرت پتو و بالشت کی. زد اتاق در یچرخ ادفره

 .رفت رونیب اتاق از و برداشت

 هب شب: گفت آرام ببندد، را در خواست که اخر لحظه

 .ریخ

 .زد پلک آرام جانان

 .ریخ به هم شما شب       -

 را اش یروسر و مانتو جانان بست، را در که فرهاد

 یبو تخت همه. دیکش دراز تخت یرو و آورد در

 که کرد پرواز یشب به ذهنش و دادیم را فرهاد دکلنا

 که یشب. سوخت یم تب در و شده ضیمر فرهاد

 به چشمش و بود کرده باز را راهنشیپ یها دکمه

 .بود افتاده محکمش و ستبر نهیس
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 خود با لب ریز. خورد وول شیجا در و کرد ینچ

 :گفت

 .هییفکرا چه نیا جانان یشیم ونهید یدار ـ

  

 اش هشام شدن پر باربا نیا و گرفت ینفس گرید بار

 .کرد پرواز عصر امروز به فکرش فرهاد، عطر یبو از

 آن دنبالش به و بود افتاده فرهاد به چشمش که یوقت

 از میب و هراس لحظه ان در روز کی از بعد که آغوش

 قیزرت تنش به که بود آرامش و بود بسته رخت دلش

 .شد یم
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 را شیها چشم. دیوابخ دمر و دیچرخ. کرد ینچ

 یگرید سمت به را ذهنش و فشرد هم یرو محکم

 عًاقط د،یخواب ینم گرید ربع کی تا اگر. کرد منحرف

 شیها چشم نرمک نرم حال نیهم در. شد یم ونهید

 .فت ر خواب به و شد گرم هم یرو

*** 

  

 

  یتابوصورت#
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 تسم به و آمد رونیب شرکت از که دید دور از را نایم

 .دیدو یم نیماش

 داخل شهیش از را سرش ن،یماش به دنیرس محض به

 .دیکش  ینیه و آورد

 چکار االن؟ یخوب بگردم دورت. بشکنه دستشون ـ

 ؟یشد ینطوریا چرا باهات؟ کردن

  

 .داد تکان سر و دیخند جانان

 کو؟ دهیسپ. گذشت ست،ین یزیچ. آره. سالم ـ

  

 .انداخت اش ینیب به ینیچ نایم
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 من به نهییپا جانان گفتم باال، اومد مهندس ناال ـ

 تگف داشت، کار هم رو دهیسپ کنارت امیب داد دستور

 .ادیب تونه یم بعدًا بده رو یحاتیتوض هی دیبا بهش

  

 شده بهتر شیپا درد صبح امروز. گفت یآهان جانان

 و بندازد آن یرو را وزنش یکم توانست یم و بود

 کرده اماده قهوه وانیل ود فرهاد. برود راه لنگان لنگ

 .ندبود افتاده راه شرکت سمت به و بودند خورده بود،

  

 .شد یجد نایم
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 یدون ینم اصال. جانان میشد روح قبض یعنی ـ

 فکمون دهیسپ و من دزدنت، گفت مهندس که روزید

 . افتاد

  

 ینیه باشد، افتاده ادشی یزیچ تازه که انگار بعد

 .دیکش

 ...یراست ـ

  

 در. زد دور را نیماش. انداخت ورش و دور به ینگاه

 .نشست و کرد باز را راننده سمت

 .کرد شروع جانیه با و دیچرخ جانان سمت به
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 دازبن گفتم مهندس مورد در که ییزایچ تمام نیبب ـ

 از ادافت یم پس داشت روزید نیبب. بشنو نارویا دور

 .ینگران

 .داد تکان هوا در را دستش و گرفت ینفس

 هی بود شده عرض و طول نیا با مرد نیا یعنی ـ

 تهسک ممکنه کردم فکر من واقعا که بود دهیپک یطور

 . کرد رحم هممون به خدا. کنه یزیچ یا

  

 عیمط و روزید رفتار با را نهایا تمام. دیگز لب جانان

 که یفرهاد. بزند حدس توانست یم شبشید شدن

 طور آن یلیوک خانه شب ش،یپا دنید ضرب سر

 زا حتمًا بود، دهیکش کتاب و حساب ریز را اوشیس
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 یم نشان تر دیشد یرفتار شدنش، گم وجدان عذاب

 .داد

  

 .کرد عوض را بحث

 تماس شب اخر شبید شدم؟ دایپ یدیفهم کجا از ـ

 .دمید رو هات

 .انداخت باال شانه نایم

  

 . گفتن گروه یتو شبید شرکت یها بچه ـ

 .داد ادامه حرص پر و

 ییها تلفن به یلیخ نواب مهندس بجنا ماشااهلل ـ

 دهیسپ و من. دنیم نشون توجه شه یم بهشون
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 به هک نقدریا میانداخت کردن غلط به رسمًا رو مخابرات

 .جواب کی از غیدر. میزد زنگ تو خط و مهندس

  

 عضالت دن،یخند هنگام. کرد یا خنده تک جانان

 .گرفت یم درد صورتش

 شده ارزو شیبرا نایم دوباره دنید قبل روز کی تا

 ممکن ریغ جهنم آن از آمدن رونیب زنده تصور. بود

 .زد حلقه چشمانش در اشک افکار نیهم با. بود

 .زد حلقه نایم چشمان در اشک

  



صورتیتابو   
  
 

 

2687 

2687 
@romandl 

 راچ داشتن؟ یلیوک به یربط جانان؟ بودن یک اونا ـ

 تسر ییبال چه نیبب ؟یبود نگفته من به یزیچ

 .ها خدانشناس آوردن

 

  یتابوصورت#

۳۹۷ 

 

 .زد یتلخند

 دیتهد همش وقته چند نیا . بود همونا ادامه اره ـ

 .کردن رو خودشون کار اخر تا کردن،

  

 ن؟یآبت آخه؟ یک ـ
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 .داد تکان طرف دو به را سرش

 .یکالنتر ـ

 کرد ینم فکر هرگز. بود برده ماتش. خورد جا نایم

 رسدب چه برساند، بیاس یا مورچه به بتواند یکالنتر

 اش وقته چند یها حرف در جانان. ییبار آدم به

 .بود نزده یکالنتر از یحرف

  

 .دیکوب جانان سمت شهیش به یکس لحظه همان

 . وردآ نییپا را شهیش جانان. بود دهیسپ. برگشتند

 یرو لبخند جانان، کبود صورت دنیباد دهیسپ

 یرو را دستش شوکه و باخت رنگ صورتش

 .گذاشت صورتش
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 .دیخند جانان

 .باش آروم. یکن یم ینطوریا که دمنمر ـ

 لرز شیصدا. دیکش نمناکش چشمان ریز را دستش

 .داشت

 آوردن؟ سرت ییبال چه ـ

  

 :گفت تعجب با جانان

 هام یکبود نیا. خوبم من زمیعز باش آروم! دهیسپ ـ

 .شه یم خوب گهید روز چند تا

 .آمد دهیسپ کنار از ییصدا

 . شه یم خوب کنه استراحت هفته کی ـ
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 و خودش فیک که دیچرخ فرهاد سمت به همه رس

 .داشت دست به را جانان

. دیپر رونیب و کرد باز را نیماش در شده هول نایم

 .ستادیا دهیسپ کنار و زد دور را نیماش

  

 .دیچرخ دهیسپ سمت به فرهاد

 ارهاک به حواستون. نکنم سفارش گهید من لطفا پس ـ

 . باشه

 .داد تکان سر تند تند دهیسپ

 .چشم ـ

  

 .دیپر حرفشان وسط نایم
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 د؟یبر نیخوا یم کجا شما مهندس، یآقا دیببخش ـ

 .انداخت او به یا یخنث نگاه فرهاد

 .تهران ریغ ییهرجا فعال ـ

  

 .داد تاب دو آن نیب را  نگاهش و 

 .شرکت داخل نیبرگرد بهتره کنم فکر ـ

  

 .رفت راننده سمت در سمت به دیچرخ تعلل یب 

 ره. نداشتند زدن حرف فرصت گرید فرهاد حضور در

 یخداحافظ جانان سمت شهیش از و شدند خم دو

 . کرد حرکت فرهاد و کردند یمختصر
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 :دیپرس جانان

 ؟یکالنتر میر یم االن ـ

 .کرد نییپا و باال را سرش فرهاد

  

 .رونیب میبر شهر از میبتون ظهر قبل تا دوارمیام  .آره ـ

 

  یتابوصورت#
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 .کرد یمکث

. میر یم کجا قایدق نگو هم هات دوست به ضمنًا ـ

 دسته اون از نکنم فکر چه اگر. بهتره ندونه یکس
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 وندوستاش یبرا رو پوکشون و کیج که یباش ییآدما

 نه؟ گن، یم

  

 .انداخت باال سر جانان

 .نه گهید بعد اما زدم یم حرف یلیخ قباًل. نه ـ

  

 .کرد عوض را دنده فرهاد

 نه؟ چرا ـ

 .انداخت باال انهش

 حیتوض رو یچ همه براش نبود یکس گهید چون ـ

 االن اما شدم یم تیاذ یلیخ تهران اومدم ییاوال  .بدم
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 تا زدم یم حرف خودم با خودم. کردم عادت گهید

 .بزنم حرف هیبق با نکهیا

  

 .کرد مکث یا لحظه فرهاد

 روزا؟ اون به یبرگرد یدار دوست ـ

 .کرد تنگ را شیها چشم

 ؟یچ یعنی ـ

  

 بردارد؛ شیروبرو جاده از را نگاهش آنکه یب فرهاد

 :داد جواب

 از روزا، اون به یبرگرد یبزن دور کال نکهیا نه ـ

 کال تولدم اول روز از که من. گم یم نبودن تنها لحاظ
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 نیا چون یعنی. نبودم ادیز حیتوض و زدن حرف آدم

 یم فکر اما نشدم، هم تیاذ بوده، انتخابم نزدن حرف

 خودش، دور ییتنها لهیپ نیا که یکس یبرا کنم

 کی یتو طیشرا به بنا و باشه نبوده خودش انتخاب

 .تره سخت باشه، شده یمنزو دوره

  

 . شد منظورش متوجه

 اما شدمیم تیاذ یلیخ اواًل اون. واقعًا دونم ینم. آها ـ

 گرفتم ادی شتریب. ندارم بهش یلیتما خودمم االن

 .گرفتم خو باهاش. ندهیگو تا باشم شنونده

  

 .رفت باال فرهاد ابرو تک
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 ...اما جالبه ـ

 .نگرفت را حرفش یپ

 :گفت مشکوک جانان

 ...اما ـ

  

 . کرد لیتکم را اش جمله و نکرد مقاومت فرهاد

 داشتم، رو گذشته به برگشتن قدرت من اگر اما ـ

 یم هم رو ات یپرحرف یها روز اون رفتم یم حتمًا

 .دمید

 شا یقبل خود توانست ینم. زد خنده ریز یپق جانان

 ادم ماا نبود یشلوغ و شر دختر. کند تصور فرهاد با را

 حاج. نبود هم فرهاد مانند یخشک آدم با آدم کنار
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 آنها خانه و داشت فرهاد مانند یتیشخص هم یعل

 هب لیتبد شیبرا ساعت سه تا دو از شتریب ماندن

 زودتر یا نهبها کردن دایپ با که شد یم یمیال عذاب

 .گذشت یم بر خودشان خانه به

  

 و. خورد را اش خنده ش،یها گونه در درد دنیچیپ با

 .انداخت او به ینگاه مین ریمتح فرهاد

 ؟یخند یم چرا ـ

 

  یتابوصورت#
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 .داد جواب صادقانه

 یطونیش یلیخ آدم من. بود دار خنده برام تصورش ـ

 رو روزها اون لنه. زدمیم حرف یلیخ خب اما نبودم

 یم حرف مامانم با شب تا صبح بودم، که بچه. ادشهی

 دو روزانه نشد، عوض یزیچ البته ازدواجم بعد و زدم

 .میزد یم حرف باهم حتمًا رو ساعت سه تا

  

 .کرد مکث یا لحظه

 سه تا دو روزانه. ترسناکه هم بهش کردن فکر االن ـ

 ...زدن حرف ساعت

  

 : گفت وار زمزمه فرهاد
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 .یکرد فرق یلیخ پس ـ

  

 .کرد دییتا سرش حرکت با

 .نمک یزندگ تونستم ینم گهید شدم ینم عوض اگر ـ

 رگید هم او و دینپرس یزیچ گرید فرهاد بود دواریام

 هم که بود یزندگ از یا نقطه در. دینپرس یزیچ

 بد را حالش گذشته بد یروزها هم و خوب یروزها

 با خوب یروزها و اش یتلخ با بد یها روز. کرد یم

 تنها حاال و بودند گذاشته جا به که یخاطرات

 .دیکش یم دوش به را حسرتشان

  

 .آمد رونیب فکر از فرهاد یگوش زنگ یصدا با
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 سیپل نیدورب به ینگاه و کرد اسم به ینگاه فرهاد

 و گذاشت کریاسپ یرو را یگوش. بود شانیجلو که

 .شیپا یرو

  

 .دیچیپ نیماش در اوشیس یصدا

 ؟ییکجا فرهاد سالم ـ

 .کرد ینچ

 خودت ؟یریبگ منو آمار یزد زنگ باز. سالم ـ

 ؟ییکجا

 .مارستانیب من ـ

  

 .شد نگران
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 ؟یچ یبرا مارستانیب ـ

 سر بهش اومدم. گهید رضایعل یبرا ؟یدار مزیالزا ـ

 .رسونه یم سالم نجاستیا االن. بزنم

  

 :گفت نگران و دیپر حرفشان نیب جانان

 شده؟ چش سرهنگ جناب. اوشیس سالم ـ

 که بردارد شیپا یرو از را یگوش خواست فرهاد

 .برداشت را یگوش زودتر جانان

  

 حیتوض خط طرف نیا کشمکش از خبر یب اوشیس

 .داد
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 یریدستگ اتیعمل یتو روزید بهت؟ نگفت فرهاد ـ

 .خورده ریت بازوش به یکالنتر میت

  

 .آمد رونیب دهانش از یا دهیکش یوا

  ه؟چطور االن ـ

  

 و دیکش جانان دست از را یگوش و کرد ینچ فرها

 .رفت او به یا غره چشم

 یم و اس زنده البد رسونه یم سالم گه یم یوقت ـ

 .گهید بزنه حرف تونه

 :گفت اوشیس به و

 اوش؟یس یبگ یچ یزد زنگ ـ



صورتیتابو   
  
 

 

2703 

2703 
@romandl 

 

  یتابوصورت#

۴۱۱ 

 

 :گفت متعجب اوشیس

 یبرا حتما داشت دیتاک رضایعل. داداش یچیه ـ

 .یکالنتر دیبر پرونده لیتکم

  

 :گفت حوصله یب فرهاد

 میر یم میدار... میبود سرهنگ جناب امر منتظر ـ

 ؟یندار یکار خب. خودمون
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 :گفت اخطارگونه اوشیس

 .کرهیاسپ یرو صدات ـ

 :گفت تفاوت یب و  زد دور را دانیم فرهاد

 یکالنتر کینزد ما کنم؟ کار یچ ،یسالمت به خب ـ

 .فعال. میشد

  

 .کرد ینچ اوشیس

 .خداحافظ ،یچیه. یآ ینم کوتاه تو ـ

 دیکش یم را انتظارش که همانطور. کرد قطع را یگوش

 :گفت یشاک جانان

 خورده؟ ریت سرهنگ نینگفت من به چرا ـ
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 .انداخت او به یا هانهیاندرسف نگاه فرهاد

 ،دهید ضرب پا و کبود صورت نیا با یآدم هی چون ـ

 و رخوردهیت که یآدم به یکمک چیه تونه ینم قطعًا

 .بکنه مارستانهیب یتو

  

 .امدین کوتاه اما شد قانع یکم جانان

 .ادتشیع مارستانیب میبر پس ـ

 پارک ابانیخ گوشه را نیماش و دیکش یپوف فرهاد

 .کرد

 .نداره الزم ادتیع گه،ید خوبه حالش ـ
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 یب یلیخ دیبا ادم. خورده ریت من خاطر به اون ـ

 ما رفک به باز االنم تازه. رهینگ خبر که شهبا معرفت

 .یکالنتر میایب گفته اوشیس به که بوده

 حرف و بود حوصله یب. کرد باز را کمربندش فرهاد

 گل دسته که کرد ینم اش قانع جوره چیه جانان یها

 .برود رضایعل ادتیع به دست به

  

 نیح در رنخورده،یت تو خاطر به اون که اواًل ـ

 االن دومًا. خورده ریت اش فهیوظ نجاما و تیمامور

 لیفام و فک و همکار از آدم یکل مارستانیب یتو اون

 یبر اوضاع نیا با تو که هیهند لمیف مگه اطرافشن،

 مارستانیب یکس امروز. یبر یتون یم بعدًا اونجا؟

 . رهینم
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 .شد دایپ و کرد باز را در

 .میعالف ساعت چند جا نیهم که شو ادهیپ حاال ـ

 مآرا و کرد باز را کمربندش زانیاو یا افهیق با جانان

 حرف قاطع نطوریا یوقت فرهاد. شد ادهیپ نیماش از

 گانلن. بود کم یلیخ آمدنش کوتاه احتمال گرید زد،یم

 .رفت بود، ستادهیا فرهاد که نیماش جلو تا لنگان

  

 طول ساعت چند کارشان. شدند یکالنتر وارد هم با

 و دش نهیمعا جانان و رفتند یونقان پزشک به. دیکش

 ستهب در یاتاق در جانان و برگشتند یکالنتر به باز
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 را دبو دهیشن و بود دهید که ییزهایچ تمام شد مجبور

 .بود نشسته راهرو در اتاق، رونیب فرهاد. دیبگو

  

 وانیل با را بغضش آنقدر. شد تمام که شیها حرف

 .بود جارانف مرز در که بود داده قورت زیم یرو آب

  

 نشکسته اما بود دهیلرز بار صدها بغض از شیصدا

 . بود

 در شدنش هوشیب و نشستن ابتدا از گفت را زیچ همه

 و ودب شده باز یکس لگد با در که یا لحظه تا نیماش

 کمک و بود گرفته را شیبازو ریز خانم سیپل کی

 و کیتار اتاق آن از هم با و شود بلند جا از بود کرده
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... ودب نگفته را زیچ کی تنها بودند آمده رونیب نمور

 . یکالنتر شب آن یها حرف

 و کشد یم عذاب خودش که دانست یم گفتنش با

 هب یکالنتر جرم. نداشت پرونده در یچندان ریتوف

 شیپ شبش آن یها حرف که بود نیسنگ یکاف اندازه

 .بود چیه کلفتش، پرونده

  

 رو اش هیبق. یشجاع خانم نیببر فیتشر نیتون یم ـ

 هم یکالنتر یزود به. نیبسپار همکارانمون و ما به

 .وفتهیم دام یتو

 .زد لب یسخت به ش،یروبرو مرد صدا با

 .ممنون ـ
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 اقات از آرام آرام. ستادیا و دیکش باال را جانش یب تن

 شد بلند جا از او دنید محض به فرهاد و آمد رونیب

 .آمد جلو و

 .آمد باال جانان نگاه. گرفت را شیبازو

 :دیپرس نگران

 ؟یخوب ـ

  

 .ادد تکان دییتا نشانه به یسر و بست را شیها چشم

 بغض پر و فشرد هم یرو یا لحظه را شیها لب

 :گفت

 م؟یبر نجایا از زودتر شه یم ـ
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 بل ریز «یلعنت» اش گرفته لرز یصدا دنید با فرهاد

 .گفت

 .میر یم االن. باش آروم باشه ـ

  

 چیه یب باشند، کرده کوکش که یسکعرو مانند جانان

 رونیب یکالنتر از فرهاد با همقدم ،یالعمل عکس

 .رفت. رفت

*** 

  

 

  یتابوصورت#
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۴۱۰ 

 

 اش ینیب به ینیچ صورتش، به یسرد باد برخورد با

 . کرد باز چشم خلق بد و داد

 یوقت. انداخت اطرافش به ینگاه و کرد زیر چشم

. بود برده خوابش د،بودن شده خارج تهران از تازه

 آباد محمود. انداخت اطرافش به ینگاه و کرد ینچ

 .بود داده نییپا را ها شهیش فرهاد. بودند

  

 :گفت طعنه با

 .ریخ به صبح ـ
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 بدنش به یقوس و کش همانطور و اوردین کم جانان

 :گفت داد، یم

 .ممنون ـ

  

 .کرد نگاه را جانان رهیخ و انداخت باال ییابرو فرهاد

 .انداخت باال شانه و کرد نگاهش خجالت یب نجانا

 یم خوابم ناخودآگاه نیماش یتو نشستن محض به ـ

 .رهیگ

  

  خاراند را شیابرو گوشه

 .آها ـ

 .گرفت را عماد شماره و آورد در را اش یگوش فرهاد
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 جانم؟. مهندس یآقا سالم ـ

  

 رشیتاث و بود کرده اش خسته یرانندگ ساعت چهار

 .بود اشتهگذ شیصدا یرو را

 ؟ییکجا عماد سالم ـ

 شده؟ یچ. ام خونه ـ

  

 کباب چلو پرس دوتا الیو اومدم من. ستین یزیچ ـ

 اون. النا یکنیم دایپ رو ییجا نیبب. ارنیب بده سفارش

 .بود بسته گرفتم یم ازش شهیهم ییجا
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 خواد یم یریگردگ کمی خونه... فقط. آقا چشمم رو ـ

 من ات ما خونه نیاریب فیتشر. نیایم نیبود نداده خبر

 .میبد سامون و سر رو الیو میبر ثیحد و

  

 .کرد ینچ

 یم ستشیر و راست خودمون. عماد ستین الزم ـ

 ...فقط م،یکن

 .داد ادامه و انداخت جانان به یکوتاه نگاه

 دارم کار من نجا،یا ایب همسرت با سر هی شب تا ـ

 .برات

 . میایم دنتونید یبرا حتما. مهندس باشه ـ
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 .فعال باشه ـ

 که کوچه وارد. بودند کوچه سر. کرد قطع را یگوش

 .زد یبرق چشمانش ایدر دنید با جانان شدند

  

 که را نیماش فرهاد. خلوت ساحل و بود دوشنبه

 باز را کمربندش زودتر جانان. کرد پارک اطیح داخل

 فرهاد. آمد یم آنجا تا ها موج صدا. شد ادهیپ و کرد

 نگاه و برداشت عقب جعبه از را خودش چمدان

 چمدان فرهاد که صبح امروز. ماند او چمدان به جانان

 پا نه و داشت را خودش واحد دیکل نه او بود، بسته

 تینها در  و برود باال را طبقه سه بتواند که یسالم

 .تنش لباس و بود خودش
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 الیو جلو پله دو. شد قدم هم فرهاد با و دیکش یپوف

 .دیچرخ سمتش به فرهاد سر. کرد ینچ. بود

 کنم؟ کمکت ـ

  

 .انداخت باال سر تند تند خورده جا 

 .ام یم خودم. نه...نه ـ

 

  یتابوصورت#
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 بضر پا و گذاشت اول پله یرو را سالمش یپا ابتدا

 .گذاشت او کنار را اش دهید

 هرفت باال فرهاد. اوردین خود یرو به اما شد تیاذ یکم

 .کرد یم نگاه را او و بود ادهد هیتک چمدانش بود

  

 تبرداش را سالمش پا اش ینسب تیموفق از خوشنود

 که اش دهید ضرب پا و بگذارد ییباال پله یرو تا

 دیچیپ آن در دیشد درد کرد، یم تحمل را وزنش تمام

 آمد جلو فرهاد که شد پرت جلو به  جانان. شد خم و

 .دیشک باال را او و انداخت او کمر دور را دستش و
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 امده بند شیپا یا هیثان درد شدت از نفسش جانان

 .بود زده حلقه چشمانش در اشک و بود

  

 دو در فرهاد صورت کرد، باز که را شیها چشم

 اب و بود زده زل او به یعصب. بود صورتش یوجب

 .دیغر لب ریز مکث

 .دنده هی تخس ـ

  

 نییپا سر خجل جانان و گرفت جانان از نگاه

 ات ستادیا فرهاد و آمدند باال باهم را شوم هپل. انداخت

 وا کمر دور از را دستش کند، باز را در و بندازد دیکل

 .نداشت بر
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 ادفره که دیایب رونیب او آغوش از تا کرد تقال جانان

 و کرد تر قفل کمرش دور را دستش حلقه حرف، یب

 نکرد جرات گرید بودنش، معذب تمام با جانان

 . بزند یحرف

  

 درد .کرد باز را در و کرد دایپ را دیکل فرهاد تا ادستیا

 . بود شده دار ضربان شیپا

 وول بار نیا. نکرد رها را او فرهاد. شدند خانه وارد

 :گفت و خورد

 .نیکن ول رو من ـ

  

 .داد نشان را وارید کنار کاناپه و کرد ینچ فرهاد
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 . یکن تحمل رو طیشرا نیا دیبا اونجا تا ـ

  

 را کاناچه یرو دیسف پارچه. رفتند ناپهکا سمت به و

 .نشست جانان و زد کنار

  

. داد بدنش به یقوس و کش و نشست کنارش فرهاد

 .دیکش اش خسته چشمان یرو را دستش

 مدنشانآ نجایا دهیفا تنها. بود نشسته فیبالتکل جانان

 تنش شیپ روز سه یها لباس هنوز. بس و بود ایدر

 ادفره با اش یدلخور د،کن حمام بود نتوانسته و بود

 و دانست ینم را کارشان فیتکل و بود شیجا سر
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 رکمت خودشان اپارتمان از هم تشیامن نجایا که البته

 .یکالنتر یبرا یتر دست دم یجا و بود

  

 جانان سمت به و زد بهم را شیها دست فرهاد

 .دیچرخ

 . جانان ـ

 .دیچرخ سمتش به

 بله؟ ـ

  

 .داد رونیب محکم را نفسش
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 میینجایا ندهیآ هفته شنبه دو تا ما اس شنبه دو االن ـ

 یایب یتونست ینم تو. میومدین حیتفر یبرا خب اما

 .میکن کار بهتر که نجایا میاومد و  شرکت

 مدهآ که البته. جنباند سر یحرص پر لبخند با جانان

 ابدًا استراحت؟ یروز و نواب فرهاد. کنند کار بودند

  

 .داد ادامه فرهاد

 وزر هفت نیا. باشه حیتفر تونه یم کنارش در الحا ـ

 یزیر برنامه اگر باشه داشته یخوب یبازده تونه یم

 .ختمیر رو اش برنامه من خب که بشه

  

 .داد تکان سر حرص با گرید بار جانان
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 .دییبفرما بله ـ

 

  یتابوصورت#

۴۱۳ 

 

 هفت ساعت شرکت یروزها طبق که صبح. خب ـ

 .هصبحان و میکن یرو ادهیپ میونت یم ده تا ،یداریب

  

 .کرد جانان پا به یا اشاره

 رعص نهار، بعد سه، ساعت تا کار بعد. پات خاطر به ـ

 شب. بکنه تونه یم خواست یکار هر یکس هر آزاده
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 بود، مونده صبح از یکار اگر و شام و یرو ادهیپ هم

 .اون انجام

  

 .چرخاند جانان صورت یرو را نگاهش

 اهاش؟ب هیاوک تو ـ

 فکر. بود شده سرخ حرص و خشم از جانان چشمان

 گوش از که دارد را آن لیپتانس هیثان هر کرد یم

 .بزند رونیب دود شیها

  

 هآمد حاال بود دوخته ده،یبر را یزیچ فرهاد گرید بار

 . کند تنش تا بود
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 یشنهادیپ دهیا و برنامه برابر در آدم نیهم وقت آن

 او با نه عمرش اخر تا که بود کرده برخورد یطور او،

 . دهد شنهادیپ یزیچ نه و کند مخالفت

 یها کلکل حوصله. نداشت موافقت جز یا چاره

 .نداشت را بعدش

  

 .خوبه آره ـ

 .آمد در زنگ یصدا

 . شد بلند جا از و گفت یارخبیبس فرهاد

  

 دو برگشت، که بعد قهیدق چند. بودند آورده را غذا

 گذاشت کانتر یرو را غذا. داشت دست در غذا پرس
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 را ها آن. برگشت چنگال و قاشق دو برداشتن با و

 دیسف یها پارچه و گذاشت جانان جلو زیم یرو

 در خاک و گرد که برداشت باهم را ها مبل یباق یرو

 . شد بلند فضا

 . کرد یا سرفه جانان

 .داره خاک قدر چه نجایا ـ

  

 باال سر و انداخت یا گوشه  را ها پارچه فرز فرهاد

 .انداخت

 .بود ها نیهم یرو فقط. خوبه نه ـ
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 ل،یوسا همه یرو. گشت خانه گرداگرد جانان نگاه

 هادفر. انداخت اش ینیب به ینیچ. بود نشسته خاک

 شیپا یرو را غذا ظرف عیسر  و  نشست کنارش

 .گذاشت

 .میدار کار که میبخور رو غذا خب ـ

 .شد مشغول زودتر خودش و  

 زیم دنبالش به و جلوشان زیم طرف به را دستش

 .گرفت ونیزیتلو

 نشسته ستین خاک و گرد  نایا نظرتون به واقعا ـ

 نا؟یا یرو
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 دهان داخل را اول قاشق او به کردن نگاه یب فرهاد

 . کرد جانان ظرف به یا اشاره و گذاشت

 .وفتهیم دهن از بخور ـ

 انپنه را تعجبش نتوانست و کرد درشت چشم جانان

 .کند

 ...او ـ

  

 

  یتابوصورت#
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 جانان سمت به. شد میتسل انجام سر فرهاد

 :گفت یجد و  برگشت

 تو دم،یکش ینم رو ها پارچه نیا من اگر نیبب ـ

 کن فکر االنم. شد ینم نجایا خاک  و گرد متوجه

 ؟یاوک. بخور رو غذات و زهیتم نجایا

  

 ریز بعد و گرفت دندان به را لبش یا لحظه جانان

 مجبورش دیترس یم فرهاد. شد متوجه تازه. زد ندهخ

 غذا بعد و کند یریگردگ ابتدا شبید مثل کند،

 .بخورد

 خفه اش خنده صدا. رفت او به یا غره چشم فرهاد

 .شد
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 یرو ناخودآگاه که یلبخند با و نگفت یزیچ گرید

 و کرد باز را شیغذا ظرف. آمد یم کش شیها لب

 . شد خوردن مشغول

  

 نهارشان از ادیز. کوتاهش شیروزها و بود زمستان

 . شد کیتار کاماًل هوا که بود نگذشته

 شلوار و یهود با را شیها لباس فرهاد نهار، از بعد

 او اب و  کرد روشن را تاپش لپ کرده، عوض یاسپرت

 از و بود نشسته شیجا سر زین جانان. بود مشغول

 دیترس یم. بود نخورده تکان شیجا از آمدنش موقع



صورتیتابو   
  
 

 

2732 

2732 
@romandl 

 که حاال. ببرد را امانش شیپا درد باز و شود بلند

 .نداشت یدرد بود، نشسته

  

 .کرد بلند را سرش فرهاد انجام سر

 ؟یریبگ دوش یبر یخوا یم ـ

 هنوز. انداخت چرکش مانتو به ینگاه حوصله یب

 شیرو بود، یکالنتر الیو ادگاری که شیرو یها خاک

 چپ چپ یکالنتر در همه هم صبح امروز. بودند

 .کردند یم نگاهش

  

 .نه طمیشرا نیا با یول. آره قطعا ـ



صورتیتابو   
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 شیرو که داد نشان را اش یخاکستر یهود فرهاد

 .بود آدمک کی رخ مین از یمالینیم عکس

 قشنگه؟ نیا ـ

  

 بود؟ برداشته تاب مخش. کرد نگاهش یخنث جانان

 لباسش؟ مورد در هم آن او؟ از دنیپرس نظر و فرهاد

 کردن نیسنگ سبک از دید که ار فرهاد منتظر نگاه

 :گفت کوتاه و دیکش دست

 .آره ـ

  

 ار چمدانش که یاتاق سمت به و شد بلند جا از فرهاد

 ست یا یهود با بعد یلحظات. رفت بود، گذاشته



صورتیتابو   
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 یرو را ان برگشت جورتر و جمع اما خودش یهود

 که یمبل سمت به که همانطور و گذاشت جانان پا

 :گفت رفت یم بود، نشسته خودش

 .اس زنونه شه،یم زتیسا نیا ـ

  

 ون. کرد ینییپا باال و برداش را یهود مشکوک جانان

 ادهافت ریگ اتاقش داخل که هم قبل دفعه. زنانه و بود

 را زنانه جور و جمع یهود کی ادرس خودش بود،

 .بود داده

  



صورتیتابو   
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 در زین را یگرید یها داستان و جمالت خواست

 که کند باز ماجرا به را دیگلش یپا و بسازد ذهنش

 .شد افکارش انیم یسد فرهاد حرف

 یم ست نداره تک دم، یم سفارش ینترنتیا نارویا ـ

 .آوردم رو دوتاش ادیب کارت به کردم فکر امروز. خرم

  

 یم ناکجاها به داشت فکرش.دیگز لب خجل جانان

 .بود ساده نقدریهم مسئله که یحال در رفت

 ره؟ندا یمشکل پات نیبب پاشو حاال ـ

 اشتگذ مبل دسته یرو را دستش. گفت لب ریز باشه

 نگل دیبا. گذاشت جلو یقدم و شد بلند اطیاحت با و



صورتیتابو   
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 زجرآور درد آن از. نداشت یمشکل اما رفت یم لنگان

 . نبود یخبر پله یرو

  

 و شد راحت الشیخ دید که را رفتنش راه زین فرهاد

 به دست به یهود جانان. پرداخت کارش ادامه به

 داشت، قرار خواب اتاق دو نیب که یحمام سمت

 .رفت

  

 

 یتابوصورت#
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 .خورد در به یاتقه که شود تمام کارش بود کینزد

 .جانان ـ

 .بست را آب دوش

 بله؟ ـ

  

 .ریبگ رو یگوش ایب ـ

 : گفت ده،یگز لب و انداخت خودش به ینگاه

 ؟یچ یگوش ـ

  

 الزم ییاهلباس و زتیسا. خانوم ثیحد. عماده زن ـ

 یبر یتونینم فعال که خودت. برات رهیبگ بگو یدار

 .رونیب
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 ازب را در و گرفت پناه حمام در پشت. گفت یا باشه

 محض به و برد رونیب در نیب از را دستش. کرد

 . بست را در و دیکش داخل را دستش ،یگوش گرفتن

 در از را اشهیتک و بکشد عقب را شیپا خواست

 یهاکیسرام یرو اش دهید ربض پا که ردیبگ حمام

 .دیکش یغیج ناخوداگاه و خورد زیل حمام

  

 .دیکوب حمام در به فرهاد

 ...جانان ـ

 جور و جمع را خودش بود توانسته آخر لحظه در

 .ستادیا در پشت و دیکش عقب را تنش. کند
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 :گفت نگران و دیکوب در به گرید بار فرهاد

 ؟یخوب... جانان ـ

  

 .زد یم نفس نفس

 .خوبم. خوردم زیل آره ـ

 را اضطراب و ینگران از ییهارگه هنوز فرهاد یصدا

 .داشت خود در

 ؟یمطمئن کنه؟ینم درد پات ـ

  

 شیپا درد به طیشرا آن در قاعدتًا اما کردیم درد یکم

 .کردینم اعتراف

 . خوبم. نه ـ
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 ...الو ـ

  

 .شد جلب دستش درون یگوش به اشتوجه تازه

 :گفت معذب. آورد باال را یگوش و کرد ینچ

 .سالم ـ

  

 .شد بلند خط ور آن از یزن نگران یصدا

 ؟یخوب. زمیعز سالم ـ

  

 خشی یکم اش یشمال لهجه ته و زن یمیصم رفتار

 .داد ادامه ترراحت و کرد آب را

 ؟یخوب شما. خوبم. خوردم زیل کمی. زمیعز ممنون ـ



صورتیتابو   
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 چاق. میبازار وسط االن عماد و من. جانخانوم آره ـ

 کینزد از رو ُرختون که بعدا یبرا میبزار رو یسالمت

 .رمبخ نجایا من که نیدار الزم یچ نیبگ االن. نمیبیم

  

 گفتن یرو واقعًا او. نشست کمرش یرو یسرد عرق

 در فرهاد. نداشت بود، بهیغر که یکس به را هازیچ نیا

 .بود داده قرارش یبد طیشرا

 :گفت خجل

 .شمیمن مزاحمتون... من ـ
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 .شد بلند زن خنده یصدا

 نیا که لباس کهیت دو. شما یهست یخجالت قدر چه ـ

 من ن،یبگ رو زتونیسا فقط پس. نداره رو هاحرف

 .بخرم دیبا دونمیم خودم

  

 خجالت از داشت... بود دستش دم فرهاد اگر که یوا

 .شدیم آب

 :گفت آرام

 .هشت و یس ـ

  



صورتیتابو   
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.. .خب. دادن قهیسل رییتغ مهندس آقا ن؟یزهیم زهیر ـ

 چند؟ ریز لباس

 فرهاد که انگار. انداخت حمام بسته در ینگاه یشاک

 خورد به چه. بخواند را او نگاه طرف آن از بتواند

 زدند؟ یم قهیسل از حرف که بود داده هانیا

 که هایشمال ما از ؟یهست یتهران شما جان خانوم ـ

 .شمام معطل نجایا من. گهید بگو. یتر یخجالت

  

 .زد لب زحمت به. بود دهیچسب شیگلو به اشچانه

 .هشتاد ـ

 .شد شاد زن یصدا
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 نیا با کنم فکر. دیخر برم من. تمومه خب ـ

 وگرنه گهید نیبساز من قهیسل با نیمجبور خجالتتون

 مهندس آقا به  .نیگفتیم هم مدل و لباس رنگ دیبا

 .نگهدارتون خدا. نیبرسون سالم

  

 .خداحافظ. ممنون ـ

 . گرفت دندان به محکم را لبش کرد قطع که را یگوش

 شد؟ تموم ـ

  

 .بود ستادهیا در پشت. بود فرهاد یصدا

 .بله: گفت حرص پر

  



صورتیتابو   
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 .گرفت رونیب در نیب از را یگوش و کرد باز را در 

 اطیاحت با اما قبل دفعه مثل و گرفت را یگوش فرهاد

 .بست را رد و دیکش داخل را دستش تر

  

 امتم. نداشت کردن حمام حوصله گرید. ستادیا صاف

 کرده استفاده بود حمام در که یامردانه شامپو از مدت

 .داد یم را فرهاد بود. بود

  

 هم آن. بود حوله کی تنها. بست را دوش و کرد ینچ

 و شست را شیمانتو و ریز یهالباس. بود فرهاد حوله

 تحمل قابل هنوز که خودش شلوار و فرهاد یهود



صورتیتابو   
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 و انداخت سرش یرو را اشیروسر. دیپوش را بود

 .آمد رونیب حمام از

 .بود کارش مشغول و بود نشسته مبل یرو فرهاد

 . رفت رونیب و گرفت او از را نگاهش

  

 ؟یریم کجا ـ

 .داد جواب حرص با لب ریز دیشن که را فرهاد یصدا

 .قبرستون ـ

  

 : گفت تر بلند و

 .کنم زونیآو ور هاملباس ـ

 



صورتیتابو   
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 یتابوصورت#
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 .نهییپا ام،یب من سایوا ـ

  .بود کرده لشیعل پا نیا رسمًا. دیکش یا خفه یوا

 .بود کنارش فرهاد بعد هیثان چند

 .من بده رو لباسات خب ـ

 .کرد بدل و رد فرهاد و دستش یها لباس نیب ینگاه

 .شهینم ـ

  

 . کرد اخم فرهاد



صورتیتابو   
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 .کنم زونیآو نم بده. گهید لباسه ـ

  

 .گرفت یم اشهیگر داشت تیوضع آن از گرید

 .نییپا برم هاپله از نیکن کمک. گهید شه ینم ـ

 .انداخت او به یاهانهیسف اندر ینگاه فرهاد

 اسلب به راجع یحت م؟یکن پهن رخت میبر ینفر دو ـ

 م؟یکن بحث دیبا هم یرخت بند و

 .دیکش ششیر ته به را دستش

 .ایخدا ـ 

  

 و دیقاپ جانان دست از را هالباس هیثان کی در و

 .یسیمیوا جانیهم: گفت گونه اخطار



صورتیتابو   
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. دبو چپش سمت در یرخت بند. آمد نییپا را پله دو

 جانان نفس شد یم کینزد بند به فرهاد که قدم هر

 .شدیم حبس نهیس در شتریب

  

 پهن را لباس تکه سه هر آرامش کمال در فرهاد اما

 .برگشت و شد هریگ شانیرو کرد،

 .بود شده سرخ خجالت از جانان

 .ستادیا شیجلو فرهاد

 .تمومه ـ

  

 .کرد ینچ جانان یها گونه شدن گلگون دنید با و

 ؟یدیکش خجالت االن ـ



صورتیتابو   
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 .شد ترسرخ جانان

 .بابا یا ـ

  

 .کرد مکث

 کارمون به میبر کن فراموش رو یچ همه ایب. یاوک ـ

 .میبرس

  

 به ینگاه جانان. شد انهخ وارد و زد دور را جانان

 یها خصلت با دیبا انگار. انداخت او یخال یجا

 با یآدم با. بود سخت اما آمد یم کنار نواب فرهاد

 که یمرد آمدن کنار بود سخت یلیخ او اتیاخالق
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 و گرفتیم راحت شغلش جز یزندگ در را زیچ همه

 .گذشتیم

  

 فرهاد روبرو و شد خانه وارد سرش پشت لنگان لنگ

 .شستن

 کجاست؟ من تاپ لپ ـ

  

 .آورد باال کوتاه را سرش فرهاد

 ...فردا از. یندار یکار امروز تو ـ
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 : گفت کالفه

 کنم؟ کاریچ االن پس... خب ـ

  

 .داد جواب بود، نییپا سرش که همانطور

 .برسن خانومش و عماد تا کن استراحت ـ

 معترض و دیکش یا خفه یوا ثیحد یادآوری با

 :گفت

 اون یتو رو من چرا نیبگ شه یم یول دیببخش ـ

 بهشون؟ نیبود گفته یچ ن؟یداد قرار تیموقع

  

 .شد یجد و آورد باال را سرش بار نیا



صورتیتابو   
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 ؟یتیموقع چه ـ

 .رفت یم در کوره از داشت

 نه و شناسمیم رو آقا نیا نه اصال من نیبب ـ

 .بخرن لباس من یبرا بخوان که رو همسرشون

  

 و برد باال را دستش فرهاد که بدهد ادامه خواست

 .نشاند چهره بر یظیغل اخم

 د؟یخر یبر یتونستیم خودت تو... یاوک ـ

  

 ...من ـ

 .دیدو حرفش انیم



صورتیتابو   
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... خودت... تو. است کلمه کی من جواب جانان ـ

 د؟یخر یبر یتونستیم

 .انداخت باال سر

 ...اما نه ـ

  

 جلو را ودشخ و کرد حلقه درهم را شیهادست

 .دیکش

 برم من یگذاشتیم... یبعد سوال. میندار گهید اما ـ

 بخرم؟ لباس برات

 بار نیا فرهاد و کرد عوض رنگ هیثان به شیهاگونه

 .نداد هم را زدن حرف فرصت



صورتیتابو   
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 و عماد راهش تنها پس. یدادینم قطعا نمیا خب ـ

 الس سه تو کنمیم درک من جانان نیبب. بود خانومش

 دوش به یزندگ بار تمام. یکرد یزندگ مستقل

 وغشل سرت یوقت کار، موقع ،یماریب تو. بوده خودت

 هر و یبود نیغمگ ،یبود خوشحال یوقت بوده،

 درسته؟ بوده، خودت دوش به کارها تمام یتیموقع

  

 :داد ادامه فرهاد. جنباند سر آرام

 یتون یم که رو نیا. ستین خوب حالت االن ـ

 یب نیتر کوچک با. داره شکلم پات االن تو ؟یریبپذ

 قعمو اون و شیریبگ گچ ماه دو یکی ممکنه یاطیاحت

 کردن دایپ مقصر دنبال من. شه یم برابر دو مشکالتت

 از تو مشکالت نیا که واضحه یلیخ نیا اما و ستمین



صورتیتابو   
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 دم،نبو نواب فرهاد مِن اگر یعنی. بوده من ریتقص اول

 ور اتیدگزن گهید آدم هاونیلیم مثل یداشت االن تو

 ...یکرد یم

  

 .نداد اجازه فرهاد که بزند یحرف خواست جانان

 چشمت ریز یکبود نیا بابت رو خودم من یحت ـ

 تو یزندگ طیشرا دونمیم من. دونمیم مقصر هم

 از یبخش یبخوا که سختته االن و بوده یچطور

 یاجاه یبعض دیبا یول یبسپار هیبق به رو کارات

 هیقب از و تونم ینم من یبگ صادقانه و یسیوا یزندگ

 .ستین تو ضعف نشونه نیا. یریبگ کمک
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 رو کار اون ینتونست زمان و برهه اون یتو فقط 

. ستین هم فردا و امروز مال حرف نیا. یبد انجام

 دمید اما بگم رو هانیا خواستمینم. نهیهم یزندگ

 حرص و یکنیم تیاذ رو خودت یدار قدرنیا

 الیخیب رو چند نیا پس. گفتم بهت یخوریم

 .نگذره سخت خودت به تا بگذرون

  

 .کرد یمکث

 انجام رو خودم کار من چون یشیم تیاذ گرنه و ـ

 .دمیم
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 یادیز حد تا فرهاد یها حرف. دیکش یپوف جانان

 ارب اما بود یمنطق تماما فرهاد ماتیتصم. بود درست

 نداشت کارها نیا به عادت که ییاو یبرا تحملشان

 .بود نیسنگ

  

 . شد بلند فرهاد یگوش یصدا

 جانان و شد مشخص حرفش مخاطب داد که جواب

   .برد قبل روز دو به را

 .خان بیحب سالم ـ
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 ؟یکرد فرار تهران از تو؟ ییکجا. پسر سالم ـ

 .داد هیتک مبل یپشت به

 . شمال اومدم آره، ـ

  

 اون. یتسین گفت تیمنش بزنم سر بهت شرکت رفتم ـ

 چطوره؟ دختر

 کرد، یم نگاهش کنجکاو که جانان به ینگاه مین

 :گفت کوتاه و انداخت

 . خوبه ـ

  

 ؟یایم یک. خداروشکر خب ـ

 .گهید هفته کی ـ



صورتیتابو   
  
 

 

2760 

2760 
@romandl 

 .دیشن را دیگلش آرام یصدا

 بابا؟ هیک ـ

  

 : گفت بلند خان بیحب

 ؟یبزن حرف باهاش یخوایم. فرهاده ـ

  

 .دیشن را دیگلش آرام یصدا

 .نه ـ

 .شد برقرار خط طرف آن در سکوت یالحظه

 : گفت فرهاد

 بود؟ دیگلش ـ



صورتیتابو   
  
 

 

2761 

2761 
@romandl 

  

 .دیخند خان بیحب

 نیع دیشن رو اسمت تا شد چش دونم ینم. آره ـ

 ن؟یکرد قهر. رفت در هازدهجن

 به را نگاهش د،یگلش اسم دنیشن محض به جانان

 .بود دوخته فرهاد دهان

 ردک بلند سر رد؛ک احساس که را او نیسنگ نگاه فرهاد

 بیحب جواب حال همان در. کرد نگاه جانان به و

 .داد را خان

 .بهش زنمیم زنگ حاال. آره کنم فکر دیگلش. نه من ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

2762 

2762 
@romandl 

 برو. نشم مزاحمت. کن حلش خودت پس باشه، ـ

 .بگذره خوش

 .دار خدانگه. نیمراحم ـ

  

 و دیدزد چشم او از جانان آورد، نییپا که را یگوش

 .داختان نییپا سر

 یم اتاقش سمت به که همانطور و شد بلند فرهاد

 :گفت رفت،

 مه با حرفا یلیخ هفته کی نیا کنم فکر تو و من ـ

 .میدار

 

 یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

2763 

2763 
@romandl 

453 

  

 در آمدنش وقت تا جانان و بود رفته حمام به فرهاد

 اب ییکارها چه دو آن نکهیا. بود فرهاد آخر حرف فکر

 را نگاهش نکند بود؟ هچ فرهاد منظور و داشتند هم

 . دیگز لب بود؟ کرده برداشت بد

  

 و دیگلش نیب روابط به خودیب. داشت حق یحدود تا

 دو نیا رابطه اما نبود یفضول آدم. بود شده حساس او

 دیجد هیفرض کی روز هر و بود کرده جشیگ یادیز

 رنگ پر ذهنش در آن تا دو که شدیم اضافه ذهنش به

 رهادف عاشق فقط دیگلش ت،گفیم هیفرض کی. بود



صورتیتابو   
  
 

 

2764 

2764 
@romandl 

 هرابط کی نیا گفتیم گرشید هیفرض کی و است

 از دیبا. ردیگیم پا دارد دوباره حاال که بوده یمیقد

 .بود راهش تنها. دیپرسیم اوشیس ای هلن

  

 .جانان ـ

 یرو را حمامش حوله فرهاد. کرد بلند را سرش

 . بود ستادهیا شیجلو و بود انداخته سرش

 بخره؟ حوله یگفت نومخا ثیحد به ـ

  

 .انداخت باال سر

 .نه ـ

 : گفت لب ریز و برداشت را اش یگوش



صورتیتابو   
  
 

 

2765 

2765 
@romandl 

 .دمینشن رو نیا زدم، حدس ـ

 :گفت تند جانان

 ن؟یدیشن رو من یحرفا مگه ـ

 : گفت الیخیب فرهاد

 .آره ـ

  

 .گرفت را عماد شماره و

 .کردیم نگاه فرهاد به شده گشاد یچشمان با جانان

 واقع در و بود هیقض ساده صورت شیهاحرف دنیشن

 فرهاد که داد یم را یمعن نیا فرهاد به جوابش سوال

 .داشت هم را رشیز لباس زیسا حاال

  



صورتیتابو   
  
 

 

2766 

2766 
@romandl 

 .فشرد هم یرو درد با را چشمانش

 .خانومت بده رو یگوش عماد ـ

 .کرد مکث یالحظه

 یب نیریبگ هم حمام حوله هی. خانوم ثیحد سالم ـ

 . زحمت

  

 .شد قطع تماس و

 ؟یخوب ـ

 .کرد باز چشم جانان و دیپرس جانان از را سوال 

 .زد یحرص پر لبخند

 .بله ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

2767 

2767 
@romandl 

 .نشست مبل یرو فرهاد

 درکش دوارمیام. بگم رو یزیچ هی خوام یم... خب ـ

 باشه؟ م،ینکن بحث یکی نیا سر و یکن

  

 فرصت هفته کی. بود لیتکم تشیظرف گرید

 فکر بود داده رخ که یاتفاقات نیهم به خواستیم

 . کند

 .کرد نگاه را فرهاد رهیخ رهیخ

 بگم؟ ـ

  

 

 یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

2768 

2768 
@romandl 

455 

  

 یهاحرف کردن گوش به یلیتما آنکه از شتریب جانان

. داشت خودش کردن هیگر به باشد، داشته فرهاد

 .کردیم اشونهید داشت فرهاد یراحت و یالیخیب

 : گفت یجد و خواند چشمانش از را حرفش فرهاد

 .میزد حرف شیپ قهیدق پنج نیهم ام جانان ـ

  

 دستش دو انیم را آن و انداخت نییپا را سرش

 و ستیب نیا در. بود سختش واقعا او. گرفت

 یزندگ یگرید طور و فرهنگ با عمرش چهارسال

 فرهاد کمک از که بود نیهم او بد، ای خوب. بود کرده



صورتیتابو   
  
 

 

2769 

2769 
@romandl 

 اتفاقات حاال و شدیم معذب خوب، تین با چند هر

 توانست،ینم . بود دهیبر را امانش امروز تا روزید

 یباز امل ای یباز یکول را اسمش فرهاد چه حاال

 .یگرید زیچ هر ای و گذاشتیم

 ؟یکنیم هیگر یدار ـ

  

 .کردیم چکه فرهاد سوال از که بود تعجب و ریتح

 !جانان ـ

 خودش با انگار که یطور وار زمزمه و مکث با و

 .کرد اضافه زد، یم حرف

 وجود ییدخترا نیهمچ هنوز کردمینم فکر قعًاوا ـ

 .باشن داشته



صورتیتابو   
  
 

 

2770 

2770 
@romandl 

 گفت ینم اگر. بود سرخ چشمانش اما کرد ینم هیگر

 . شد یم خفه

 :دینال بغض پر

 .تونمینم. معذبم ینطوریا واقعًا من ـ

  

 که بزند یحرف خواست و دیکش درهم اخم فرهاد

 .پراند جا از را دو هر فونیآ یصدا

 و عماد. انداخت فونیا به یاهنگ و شد بلند فرهاد

 .بودند همسرش

 :گفت جانان به رو و برگشت

 گم؟ب بهت دیبا که هست امگهید زیچ هی گفتم ادتهی ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

2771 

2771 
@romandl 

 .داد تکان سر جان یب جانان،

 .گرفت فونیآ سمت به را دستش فرهاد

. درن پشت و اومدن همسرش و عماد. بود نیهم ـ

 تبه باش مطمئن اما ندارم حیتوض فرصت شتریب

 ...کن هیگر نینش فقط. گمیم

  

 :گفت ینگران با جانان

 شده؟ یچ ـ

 .کرد آزاد را نفسش فرهاد

 .یمن نامزد تو گفتم عماد به من ـ

  

 .دیکش ینیه و کرد درشت چشم جانان



صورتیتابو   
  
 

 

2772 

2772 
@romandl 

 از که جانان چشمان به رو و زد را فونیآ دکمه فرهاد

 :گفت بودند زده رونیب کاسه

 .بودم مجبور ساعته، دو فقط ـ

 

 یتابوصورت#

۴۰۲ 

  

 راه دیجد که یا یباز و فرهاد به سکوت در جانان

 یوانگید به کمر امروز مرد نیا. کرد نگاه بود، انداخته

 آرام رساند،ینم جنون به را او تا. بود بسته او

 گرید. کردیم او یدیجد ورق هیثان هر. گرفتینم

 . نداشت هم کردن هیگر توان



صورتیتابو   
  
 

 

2773 

2773 
@romandl 

 مرد نیا خاطر به او. کرد یم نگاه سکوت در فقط

 کارمند کارش تینها اما بود گرفته ادی را یگریباز

 .نبود کارش جز ینامزد. بود شدن، یلیوک

  

 کی. کرد باز را در و کرد جمع را تاپش لپ فرهاد

 و شد وارد پشت کم یلیسب با الغر و  جوان پسر

 یم رپس شانه به که یقدم با تپل دختر سرش پشت

 .دیرس

  

 .دیکش آغوش در را فرهاد حکمم پسر

 ماه شش اون که خدا به. نیاومد خوش. مهندس آقا ـ

 رسول حاج. میبود شیات یرو اسفند مثل هممون



صورتیتابو   
  
 

 

2774 

2774 
@romandl 

 هممون به خدا. نیبود شما دعاش روزش و صب

 .کرد رحم

  

 :گفت مهربان فرهاد 

 .من به نیدار لطف یحاج و تو. عمادجان ممنون ـ

  

 مبل یرو را دستش دیخر یها کیپالست دختر

 خوش و کرد سالم فرهاد به نییپا یسر با و گذاشت

 .گفت آمد

 او کبود صورت با که دیچرخ جانان سمت به بعد و

 .خورد جا

  



صورتیتابو   
  
 

 

2775 

2775 
@romandl 

. کند جور و جمع را خودش توانست تازه جانان

 .بود سرخ چشمانش

 .زد لبخند و شد بلند

 .جان ثیحد سالم ـ

  

 ننهاپ در یسع که یتعجب با و آمد جلو یقدم ثیحد

 :گفت داشت، کردنش

 ییخدا شده؟ یچ ن؟یخوب. جان خانوم سالم ـ

 ...نکرده

  

 ذهنش به که یفکر نیاول و دیپر حرفش انیم جانان

 .آورد زبان به را دیرس



صورتیتابو   
  
 

 

2776 

2776 
@romandl 

 .شهیم خوب. روزیپر افتادم دزد عده هی ریگ. نه ـ

 .بست رخت ثیحر چشمان از ینگران

 .نیاومد خوش. نیسالم خداروشکر خب ـ

  

 .بود نییپا به نگاهش. آمد جلو عماد

 .نیاومد خوش. خانوم جانان سالم ـ

  

 .عماد آقا ممنون ـ

 .کرد صاف را شیصدا و ستادیا جانان کنار فرهاد

 همسرشون خانم ثیحد شونیکنار و عماد شونیا ـ

 ...جانان هستن،

  



صورتیتابو   
  
 

 

2777 

2777 
@romandl 

 .کرد اضافه مکث با و

 .جان ـ

  

 .گرفت جانان سمت به را دستش

 ... و معاون هستن یشجاع جانان سمهند هم شونیا ـ

  

 .کرد یمصلحت سرفه

 .من نامزد ـ

  

 ته گذاشتن جان کی هنوز. زد لبخند حرص با جانان

 بعد بود سخت شیبرا نامزد آوردن زبان به و اسمش

 .کرد یم یبند یخال هیبق یبرا



صورتیتابو   
  
 

 

2778 

2778 
@romandl 

 .داد جواب ریز به سر همانطور عماد

 یوقت دونه یم خدا. شااهلل ان نیبش خوشبخت ـ

 رسولم حاج اومدن، نامزدشون با گفت من به مهندس

 . شد خوشحال قدر چه بود، من کنار

  

 اما بدهد یجواب تا دینچرخ دهانش در زبان جانان

 را دروغ نیا یک فرهاد. کرد مشغول را ذهنش یسوال

 .دآور زبان به یالیخیب لحن با را نیهم بود؟ ساخته

 داد؟ خبر بهتون یک فرهاد مگه ـ

  

. کرد احساس خودش یرو را فرهاد رهیخ نگاه

 .نکرد ییاعتنا



صورتیتابو   
  
 

 

2779 

2779 
@romandl 

 .داد جواب عماد

 ثیحد و من شد قرار و زدن زنگ که موقع همون ـ

 .بود ما خونه رسول حاج. گهید میبر دیخر یبرا

  

 برنامه و قبل از که شد راحت یحدود تا الشیخ

 .بود نگفته را دار شاخ دروغ نیا شده یزیر

 از را شیها سوال بود گرفته میتصم. گفت یآهان

 و میمستق جواب وقت چیه. فرهاد از تا بپرسد گرانید

 .گرفتینم یدرست

  

 .دیپرس لیدل نیهم به

 ه؟یک رسول حاج ـ



صورتیتابو   
  
 

 

2780 

2780 
@romandl 

 :گفت یمیصم و تند فرهاد

 شیپ سال چند تا که عماد یبابا بهت؟ نگفتم اه ـ

 یم انجام رو بود دستش که ییالهایو یکارها خودش

 .عماد دست سپرده اون از بعد داد،

  

 .زد یمصنوع لبخند جانان

 .آها ـ

 با خودش و کرد نشستن به تعارف را همه فرهاد

 . نشست جانان کنار فاصله

. شد متوجه را جانان پا یدگید ضربه که ثیحد

 .آورد و کرد درست یچا فرز و شد بلند خودش



صورتیتابو   
  
 

 

2781 

2781 
@romandl 

 جانان وبه  کرد باز را دهایخر تک تک ییچا بعد

 یبرا که ش،یها لباس ذوق یابر نه جانان و داد نشان

 اشیهمراه گردش، صورتش آن با ثیحد ذوق

 . کردیم

 یباق نشده باز را ریز یها لباس کیپالست فقط

 حرف ادی او به کردن نگاه با تنها جانان که گذاشت

 همه. دیکشیم ریت استخوانش مغز تا و افتادیم فرهاد

 لباس و مانتو تا کفش، و فیک از. بود دهیخر زیچ

 .نبودند مناسب البته که خانه درون مناسب

 تمام ثیحد اما. بودند شلوار و شرتیت دست دو 

 هدیخر است فرهاد نامزد او نکهیا تیذهن با را لیوسا

 مکدا هر دادن نشان با و نکرد یریسختگ گرید. بود

 . کرد تشکر



صورتیتابو   
  
 

 

2782 

2782 
@romandl 

  

 حرکات با عماد یها لباس دادن نشان و یچا از بعد

 و است رفتن وقت که ردک اشاره ثیحد به چشمش

 . رفتند و کرد یخداحافظ قهیدق پنج از کمتر در

 رفت اطیح تا زدیم حرف عماد با که همانطور فرهاد

 یرو نهیس به دست جانان. برگشت آنها رفتن از بعد و

 .بود منتظرش مبل

  

 

  یتابوصورت#

۴۰۳ 

 



صورتیتابو   
  
 

 

2783 

2783 
@romandl 

 جانان. بست سرش پشت که را در و شد خانه وارد

 هشد رهیخ شیروروبه به نهیس به ستد که همانطور

 :گفت بود،

 ن؟یایب شهیم مهندس یآقا ـ

  

 بود، اشیمچ ساعت به نگاهش که همانطور فرهاد

 .شد ییرایپذ وارد

 .شامه وقت بعد ،یرو ادهیپ میبر ـ

 .دیکش چشمانش یرو را دستش کالفه

 م؟یبر بعد میبزن حرف اول شهیم ـ

  

 .ستادیا شیروبرو فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

2784 

2784 
@romandl 

 .میزنیم حرف بعد میریم نه، ـ

 :گفت تخس

 م؟یزنیم حرف حتما گهید بعد میبر االن یعنی ـ

 .داد تکان سر مطمئن فرهاد

 .آره ـ

  

 .یاوک ـ

 ار بود دهیخر ثیحد که یاسپرت یورزش یها کفش

 شیاپ زیسا دانستینم. کرد پا و آورد در کیپالست از

 زا احتمااًل. نبود دیبع فرهاد از. کردند پبدا چطور را

 .بود کرده نگاه بود، در جلو که کفشش ریز

  



صورتیتابو   
  
 

 

2785 

2785 
@romandl 

 دفعه که یاتاق واقع در. رفت خودش اتاق به فرهاد 

 از و بفروشد را داخلش لیوسا بود، گفته عماد به قبل

 ودب کرده مرتب را شیموها برگشت یوقت. بخرد سر

 .بود شده دیتشد ادکلنش بو و

  

 نیا در. افتاد خودش کبود صورتش ادی یالحظه

 .بود ناجور وصله ظاهرشان طیشرا

 .کرد آب و برداشت قمقمه دو هانتیکاب از فرهاد

 جلو یقدم و شد بلند مبل یرو از اطیاحت با جانان

 .گذاشت

  



صورتیتابو   
  
 

 

2786 

2786 
@romandl 

 شجاعت با را یبعد یهاقدم. داشت یکم درد شیپا

 .مدندآ رونیب در از فرهاد با قدمهم و برداشت یشتریب

 مکثیب فرهاد اما دیکش یآه افتاد هاپله به که نگاهش

 .برگشت او سمت به

 م؟یکن بحث دینبا نیا به راجع که االن ـ

  

 جانان و انداخت جانان کمر دور را دست مکث یب و

 یب اعتراض دانستیم. فشرد بهم محکم را شیهالب

 حد تا که موضوع نیا در مخصوصًا است جهینت

 نیا ییتنها به توانستینم او بود، فرهاد با حق یادیز

 .برود نییپا و باال را ها پله



صورتیتابو   
  
 

 

2787 

2787 
@romandl 

 آزادش فرهاد خودش، تقال از قبل ن،یزم به دنیرس با

 .کرد

  

 شانیجلو یخال استخر به ینگاه و دیکش یراحت نفس

 .انداخت

 ن؟یکنینم آب وقت چیه رو نیا ـ

 ؟یدار ادی شنا. نه زمستون یول اره، تابستون ـ

  

 .انداخت باال شانه

 اما رمیبگ ادی داشتم دوست یلیخ بودم نوجوون. نه ـ

 .نشد فرصت کردم ازدواج

 :دیپرس مردد بعد و کرد سکوت یالحظه فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

2788 

2788 
@romandl 

 ؟یکرد ازدواج یسالگ چند ـ

  

 .کنکورم  قبل ماه دو. جدهیه ـ

  

 آخر تا سکوت در را کوچه. آمدند رونیب خانه در از

 .دندیرس ساحل به تا آمدند

 .بود شانیجلو تند نسبتًا یبیسراش کی

 

  یتابوصورت#

۴۰۴ 

 

 .برگشت سمتش به فرهاد
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 .من بده بده رو دستت ـ

  

 دآور باال را دستش فرهاد. کرد نگاهش جیگ یا لحظه

 .داد نشانش و

 ...دست ـ

  

 دست به ینگاه و کرد یبیسراش به ینگاه جانان

 نییپا یکم را اش یهود نیآست آخر در. خودش

 .پوشاند را دستش یرو تا دیکش

 لب ریز و گرفت دست در محکم را تشدس فرهاد

 :گفت

 .وفتهین خطر به اسالم ـ
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 همانطور و رفت او به یچشم زهر سکوت در جانان

 :گفت رفتند،یم نییپا یبیسراش از که

 .نیذار یم احترام هاآدم دیعقا به کردم یم فکر ـ

  

 کوتاه بعد و کرد سکوت ساحل به دنیرس تا فرهاد

 .داد جواب

 احترام نبودن، مضحک برام که شیپ ماه هشت تا ـ

 .ذاشتمیم

 :دیپرس و اوردین کم. کرد رها را جانان دست

 مضحکه؟ کجاش االن ـ
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 .داد جواب صادقانه و کرد نگاهش کوتاه فرهاد

 .نداره وجود که یزیچ پرستش و  اعتقاد ـ

  

 نداره؟ وجود خدا ـ

 :گفت محکم

 .نه ـ

  

 بر ساحل یهاشن یرو اطیاحت با را شیپا جانان

 ایدر. نبود کس چیه. بود خلوت ساحل. داشتیم

 .دیوزیم یخنک باد و بود آرام

 .کرد جمع نهیس یرو را شیهادست 
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 نه تا خب و ستین یقو اعتقاداتم یلیخ خودم من ـ

 هم اصاًل. نداشتم خدا به یاعتقاد چیه هم شیپ ماه

 .بزنم حرف ای و کنم حتینص ستمین بلد

 فشیتعر تونم ینم دارم باور رو خدا که االن نیهم 

 احساسم و بدم قرارش هاکلمه چهارچوب یتو و کنم

 نیا کنمیم فکر. جمله و کلمه یتو کنم محدود رو

 یتو که حس هی احساسه، هی. داره وجود خدا جمله

 یوقت سراغت، ادیم یدیبر جا همه از که یزمان هی

 چیهینیب یم و یبش یکی دامن به دست یخوایم

 . تسین کس

 هنوز بگه خوادیم که یسرکش و یزیغر احساس هی

 به و چرخه یم دهنت یتو زبونت هوی و هست یکی
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 ات یحت که یحرف سه کلمه هی ینیب یم یایم خودت

 .یآورد زبون به رو ینداشت باورش قبل قهیدق کی

  

 .گرفت ینفس

 سه و کردم گمش هالحظه نیهم یتو خودم من ـ

 یالحظه همون یتو درست اما نداشتم باورش سال

 دونم ینم رابطه نیا و. شد دایپ کردم، گمش که

 از اما نه؟ ای مخلوق و خالق گذاشت رو اسمش شهیم

 بردم رو اسمش وقت هر کردم داشیپ که موقع اون

 . حد نیهم در. شده خوب حالم
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 به دیشا و ستمین دادنش حیتوض به قادر خودمم واقعًا

 و نصفه رابطه نیمه خودم اما ادیب مضحک هیبق نظر

 .دارم دوست رو مهین

 .ندیبب را واکنشش تا کرد فرهاد به ینگاه

 .دیپر باال شیابرو تک

 .نکردم اشتجربه حاال تا من اما. جالبه ـ

  

 .داد جواب راحت

 کال کنمیم فکر. رسنیم بهش روز هی هاآدم همه ـ

 مردنش قبل رو آرامش طعم نیا که هیکس هر حق

 .بچشه
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 :گفت یرسرس فرهاد

 .دوارمیام ـ

 شانیپا جلو به ینگاه. داد ادامه را بحث گرید جانان

 .انداخت

 م؟ینیبش ـ

  

 و نشست ها شن یرو جانان. گفت یآرام آره فرهار

 .کرد دراز را شیپا

 عقب و آمدندیم شیپ شانیپا جلو تا ها موج

 ها موج یرو آسمان، در کامل ماه چهره. رفتندیم

 تکان زین ماه شدنشان، جلو و بعق با و بود افتاده

 .زد یلبخند ناخودآگاه. دیرقصیم و خوردیم
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  یتابوصورت#

۴۰۵ 

 

 دراز هاشن یرو را شیپاها او از تیتبع به زین فرهاد

 .کرد

 :گفت بود، جلو به ینگاه که همانطور

 ؟یکنیم شروع... خب ـ

  

 .برگشت او سمت به حواس یب جانان

  کنم؟ شروع من ها؟ ـ
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 .داد تکان سر فرهاد

 . گهید آره ـ

  

 .کرد اخم

 .بپرسما سوال من بود قرار ـ

 یگیم خودت پرسم،ینم هم سوال. منه نوبت اول  ـ

 .شده یچ

 یرو به اما بود گرفته را فرهاد منظور یحدود تا

 را روز آن مورد در زدن حرف تحمل. اوردین خودش

 .نداشت

 شده؟ یچ ،یچ ـ
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 .دیکش صورت یرو را دستش فرهاد

 یهاحرف انیجر شد؟ یچ جلسه بعد روز اون ـ

 یکالنتر  ؟یرفت کجا تو بود؟ یچ یقیحق مهندس

 ...یبگ الزمه که یاگهید  زیچ هر و گفت؟ یچ بهت

 جواب. بود سخت. گرفت دندان به یا لحظه را لبش

 او و بود سخت فرهاد سواالت تک تک به دادن

 بود، فرهاد از تنفر از پر روز آن چه هر. نبود آدمش

 طلبش تنها حاال و بود باخته رنگ نفرت آن امروز،

 . بود آرامش

 یاینسب آرامش نیا شیهاحرف زدن با خواستینم

 را بود آورده چنگ به سخت، روز چند نیا از بعد که

 .بدهد دست از
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 ...گهید گفته نایم ـ

 .دیپر حرفش انیم فرهاد

 یم من شونه،خود یهاحرف ه،یبق و نایم یهاحرف ـ

 . بشنوم رو تو یهاحرف خوام

  

 با هنوز نبود، مقصر زین او که البته نداشت یراه

 فرهاد که حاال. شد یم بد حالش جلسه، آن یادآوری

 رج کی تهش. گفتیم هم او بشنود، خواست یم زین

 .شد دل کی. گرید بود بحث و
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 که همانطور و دیکش خشکش لب یرو را زبانش

 هب بود، شیها موج رفتن عقب جلو و ایدر به نگاهش

 .آمد حرف

 دهیکش زحمت یلیخ روز، اون طرِح یبرا من...خب ـ

 آخر و میبود شرکت شب تا صبح روز هر. بودم

 فکر. رفتیم طرح نیا سر صبح اذان تا من یهاشب

 باز چرت، و افتضاح هرچند دادنش، ارائه با کردمیم

 درد هب طرح نیا بشه گفته بهم احترام با نکهیا اقتیل

 ...هست خورهینم

  

 . داد نییپا صدادار را دهانش آب
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 اولش. گفت ینم یچیه کس چیه... روز اون اما ـ

 وسط و کردن سکوت همه بعد و گرفتن رادیا ازش

 .رونیب رفتن همه و شد تموم یچ همه جلسه

  

 نتلع و بزند حرف تواند ینم بغض یب که دانستیم

 رزل تا گرفت یم نفس تند تند. بدش اخالق نیا به

 ندهد دستش کار بود، شیگلو بغض جهینت که ییصدا

 .نشود اشک و نشکند و

  

 رنف هی ن،ینکرد من به نگاه کی شما، یحت... یحت ـ

 انتظار دیشا دونم،ینم. نگفت دینباش خسته بهم
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 اون بودم خسته واقعًا روز اون من اما داشتم ییجایب

 ...نداشتم رو یرفتار نیهمچ رشیپذ که قدر

 

  یتابوصورت#

۴۰۶  

 

  

 یهانفس یصدا تنها و بود کرده سکوت فرهاد

 . دیچیپیم هاموج یصدا انیم در قشیعم

  

 . فشرد هم یرو محکم را شیهالب و بست لب جانان
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 وا سمت به باالخره سکوت، قهیدق چند از بعد فرهاد

 .کرد شکار را سرخش چشمانش جانان. برگشت

  

 .آمد حرف به یوقت داشت خش شیصدا

 ؟یکنیم فکر یچ خودت ـ

 .داد تکان سر جیگ

 ؟یچ ـ

  

 تو به و کردم تموم رو جلسه روز اون من چرا نکهیا ـ

 نگفتم؟ یزیچ
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 هم شیها حرف یال البه در و کردیم فکر. خورد جا

 و میمستق هم آن آوردنش، زبان به اما بود کرده اشاره

 .بود سخت فرهاد روبرو

 .کرد بشیترغ د،ید او چشمان در که را دیترد فرهاد

 ؟یکنیم فکر یچ ـ

  

 .کرد نییپا و باال فرهاد صورت یرو را نگاهش

 ارزش که بوده چرت نقدریا امدهیا که کردم فکر من ـ

 لیدل نیا بازم اما شده رد و نداشت هم کردن فکر

 ....من یبرا نبود یا کننده قانع

 .آورد باال را دستش فرهاد

 ؟یمن معاون تو. پرسمیم من حاال. هبس ـ
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 باال را سرش فرهاد، یناگهان سوال از تعجب با جانان

 .کرد نییپا و

 .ماند رهیخ او به یالحظه فرهاد

 . جانان راست دست یعنی معاون ـ

  

 .داد تکان و آورد باال را راستش دست

 ناو. لنگه کارم باشم نداشته رو نیا من نش؟یبیم ـ

 دادن حیتوض از واقعا من. مونهیم نیزم یرو شرکت

 من هک هیغلط تصور دیشا نیا. متنفرم رفتارام و خودم

 یم رفتارام از رو من کنمیم فکر و دارم هاآدم از
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 کارام دادن حیتوض به الزم و شناسن یم و فهمن

 .ستین

 

 به سردش و سخت نگاه با و کرد سکوت یا لحظه

 .کرد نگاهجانان

 تو مدت نیا بعد که کردمینم فکر وقت چیه من-

 ینطوریا رو من و یباش داشته من از یتصور نیهمچ

 تونمیم من یکرد فکر چرا واقعًا... یباش شناخته

 ماون کنم؟ برخورد ینطوریا یامسئله نیهمچ به راجع

 خودم؟ معاون با

  

 :گفت مکث یب جانان
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 ...دمید که گفتم رو ییزایچ فقط من ـ

 .شد یعصب

 هدیا اون. یدید اشتباه... غلطه یدید که ییزایچ اون ـ

 جلسه از قبل جانان، شدیم مطرح من با دیبا ابتدا

 ودب طرح هی نبود، ساده شنهادیپ اون. هاکارمند با یعلن

 یم قرار الشعاع تحت رو ما دوم مرحله پلن تمام که

 . ده

 جلسه یتو دیبا من رو شرکت پلن دوم مرحله

 مون یندگینما نیاول حافتتا شامل که دادمیم حیتوض

 اگر ما و یدونست یم خودتم که هیزیچ نیا شد،یم

 یندگینما افتتاح م،یکن اجرا خواستم یم رو تو طرح

 و دشیم میتقس باز دیبا اشنهیهز و بود کنسل کال

 ؟ینکرد فکر نایا به. پخش مختلف یهابخش نیب



صورتیتابو   
  
 

 

2808 

2808 
@romandl 

 

  یتابوصورت#

۴۰۷ 

 

 آرام و کرد ثمک یها لحظ. بود شده تند شیها نفس

 :داد ادامه تر

 حیتوض هی با و جلسه کی یتو من یکرد فکر چرا ـ 

 من کنم؟ یم موافقت و شمیم قانع تو، ساعته ربع

 اونجا قطعًا و کردمیم فکر طرح اون یرو دیبا

 و شدن ساکت همه دمید یوقت. کردمینم موافقت

 مبر خودم که کردم تموم رو جلسه گفتن ینم یزیچ

  فتم؟نگ دینباش خسته بهت که یناراحت .کنم قیتحق
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 لهبالفاص من داشتم؟ گفتن دینباش خسته وقت من

 وت که بعدم. رونیب اومدم اتاق از و خورد زنگ میگوش

 به راجع کردم سرچ یسر هی رفتم من. یشد بیغ

 کی به کینزد دمید اومدم خودم به بعد طرح، نیا

 با ناهارت میتا که ییتو ،یومدین تو و گذشته ساعت

 اتاق اون از اومدن رونیب موقع و بود هماهنگ من

 کجا از من نظرت به. یآیم سرم پشت بودم مطمئن

 ؟یش بیغ یخوایم تو دمیفهمیم

  

 . ردک نگاه را جانان منتظر و داد رونیب محکم را نفسش

 یعصب نقدریا روز آن. انداخت نییپا سر خجل جانان

 ،بود زده فرهاد حاال که ییهاحرف به یاهیثان که بود

 . بود نکرده فکر
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 ریدرگ جانان. داد یم جوالن انشانیم ینیسنگ سکوت

 او یهاکفش با یکم که حاال. بود فرهاد یهاحرف

 خود با اگر و داد یم حق زین او به رفت،یم  راه

 و بود شده تفاهم سو که گفت یم دیبا بود، صادق

 گرا .بود شده لیتبد فاجعه به آخر در تفاهم سو نیا

 یکالنتر زد، ینم رونیب شرکت از خبر یب روز آن

 ...توانستینم

  

 هنصف افکارش سرشان، پشت از ییصدا دنیشن با

 .ماند

 . برگشت عقب به تعجب با
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 صحنه دنید با و  کرد ریز چشم بود، کیتار

 حرکت یب و شد درشت چشمانش شیروبرو

 تردخ بود، آنها یکینزد در که یبزرگ سنگ کنار  .ماند

 ادهستیا گرید کی روبرو که که بودند یجوان پسر و

 در انقدر. بودند گرید کی دنیبوس حال در و بودند

 و جانان حضور متوجه که بودند خود یهوا و حال

 .بودند نشده فرهاد

  

 اما شود بلند و ردیبگ نگاه که کرد یم حکم ادب

 که خودش با هاقوس و کش نیهم در بود شده شوکه

 و گرفت قرار چشمانش یرو فرهاد تدس کی که بود

 زبا و کرد بلند نیزم یرو از را او و دیکش را دستش

 ینم شیپا آن با جانان اما بدود که دیکش را دستش
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 لندب و کرد فراموش را پسر و دختر آن. بدود توانست

 :گفت

 ...بدوم تونم ینم من... پام... پام ـ

  

 .شد پخش ساحل ساکت یفضا در شیصدا

 :گفت لب ریز و فهکال فرهاد

 ...لعنت طونیش بر ـ

  

 .برداشت جانان چشمان یرو از را دستش

 به دو هر گرید بار که آمد یا دهیکش یوا یصدا

 به ارب نیا که دندید را پسر و دختر و برگشتند عقب

 .بودند گذاشته فرار به پا سرعت
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 :گفت بلند اریاخت یب. سوخت دلش

 ...نیبرگرد ـ

  

 دنید با و برگشت عقب به تردخ جانان یصدا با

 هب شروع یشتریب سرعت با بار نیا فرهاد و جانان

 دید دانیم از و رفتند باال یبیسراش از و کردن دنیدو

 در او که انطور. بودند سال کم. شدند خارج دو آن

 سالشان جدهیه روز به دو هر بود، دهید هیثان چند

 .شدیم
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 بعد و کرد اهنگ دو آن یخال یجا به تعجب با جانان

 جلو نتوانست. داد تاب فرهاد یرو را نگاهش

 . زد خنده ریز یقپ و ردیبگ را اشخنده

  

 :گفت دهیبر دهیبر خنده انیم و نشست جاهمان

 م؟یکردیم فرار میداشت ما چرا ـ

 

  یتابوصورت#

۴۰۸ 

 

 زا شیهالب که کرد تیسرا زین فرهاد به جانان خنده

 .دیکش گردنش پشت دستش. آمد کش طرف دو
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 تمات تو که اونطور نشن، معذب نن،ینب مارو گفتم ـ

 ...بود برده

  

 .کرد رها را اشجمله

 در چه اگر شد، خاموش رفته رفته جانان خنده

 .بود انینما خنده از یپررنگ یهارگه هنوز شیصدا

  

 . دنید سیپل کردن فکر... ایطفل دنیگرخ ـ

 خودش دور یچرخ و خورد فرو را نشییپا لب فرهاد

 .زد
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 تهخلو هاشب آخر نجایا م،یبر باشه بهتر کنم فکر ـ

 ...و

  

 را منظورش جانان . نبود اشجمله کردن تمام به ازین

 از اطیاحت با و داد تکان دییتا نشانه به یسر. گرفت

 . شد بلند جا

 دهیترس نگاه ادی و افتاد سنگ به چشمش گرید بار

 . افتاد فرار هنگام دختر

 .دنزن خنده ریز گرید بار تا گرفت دندان به را شلب

  

 :گفت فرهاد
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 از یکس متاسفانه و سرکشه آدم سن، نیا یتو ـ

 .کنهینم درک  هم انیاطراف

  

 ینوجوان یادآوری با بعد و کرد دییتا ابتدا جانان

 .برگشت فرهاد سمت به خودش،

 .نبودم من البته ـ

 ؟یچ ـ

  

 .انداخت باال شانه

 امکوچه سر تا بابام و مامان اجازه بدون من. سرکش ـ

 .رفتمینم
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 . کرد یم نگاهش رهیخ رهیخ فرهاد

 :دیپرس شده معذب جانان

 شده؟ یچ ـ

  

 .کرد نگاه جلو به و دیبر را نگاهش

 ...یچیه ـ

 یب که یدختر چطور. بود خوانده را نگاهش جانان

 از سر رفت، ینم کوچه سر تا مادرش و پدر اجازه

 از کردن فرار با و تنها هم آن بود؟ آورده در تهران

 .داد حیتوض خودش. شهرش

 امالهس کی و ستیب یهابودن رام تموم جهینت فرارم، ـ

 حرف نقدریا دینبا دیشا گمیم هاوقت یبعض. بود
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 و زدم یم حرف اول همون از اگر بودم،یم کن گوش

. شد ینم ینطوریا کردم یم اعالم رو خودم مخالفت

 دیبا آدمم، منم که دنیفهمیم یبچگ همون زا اونام

 و رنیبگ یجد رو هاممیتصم دیبا بذارن، احترام بهم

 ودمخ یتو ختمیریم نقدریا دینبا رن،یبپذ رو حرفم

 ...الیخیب... دونمینم... شم منفجر هوی که

  

 عوض را بحث و گرفت فرهاد سمت به را سرش

 .کرد

 .نیبود من مخالف نقطه کنم فکر شما ـ
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 فرو اش یهود بیج در را دستش که فرهاهمانطور

 سمتش به جانان آخر جمله با بود فکر در و کرده

 .برگشت

  

 نظر؟ چه از ـ

 .انداخت باال شانه

 . نظر همه از ـ

  

 

  یتابوصورت#
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 مچ حث،ب یب بار نیا فرهاد. بودند دهیرس یبیسراش به

 وچهک وارد. کرد همراهش خود با و گرفت را جانان

 را دستش گرید بار و کرد آزاد را مچش شدند، که

 .داد سر بشیج داخل

  

 شده دیام نا جواب گرفتن از جانان که یوقت درست

 :گفت بود،

 ادیز من که یبگ ساحل کنار پسر و دختر نظر از ـ

 هرکس کنم یکار خواستم وقت هر. نکردم یسرکش

 چهره من د،یکش یم صف اعتقاداتش چشمش جلو

 یم. اومدم یم کوتاه و چشمام جلو مدویم فربد

 یتو خودم، بر عالوه دودش که کنم یکار دمیترس

 لک. بره بود من با تشیمسئول تمام که فربد چشم
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 دستم کی یهاانگشت تعداد به امیجوون یهاخالف

 .بود خطر کم اونام که شهینم

  

 یم که یسوال دانست یم. کرد مکث یالحظه جانان

 فرهاد مقابل هم آن است، ردنک سکیر ینوع پرسد

 او. بود افتاده جانش به خوره لحظه آن در اما نواب

 سوالش نیا از بدتر که دانستیم فرهاد از ییها زیچ

 .کرد نگاه فرهاد به کوتاه و زد ایدر به دل . بودند

  

 ن؟یداشت دختر دوست ـ

 .نگفت زیچ چیه. کرد نگاهش  و ستادیا فرهاد

 . زد یُهل لبخند جانان
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 .الیخیب ـ

  

 :گفت کوتاه و دیپر باال شیابرو جفت فرهاد

 .آره سوالت، نداره ادامه اگر ـ

  

 و انداخت دیکل. کرد تند پا و گذاشت جا را جانان و

 .کرد باز را در

 :گفت بود، مانده شیجا سر که جانان سمت به

 .داخل میبر ـ

  

 .داد تکان سر تند تند و گرفت یمحکم دم جانان

 . آره ـ
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 خانه وارد فرهاد سر پشت و انداخت نییپا را شسر

 .زد حرف خودش با دل در و دیگز لب. شد

 ...آخه یفضول مگه اخه؟ بود سوال نمیا ـ

  

 هب. نداشت زین را فرهاد با کردن مخالفت یرو گرید

 سه و گرفت را دستش مخالفتیب دند،یرس که هاپله

 . کرد شیرها شد تمام که پله

 کانتر یرو را نخورده دست آب یهایبطر که فرهاد

 ار شب مهین که افتاد یساعت به دو هر نگاه گذاشت،

 .دادیم نشان

 . زد دور را کانتر و کرد ینچ فرهاد
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 همان در و انداخت عماد دیخر کیپالست به ینگاه 

 : گفت حال

 .میدار مرغ تخم فقط ـ

  

 .بود ستادهیا کانتر طرف آن جانان

 .خوبه ـ

 .یاوک ـ

 .شد گشاد جانان یها چشم

 .کرد احساس را نگاهش ینیسنگ فرهاد

 بله؟ ـ

  

 .دیدزد را نگاهش خجل جانان
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 .یچیه...یه ـ

 شده؟ یچ ـ

  

 و شد یآخر الیخیب. بود داده یسوت هم پشت امروز

 .زد را حرفش

 مرغ تخم... شما دیشا کردم فکر لحظه هی... یچیه ـ

 .نینباش بلد هم

  

 سر آرامش با و نکرد رد فرهاد تصورش برخالف

 .کرد دییتا و داد تکان
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 دفرب هنوز کردم، درست بار کی. یکرد فکر درست ـ

 اما نکردم درست گهید بعدًا و سوزوندم بود، مجرد

 .شهبا سخت قبل مثل کنمینم فکر سال همه نیا بعد

 ینم متعجبش گرید که بود دهید مرد نیا از ییزایچ

 . کرد

 خودتون نهخو یتو یچیه یعنی وقت، چند نیا ـ

 ن؟ینکرد درست

  

 . برداشت کیپالست از را مرغ تخم سه فرهاد

 هصبحان. رستوران نهار و میبود شرکت که هاروز. نه ـ

 سبک قبال هم شام. خوردم یم سبک و خالصه رو

 وقت چند نیا یکار فشار خاطر به اما خوردمیم
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 آوردم رو خاطر نیهم به شدیم یخال کامل ام یانرژ

 .فود فست و یحاضر به

  

 زد یم حدس فرهاد، خانه دنید و شبید از بعد

 یفکر ذهنش در و گفت یآهان. ردیبگ یجواب نیچن

 برگشتن از بعد. گرفت را مشیتصم. کرد خوش جا

 درست نفره دو را شامش دیبا شیپا شدن خوب  و

 .کردیم

*** 

 

 یتابوصورت#
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 رونیب تاپ لپ از را سرش یگوش زنگ یصدا با

 .بود گذشته هشت از ساعت. ردآو

 تماس مدت، نیا در بار نیاول یبرا بود، هلن

 حهصف یرو را  دستش ذوق با. بود گرفته یریتصو

 .داد جواب و دیکش یگوش

 .سالم ـ

  

 .آمد باال شیصدا با زین فرهاد سر

 ه؟یک ـ

 :گفت خوشحال

 .هیریتصو تماس. هلن ـ
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 .ادد تکان جانان یبرا را دستش. آمد باال هلن ریتصو

 .سالم ـ

 نگران و باخت رنگ لبخندش جانان، چهره دنید با و

 :دیپرس

 شده؟ یچ جانان؟ ییکجا ؟یخوب ـ

  

 و بود برده ادی از را صورتش یهایکبود. دیگز لب

 . بود داده را هلن جواب

 چشمانش در اشک ماه، کی از بعد هلن چهره دنید با

 .گرفت دندان به را لبش و زد حلقه

 :گفت بود، گرفته لرز وضوع به که ییصدا با
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 ...که بود اومده شیپ یمشکل هی. خوبم ـ

  

 .دیپر حرفش انیم هلن

 نیدار کجاست؟ فرهاد کبوده؟ چرا صورتت جانان ـ

 هزد زنگ فرهاد به گفتیم فربد ن؟یکنیم کار یچ

 بهت رو خونه زدم زنگ سرم ریخ من نداده، جواب

 جانان؟ شده یچ گرفته؟ بغضت چرا. بدم نشون

  

 کنار و کادر داخل زین فربد نگران چهره هلن، حرف با

 .بود او نوبت حاال. گرفت قرار هلن

 جانان؟ شده یچ... خدا ای ـ
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 پشت یکالنتر چهره یالحظه و بست چشم

 . گرفت جان شیهاپلک

 هلن نکهیا از قبل و داد نییپا صدادار را دهانش آب

 :گفت د،یبگو را یگرید زیچ

 .افتادم یکالنتر ریگ روز کی ـ

  

 ادیفر بلند فربد. دندیکش یبلند «یوا» همزمان دو هر

 .زد

  بوده؟ کجا فرهاد ؟ییکجا االن ـ
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 آرامش به را آنها خواست و برد باال را دستش جانان

 کی در و شد بلند جا از تند فرهاد که کند دعوت

 . دیکش او دست از را یگوش زدن بهم چشم

 :گفت فربد به رو درهم یهااخم با

 .سالم نجاست،یا فرهاد ـ

  

 :گفت یعصب فربد

 داشیپ کجا از یکالنتر آوردن؟ جانان سر ییبال چه ـ

 شده؟

  

 صورتش جانان. نشست جانان روبرو مبل یرو فرهاد

. دبو نداده جواب کاش. بود گرفته دستش دو انیم را
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 شده یعاد خودش یبرا روز چند نیا در صورت نیا

 حواسش ماه، کی از بعد هلن چهره دنید شوق بود،

 . بود ربوده را

  

 تا دیکش طول روز هی دنش،یدزد شرکت جلو از ـ

 کی یتو و کنه ییشناسا رو محلشون بتونه سیپل

 ...گرفتنشون اتیعمل

 

  یتابوصورت#
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 :گفت یشاک فربد
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 ییبال چه نیبب ؟یبود کجا تو آخه؟ شرکت جلو از ـ

 ...فرها یباش مواظبش بود رقرا تو. آخه آوردن سرش

  

 که بود، امدهین ورنیب فربد دهان از کامل فرهاد هنوز

 .برآشفت و شد بلند شیصدا فرهاد

 آدم من. فربد منه ریتقص کال. منه ریتقص آره ـ

 رس گذاشتمش من اصاًل. ستمین یریپذ تیمسئول

 خودمم .بدزدتش بره ادیب یکالنتر که قصد از ابون،یخ

. شه کبود خوب زدم لگد و چک بهش رفتم شبانه

 تیمسئول. کنم مراقبت یکس از ستمین بلد من چون

 رو امیزندگ و زن من. نیننداز من گردن رو هیبق

 من ؟یفهمیم. اسبهیغر که جانان کنم، حفظ نتونستم
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 فکر. خودمم کار دنبال همش. امیعوض آدم نقدریهم

 ...میافتهیخودش آدم من اصال خودمم، ذکرم و

 انگشت یکی تو که یبشنو یخوایم یچ هگید 

  فربد؟ یرینگ من سمت ایدن سر اون از رو اتهامت

  

 .زد یپوزخند و کرد مکث یالحظه

 شه،یم درست کارش گهید وقت چند تا هم جانان ـ

 نیا و موندم خودم که موقع اون و شما کنار ادیم

 زنگ تونیکی حالتون به یوا خودم، یزندگ زار لجن

 رو موقع اون. مرده ای امزنده من یحت نهیبب که بزنه

 مراقب و تیمسئولیب نیبزار تنها رو خودم گهید

 ... خودم یزندگ به بزنم گند تنه هی بودن، یزیچ
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 یکس یزندگ سال سه و یس بعد گهید موقع اون

 و خودمم چون. دونهینم مقصر منو و ستین طلبکارم

 هک ستین من با یکس چیه تیمسئول گهید. خودمم

 تا وجدانش عذاب و بدم پس حساب یاحد به بخوام

 .باشه گردنم امتیق

  

 و تانداخ زیم یرو را یگوش. بود افتاده نفس نفس به

 یچشمان با جانان. داد هیتک مبل یپشت به را سرش

 لهفاص لومتریک هزاران از را برادر دو بحث شده گشاد

 .کردیم نگاه

  

 :گفت کنان من من، و خورده کهی فربد
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 گفتم؟ یچ مگه ؟یکنیم ینطوریا چرا چته؟ تو ـ

 .فرهاد... نمیبب بردار رو یگوش

  

 فرهاد خود که بردار را یگوش تا برداشت زیخ جانان

 شیروبرو و زد چنگ زیم یرو از را یگوش گرید بار

 .گرفت

 هیبق مثل هم تو چون فربد، طلبکاره لحنت چون ـ

. مودمخ فکر به فقط که ابوامی کی من یکنیم فکر

 دییتا رو حرفت دارم منم. نداره تیاهم برام یاحد

 .کنمیم

  

 .کرد آرامش به دعوت را او فربد
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 .بود یاگهید زیچ هی بحثم من من، برادر باش آروم ـ

  

 .داد تکان طرف دو به را سرش فرهاد

 یب بر عالوه من که میکن فرض ینطوریا ایب آره ـ

 هب پرمیم خودیب و هستم امونهید بودن، تیمسئول

 ...هیبق

  

 .داد رونیب شدت با را بازدمش

 .فعال. برم دیبا من ـ
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 که جانان به را یگوش بست، را شیجلو تاپ لپ

 رونیب در از و داد بود، نشسته برده مات شیروبرو

 .کشاند خود دنبال به را جانان نگاه و رفت

  

  ن؟یا شد چش... جانان ـ

 .داد یگوش به و تگرف بسته در از نگاه فربد، صدا با

 

  یتابوصورت#

۴۲۲ 

 

 او به و بفهمد را فرهاد حرف یحد تا توانستیم

 .دهد حق
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 اتفاق نیا مقصر رو خودش فرهاد فربد، یچیه ـ

 کنهیم رو یکار هر داره دائم روزه چند نیا. دونهیم

 از رو وجدانش عذاب نیا و باشم تر راحت من که

 یعصب که تو. ودب بهتر هم حالش و کنه دور خودش

 نیهم هم هیبق حاال کرد فکر ،یدیپرس ازش و یشد

 ...مقصره قطعًا اون پس  دارن، ازش رو تصور

  

 .داد تکان طرف دو به را سرش

 دتم تمام فرهاد. بود خودم ریتقص یاطیاحت یب اون ـ

 زا شتریب اومد، یم بر دستش از یکار هر ماه، کی نیا

 روز اون و داد امانج من از حفاظت یبرا اش، فهیوظ

 نیمن نگران دونمیم. شد ینطوریا سوتفاهم، کی سر

  .فرهادم نگران بودن، خودم نگران از شتریب من یول
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 .داد نییپا صدادار را دهانش آب

 فوت و یبچگ از اون ،یفهمیم بهتر یدکتر تو فربد ـ

 ناشییپا و باال و فرشته با یزندگ بعد مادرتون، پدر

. نگذشته هم سال کی ازش که یافاجعه اون بعدم

 .قوز باال قوز شدم من که هم حاال

 کی خودم من. داره و داشته رو یسخت طیشرا فرهاد 

 اما کنم شییاجرا بتونم دوارمیام براش، دارم برنامه

 تهندونس و دونسته و نینکن اشیعصب شماهام لطفًا

 .نینذار ضعفاش نقطه یرو دست
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 یهاحرف با حاال. بود شده عوض فربد نگاه رنگ

 . بود فرهاد نگران هم او جانان،

  

 بخندد و کند عوض را جو یشوخ با کرد یسع جانان

 .نبود موفق ادیز اما

 را او سکوت در و نشسته فربد کنار که هلن به رو

 : گفت کرد، یم نگاه

 خوبم من ته؟یم به کردن نگاه مثل نگاهت چرا تو ـ

 یاصخ اتفاق. کن رباو ه،یکبود تا چند نیهم فقط. بابا

 .وفتادهین

  

 :گفت یوقت داشت بغض
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 .سخته گفتم که من ـ

  

 .داد جواب الیخ یب و دیخند جان یب جانان

 .وفتادهین یاتفاق که االن. آمیم بر پسش از ـ

  

 حهصف و بسته در انیم دائم نگاهش. بود فرهاد نگران

 .بود آمد و رفت در یگوش

 :گفت دو آن به رو سرانجام،

 خونه زنم،یم زنگ خودم بعدًا فرهاد، دنبال برم من ـ

 .نیبد نشون بهم رو تون

  

 .داد تکان یخداحافظ عالمت به را دستش
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 .خداحافظ ـ

  

 کنارش را یگوش. کردند یخداحافظ زین فربد و هلن

 یساعت مین از بعد صبح از. شد بلند جا از و گذاشت

 کار مشغول بودند، کرده یرو ادهیپ ساحل در که

 و وهیآبم با هم را ناهارشان نیب نیا در و بودند نکرد

 . بودند گذرانده بود، دهیخر عماد شبید که یکیک

  

 اطیح در را اششده زیر چشمان و رفت رونیب در از

 اطیح یهاالمپ زیپر دانستینم. گرداند کیتار

 .کجاست
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 .زد شیصدا. شد نگران. دیند را فرهاد

 .مهندس یآقا ـ

  

 .ستادیا هاپله لبه و آمد رونیب در از .امدین ییصدا

 .کرد زمزمه خود با کالفه

 ن؟ییپا برم یچطور االن ـ

  

 .کرد نگاه را هاپله نییپا  و آورد باال را نگاهش

 ...مهندس یآقا ـ

  

 .آمد سرش پشت از یآرام و خسته ییصدا

 .نجامیا من ـ
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  یتابوصورت#

۴۲۳ 

 

 که بود فرهاد .برگشت عقب به زده وحشت و دهیترس

 را شیپا کی و بود نشسته وانیا گوشه یکیتار در

 .کردیم نگاه را او و بود کرده خم را یگرید و دراز

  ؟یدیترس ـ

  

. کردیم عادت یکیتار به داشت تازه چشمانش

 او به یاغره چشم رفت،یم سمتش به که همانطور

 :گفت یشاک و رفت
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 کجاست؟ نجایا یهاالمپ زیپر ـ

  

 .خوبه ینطوریهم ـ

  

 .انداخت باال شانه

 .یاوک ـ

 اشتنه مهین. کرد دراز را شیپا دو و نشست کنارش

 .بزند حرف بتواند بهتر تا گرداند او سمت به را

 ن؟یخوب ن؟ینشست نجایا چرا ـ

 از ترآرام. داد را اولش سوال جواب حوصلهیب فرهاد

 . بود زده حرف فربد با که بود یالحظه

 .برو تو داخل، امیم خودم. ینطوریهم ـ
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 .شده تموم کارم منم ـ

 و جمع فقط امروز. برات دارم دیجد کار فردا از ـ

 .بود تیقبل یکارها کردن جور

 نیا. کرد فراموش کامل را فربد موضوع. دیکش یپوف

 خسته آن مورد در صحبت و  کردن کار از مرد

 . شدینم

  

 :گفت حرص با

 .میکن شروع تهران میرفت نظرم به ـ

  

 .شد تریحرص جانان و کرد ینچ
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 شرط هی فقط بگم، بهت رو فردات کار خوامیم ـ

 .دارم

  

 خودش با دل در و بودکرده سکوت ظاهر در جانان

 .کردیم صحبت

 ارک میدار گاو نیع مسافرت میاومد. ینگفت درک به ـ

 میمبفه نکهیا یبرا گه،ینم هم رو کار حاال که میکنیم

 . ذارهیم شرط هم میکن کار یچ دیبا اصال که

  

 ؟یشرط و کار چه یپرسینم ـ

 و دیخند حرص پر. شدیم زیلبر داشت صبرش کاسه

 .آورد زبان به مهین و نصفه را دلش حرف
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 ن؟یگذاشت شرط کنم، کاریچ دیبا بفهمم نکهیا یبرا ـ

 .گهید کاره اس؟زهیجا مگه

  

 .که داره شرط گمیم که ستین یعاد کار حتما ـ

 :تگف بحث شدن تمام یبرا نشان،یب دوئل از خسته

 ه؟یچ شرطش ،یاوک ـ

  

 .دیچرخ سمتش به کامل فرهاد

 گم؟یم یچ تو به من ـ

  

 .کرد نگاهش جیگ جانان

 ها؟ ـ
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  یتابوصورت#

۴۲۴ 

 

 .کرد تکرار را سوالش

 زنم؟یم صدات یچ گم؟یم یچ تو، به من ـ

  

 .جانان خب... اها ـ

 ؟یگیم یچ من هب تو ن،یآفر ـ

  

 مسخره بحث به هیثان کی یبرا کرد یسع جانان

 .برود جلو فرهاد یپا به پا و نکند فکر نشانیب
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 .مهندس یآقا ـ

  

 :گفت محکم و یجد

 کردمیم فکر من. یگینم گهید نویا. نهیهم شرط ـ

 ماس به رو فربد و اوشیس یوقت اما یراحت ینطوریا

 و فربد و لنه جلو که منم اسم با یزنیم صدا

 خودمم جلو یتونیم فرهاد، یگیم و یراحت اوشیس

 .یباش راحت

  

 فرهاد به همانطور و بود کرده درشت چشم جانان

 .بود شده رهیخ

 .داد حرکت او جلو را دستش
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  ؟یخوب ـ

  

 .جنباند سر نامحسوس و زد پلک جانان

 نیهمچ به راجع مینکن بحث گهید هیاوک پس... خب ـ

 .کار اغسر میبر. یزیچ

 زمستان یسرما آن در. خورد فرو را نشییپا لب جانان

 ماا بود نخواسته یسخت زیچ فرهاد. بود شده گرمش

 و اشتد یشتریب ابهت فرهاد اوش،یس و فربد برابر در

 . بود سخت او با بودن راحت

  

 .داد ادامه سکوتش به. دیبگو چه دینفهم
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 تخود فقط دهییتا طرحت... که نهیا هم کار خب ـ

 هفته هر. خودته با تهش تا و یشیم پروژه ریمد

 .یدیم بهم رو اشیهفتگ گزارش

  

 :گفت بلند و دیکش عجب را خودش جانان

 ها؟ ـ

  

 .کرد تکرار یشتریب حیتوض با را حرفش فرهاد

 برنامه اگر و هیشدن. کردم کار طرحت یرو من ـ

 کار بودجه. داره یخوب یبازده بره، شیپ شده یزیر

 عجم تیسا کل یبرا میت هی خودت خودته، دست به

 تالیجید محتوا، دیتول یها بخش از اعم ،یکنیم



صورتیتابو   
  
 

 

2856 

2856 
@romandl 

 ره آخر...  و یبانیپشت و فروش بحث و نگیمارکت

 توق هر البته و یدیم من به رو کارتون گزارش هفته

 کم کارات هیبق حجم از. یگیم ،یخواست یکمک هم

 . باشه بخش نیا یرو فوکوست که کنمیم

  

 :کرد کثم

 هم شرکت سهام از یبخش شه، موفق طرح نیا اگر ـ

 .شهیم تو مال

  

 هک چشمانش و مانده باز تعجب از یدهان با بود جانان

 . بود شده رهیخ فرهاد دهان به
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 ار گفت فرهاد که یکلمات تک تک تا دیکش طول

 .کرد یهج

  

 یور بر  صورت، یپهنا به یلبخند زد برق چشمانش

 .نشست صورتش

 .دیدخن

 ن؟یگیم یجد ـ

  

 .نشاند فرهاد لب بر یرنگ کم لبخند واکنشش،

 آره... ؟یگیم یجد و نه نیگیم یجد که اواًل ـ

 .گمیم یجد
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 را طرح آن فاتحه. زد حلقه چشمانش در اشک

 . بود خوانده

 ذهنش در سال دو به کینزد و نبود ساده که یطرح

 زا تر مهم و بود کرده فکر آن به و بود پرورانده را آن

 معاون عنوان تحت حاال که یفیوظا از شتریب او آن،

 برنامه اشیاصل حرفه عاشق داد،یم انجام فرهاد

 یحت و جلسه آن بعد. بود تیسا یطراح و یسینو

 موافقت کردینم فکر فرهاد، شبید یهاحرف بعد

 .کند

 توانستیم خودش او و بود کرده موافقت حاال اما 

 و کند اجرا را صدش تا صفر و اشدب پروژه نیا ریمد

 در یکس یبرا. ردیبگ هم شرکت از یسهام تهش

 .بود محشر نه، که یعال او، طیشرا
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 .کند میتقس او با را اشیخوشحال نداشت را یکس

 و یخوشحال تمام. بود فرهاد دسترس، در فرد تنها

 .داد جا کلمه قالب در را اشلحظه آن در احساسات

 ...مهند یآقا منونمم یلیخ یلیخ من ـ

  

 لبخند همان با فرهاد که بود، نشده ادا کامل حرفش

 .داد تذکر نرم لبش یرو کمرنگ

 .فرهاد نره، ادتی شرطت ـ

  

. نبود سخت هم گفتن فرهاد گرید لحظه آن در

 .ختیر کالمش در را تشکرش تتمه و کرد اطاعت
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 .امیب بر پسش از دمیم قول بهت. فرهاد یمرس ـ

  

 .شد بلند و زد جانان زانو یرو یآرام ربهض فرهاد

. ییجا میبر دیبا که داخل ایب. یآیم بر که دونمیم ـ

 .موند خونه یتو فهیح امشب

 

  یتابوصورت#

۴۲۵ 

 

. دبو موفقنا تالشش اما بزند غلت شیجا در خواست

 .زد غر لب ریز

 ...اخه بود چش اتاق و خونه مگه ـ
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 نگلج یبرا دلش بود فتهگ. بود فرهاد امشب شنهادیپ

 بگذراند جنگل در را شب کی خواهدیم و شده تنگ

 لندب درختان با یجنگل. بودند نجایا بعد ساعت کی و

 یحت. ساکت و خلوت و بود کیتار. یزمستان لخت و

 .دیوزینم هم باد

 

 آمده مجهز و داشتند الیو در را مگیکمپ لیوسا 

 خورده و ندبود دهیخر یماهتن هم شام یبرا. بودند

 یخداحافظ فردا، یآتش ییچا وعده با فرهاد و بودند

 و بود دهیخواب چادر در جلو خودش و بود کرده

 .داخل جانان
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 پیز دهیترس  و درآمد فکر از. دیشن ییپا یصدا

 .ردآو رونیب را سرش و دیکش  نییپا را خواب سهیک

 

 دور به ینگاه یکیتار در و کرد درشت را چشمانش

 ادد رونیب را نفسش. نبود یزیچ. انداخت رچاد دور تا

 به و آمد پا یصدا گریبارد که بخوابد خواست و

 .هابرگ خش خش دنبالش

 را لرزانش یهادست. داد نییپا ترس با را دهانش آب

 .نشست و دیکش باال را خودش و کرد تنش ستون

 

. ودب دهیخواب چادر رونیب فرهاد. آمدینم ییصدا گرید

 چادر داخل آمدنش و شانیاحافظخد از ساعت کی
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 یراب دنیخواب اما بود برده خوابش احتمااًل. گذشتیم

 سهیک آن داخل هم ساعت کی نیهم. بود سم او

 کرده چشیپ کفن که انگار. بود زجر شیبرا خواب

 ییصدا لحظه هر و بود شده تنگ نفسش باشند،

 .دیشنیم بیغر و بیعج

 

 را سرش و دیکش باال را چادر پیز و کرد خم سر

 و او جز نبود یکس. زد دید را اطراف و برد رونیب

 . جنگل یکیتار و بلند درختان
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 خش یصدا گرید بار. دیکوبیم وار وانهید قلبش

. نشست کمرش یرو یسرد عرق و دیشن یخش

 .بود چادر پشت از داد، صیتشخ را جهتش

 

... نه تا کند دارشیب دانستینم. بود خواب فرهاد

 زیچ دیشا. کرد ینچ خودش با یریرگد از کالفه

 ادرچ از اطیاحت با. کردیم دارشیب دینبا. نبود یخاص

 .نخورد فرهاد به بود حواسش و آمد رونیب

 

 جانیه از. داشتیم بر کوچک و کند را شیها قدم

 را خش خش یصدا گرید. زدیم نفس نفس

 .دیشنینم
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 ار نفسش یالحظه. بود مانده چادر پشت تا قدم کی

 .داد یدلگرم خود به و بست را چشمانش کرد، بسح

 

 و فشرد را مشتش و داد نییپا صدادار را دهانش آب

 را اسمش وار زمزمه یکس که بردارد یقدم خواست

 .برد

 .جانان ـ

 عقب به و گذاشت قلبش یرو را دستش زده وحشت

 . برگشت

 

 و باال فرهاد صورت یرو اششده درشت چشمان

. نداشت کردن سکته با یاهفاصل و رفتیم نییپا
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 درنقیا هم آن بود؟ شده داریب یِک بود خواب که فرهاد

 روح بود؟ که نیا پس نبود، فرهاد اگر ای... صدایب

 چه یصدا چادر، پشت خش خش یصدا آن نبود؟

 بود؟

 

 و شدند درشت ممکن حد تا چشمانش زده، وحشت

 .دیکش یبلند غیج

 یرو را تشدس و آمد جلو متعجب و شده هل فرهاد

 .گذاشت او دهان

 :گفت تند

 شده؟ یچ... باش آروم... سیه ـ
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 .دیلرزیم تنش اما کرد سکوت جانان

 وحشت چشمانش درون ترس و او وحشت از فرهاد

 .دییپا یم را اطراف چشمانش با و بود شده زده

 

 .دیلرزیم همچنان جانان. دیند را یکس

 

  یتابوصورت#

۴۲۶ 

 

 چه؟ دانستینم اما دهیترس یزیچ از دیفهمیم 
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 برداشت، را انشیم فاصله. دینرس ذهنش به یراه

 در محکم را او و انداخت جانان بازو دور را دستش

 .گرفت آغوش

 بشقل. دیلرزیم پناهیب آغوشش انیم جانان فیظر تن

 سکوت آن در شیصدا و دیکوبیم محکم و امان یب

 .ندک هسکت دیترس. شدیم پژواک جنگل یانتها یب

 

 لحن با و داد حرکت جانان کمر یرو را دستش

 : کرد نجوا او گوش در ینرم و بخشآرامش

 قیعم نفس... آروم... سیه... جانان باش آروم  ـ

 .بکش
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 از ار او. بود بهتر حالش یکم. کرد سکوت هیثان چند

 .کرد جدا خود

 یچشمان با شوکه همچنان اما بود شده کمتر تنش لرز

 دور را شیهادست. کرد یم نگاه را او شده گشاد

 .بود سرد صورتش. کرد قاب او صورت

 

 یآرامش کالمش در نتوانست بار نیا و بود نگران

 . زدیبر

 نشون واکنش هی  ؟یشنویم... فرهاد منم... جانان ـ

 خواب ؟یدید رو یکس ؟یدیترس یچ از... بده

 ؟یدید
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 ار او رهیخ رهیخ جانان. بود دهیفا یب تالشش... چیه

 .یالعمل عکس چیه یب کرد،یم نگاه

 

 .زد اشگونه به یاضربه

... یکنیم نگرانم یدار رو؟ حرفام یشنویم جانان ـ

 ؟یدید رو یکس

 

. کردیم نگاهش تنها جانان. گرید یشکست و

 جانان سکوت از او، اما چه از جانان دانستینم

 .بود کرده وحشت

 وقت هب مانستیم ادیفر به. زد شیصدا بلندتر

 .ترس و یدرماندگ
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 ...جانان ـ

 

 داده فرهاد به را ایدن ییگو و زد پلک جانان ناگهان

 .کرد ادا را اسمش گرید بار زده ذوق باشند،

 ...جانان ـ

 

 کمر دور را شیهادست ارادهیب و یناگهان جانان

 .چسباند او به را خودش و کرد قفل فرهاد

 

 هیگر یاصد. کرد پر را جنگل یفضا اشهیگر یصدا

 هب را آنها از تا چند تنها فرهاد که ینامفهوم کلمات و

 .دیشن واضح طور
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 ... خش... خش... صدا... من... دمیترس ـ

 

 اسمش ِاال و بود دهیند را یکس که شد راحت الشیخ

 .گفتیم کلمه نیاول را

 دخترک کردن آرام قصد به و ارادهیب بار نیا دستش

 جانان کمر یرو و آمد باال آغوشش درون ترسان

 .رفت نییپا و باال وارنوازش و نشست

 

 ان رد و بود اولش تجربه. نبود بلد را هیبق کردن آرام

 دخترک حال شدن خوب اش،خواسته تنها لحظه

 قفل او دور را شیها دست که بود یپناه یب و لرزان

 .بود کرده
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 تنش به مو اش، زدهوحشت و رهیخ نگاه یادآوری با 

 او به یادیز وحشت حتما دانستیم .شدیم خیس

 ِاال و بود آورده پناه او آغوش به که بود شده رهیچ

 به هم آن دشیعقا از گذشتن و کردن قمار آدم جانان

 .نبود یآسان

 

 هقهق و تن لرز تا گذشت منوال نیهم به یقیدقا

 یقدم و دیکش عقب را خودش و گرفت آرام جانان

 .رفت عقب
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 از. کرد نییپا و باال او ورتص یرو را نگاهش فرهاد

 شقلب کینزد ییجا ز،ین تنش یهود. بود سیخ اشک

 .بود شده سیخ یارهیدا

 

 اشینیب. ماند فرهاد یهود یرو رهیدا به جانان نگاه

 ود،ب هیگر حاصل که یادورگه صدا با و دیکش باال را

 :گفت خجل

 .دیببخش... ب ـ

 .داشت لکنت

 :فتگ او، دیببخش به توجه یب فرهاد

 خوبه؟ حالت ـ
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 مرور را قهیدق چند نیا حوادث داشت تازه جانان

 خودش دست. گرفت دندان به محکم را لبش. کردیم

 هب قادر که بود شده شوکه یطور اول قهیدق چند نبود

 خی شیهادست. نبود زدن پلک یحت و  زدن حرف

 .بود کرده

 

  یتابوصورت#

۴۲۷ 

 

 نییپا و باال جانیب را سرش فرهاد، سوال جواب در

 .کرد

 . گرداند جنگل یکیتار در را نگاهش فرهاد
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 .دیخواب نجایا شهینم گهید ـ

  

 خی یهادست. دیکوبیم محکم قلبش هنوز جانان

 .دیکش سشیخ چشمان ریز را لرزانش کرده

 .ستادیا او صورت یرو فرهاد نگاه

 یروادهیپ کمی فقط شناسم،یم رو جا هی طرفا نیا ـ

 ؟یایب یتونیم. داره

  

 کجا؟... ک ـ

 اونجا شب موندن یبرا نظرم به. ستین یبد یجا ـ

 . بهتره
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 .جنباند موافقت یمعنا به یسر

 اب یکم فاصله با که کرد نیماش به یااشاره فرهاد

 .بود شده پارک چادر

 یتو. کنم جمع رو چادر من که بمون منتظر اونجا ـ

 ادیب رتفشا بخور هست، شکالت تا چند داشبورد

 .سرجاش

  

. فتر نیماش سمت به تعارف یب و گفت آرامش باشه

 تمام. نداشت کردن دو به یکی و تعارف یبرا یجان

 به نگاهش و نشست نیماش درون. دیلرزیم بدنش

 تنها نخورد یزیچ. بود مانده رهیخ چادر پشت
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 شود مطمئن او و کند جمع را چادر فرهاد خواستیم

   .شد هم مانطوره و ستین یزیچ سرش پشت

 هنوز. نگرفت آنجا از را اشرهیخ نگاه اما دیند یزیچ

 تنش به مو و دیچیپیم گوشش در خش خش یصدا

 .کردیم خیس

  

 در و کرد جمع را چادر و لیوسا تمام فرز فرهاد

 گذاشت نیماش

 .شد خم و کرد باز را جانان سمت در

 م؟یبر بهتره حالت ـ
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 و بود جان یب مچنانه چه اگر. کرد صاف را شیصدا

 .خفه

 .آره ـ

 .شوادهیپ پس ـ

  

 .ستادیا صاف

 اششانه یرو را کوله فرهاد و شد ادهیپ جانان

 .انداخت

 .بود چادر یخال یجا به همچنان جانان نگاه

  

 نگاه رد کرد، روشن را اشیگوش قوه چراغ فرهاد

 .انداخت نور و گرفت را جانان
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 .خونه میدبرگر ستین خوب حالت اگر جانان  ـ

 .گرداند فرهاد سمت به را سرش

 .میبر. شدم حساس روزا نیا من. نه ـ

  

 ؟یدید یزیچ ای ؟یدیشن صدا ،یبود چادر یتو ـ

 و نشست تنش در قد تمام ترس گرید بار ناخودآگاه

 .انداخت نییپا سر. کرد تر کینزد فرهاد به را خود

 .گرفتیم نفس کرد یم مکث کلماتش نیب

  

 خش خش یصدا بعد... نبرد خوابم من... من ـ

 دمید اما نکردم توجه اولش چادر، پشت از اومدیم
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 شما هوی ه،یچ نمیبب که رونیب اومدم شه،یم تکرار یه

 ...دمیترس...ت دم،ید سرم پشت رو

  

 .دیپر حرفش انیم فرهاد

 انجیا. نکن فکر بهش گهید. یاوک. دمیفهم باشه، ـ

 و جک گله،جن باالخره اما نداره یوحش ونیح

 .رفته که بوده یجونور

 

  یتابوصورت#
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 را یگرید و بود داشته نگه را اشیگوش دست کی با

 .کرد تیهدا جلو به را او و گذاشت جانان کمر پشت

 .شدینم تیاذ شیپا. بود یصاف نیزم

  

 مال که هیچوب اتاقک هی جلوتر متر چهارصد صدیس ـ

 شتریب میبود که هبچ نجاست،یا پاتوقش. رسوله حاج

 سال دو بار نیآخر. شده کمتر االن اما میاومد یم

 بزاره، همونجا رو داشیکل هنوز دوارمیام. اومدم شیپ

 .کنم دارشیب تونمینم گذشته، کی از ساعت
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 به را نگاهش داشت،یم بر که یقدم هر با جانان

 در نگاهش ریز از یمشکوک زیچ تا چرخاندیم اطراف

 .بود خواهد او با ترس نیا یک تا نستداینم. نرود

 فرهاد که یچوب کلبه به و کرد منحرف را ذهنش

 دنیخواب نهیگز از بود چه هر. کرد فکر گفت،یم

 . بود بهتر چادر داخل

 هم را شانیپا یجلو نبود، فرهاد یگوش نور اگر

 یکیتار شان،یپا زیر یهابرگ یصدا. دندیدینم

 ا،فض در نشاندیکش نفس یصدا شدن پخش و جنگل

 و آخر و انداختیم ترسناک یها لمیف ادی را او

 به مو و رفتندیم جنگل در شبانه که یکسان عاقبت

  . شدیم خیس تنش
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 االب را یگوش نور و ستادیا یم بار کی قدم چند فرهاد

 .رودیم درست را راه شود مطمئن تا برد یم

 .دیرس گوشش به آب یصدا

 .کرد نگاه فرهاد به کوتاه تعجب با

 آبه؟ یصدا ـ

  

 .کرد دییتا فرهاد

 وسطش که اسدره هی کلبه، از جلوتر متر پنجاه. آره ـ

 .اونه یصدا. روده هی

 .برد باال را یگوش نور و کرد مکث یالحظه 

 .میدیرس ـ
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 را مانده یباق قدم چند. نشست جانان جان به آرامش

 چککو کلبه یچوب در یرو را دستش و برداشت بلند

 وارید و در با داشت یقرمز یروانیش سقف. دیکش

 . یچوب

  

 نیزم یرو را اشیگوش نور فرهاد. ستادیا در جلو

 .گشت را اطراف و انداخت

  

 هگذاشت کلبه از یکم فاصله با یکوچک درخت تنه

 :گفت دها،یکل دنید با و داد باال را تنه فرهاد بودند

 .کردم داشیپ ـ
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 یکیتار نیا در که نیهم. دیکش یراحت نفس جانان

 .بود خوب گشتند،یم بر ادهیپ نیماش تا دینبا

  

 ار مشامشان سوخته چوب یبو شدند، که کلبه وارد

 .کرد پر

 وشهگ نهیشوم سمت به قوه چراغ با فرهاد. بود کیتار

 . رفت کلبه

  

 هنیشوم خاکستر بوده، نجایا امروز رسول حاج خود ـ

 .ستتازه
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 داشت، همراه به که یتیبرک و زا آتش ژل با فرهاد

 ًانسبت کلبه فضا نورش با و کرد روشن را نهیشوم

 .شد روشن

  

 زین کلبه کف. ندیبب را اطرافش توانست تازه جانان

 یادیز امکانات. بود نشده پهن یزیچ و بود یچوب

 کی و جانماز پتو، چند تنها نه،یشوم از ریغ به. نداشت

 .بود استکان و یچا فالسک

 

  یتابوصورت#
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 ترف پتوها طرف به نهیشوم کردن روشن از بعد فرهاد

 .انداخت انها به ینگاه و

 . برگشت جانان سمت به

 . پتوئه دوتا و نفره کی تشک کی ـ

  

 کی و تشک کی باشد، جانان حرف منتظر آنکه یب و

 بود تر بزرگ که یگرید و کرد پهن کلبه کف را پتو

 .انداخت آنها یرو را

 .بود داده هیتک وارید به و شده خسته شیاپ جانان

 انیهم با بشه کنم فکر. اوردمین رو هاخواب سهیک ـ

 .کرد سر رو شب
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 .کرد نهیشوم به ینگاه

 نهیشوم داخل یهاچوب نیهم ستین سرد ادیز هوا ـ

 .جوابگوئه هم

  

. دیکش دراز و آورد در را شیهاکفش تعارف یب و 

 انداخته خودش یرو دفرها که ییپتو به جانان نگاه

 .ماند بود،

 :گفت الیخیب و گرفت را نگاهش رد فرهاد

 .تو یبرا ورش اون بزرگه، پتو نیا. بخواب ایب ـ

  

 .کرد رها و گرفت دندان به را لبش یالحظه جانان 
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 نهیشوم بودن روشن وجود با بود، خوب اتاق یدما

 . کند دایپ ازین هم پتو به کردینم فکر

  

 بود کرده پهن کف او، یبرا فرهاد هک ییپتو یرو

 به فیتکل بال و آورد در را شیهاکفش و نشست

 .کرد نگاه فرهاد

 دند؟یخوابیم کم فاصله نیا با دیبا

  

 .داد رونیب صدادار را نفسش و دیکش یپوف فرهاد

 .چرخاند جانان مخالف سمت به را شیرو
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 بخواب،... ستین خطر در اسالم نمت،یبینم گهید ـ

 .یش داریب دیبا شش... یدار وقت فقط ساعت ارچه

 دراز پتو یرو یناراض جانان. بست را شیهاچشم و

 هک حاال. بگذار سرش ریز نداشت یزیچ یحت. دیکش

 .بود بهتر چادر در شیوضع کرد،یم سهیمقا

 .انداخت بود، فرهاد یرو که ییپتو اضافه به ینگاه

 شیاج در. نداشت آن به یازین. کرد ینچ لب ریز

 آمدیم سوخته چوب یبو. بست چشم و خورد وول

 . هاچوب سوختن یصدا و

  

 . دینشن ییصدا چیه رونیب از کرد، زیت گوش
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 اب. بود گذشته ریخ به سو،یگ قول به بود چه هر

 و تنشس شیهالب بر یکمرنگ لبخند سویگ یادآوری

 رمگ هم یرو شیهاچشم که دیینپا یرید. بست چشم

 .ترف خواب به و شد

*** 

 انتک ییجا در و کرد یغرولند یاپرنده زیت یصدا با

 را شیهاپلک یال. نبودند آزاد شیپا و دست. خورد

 .گرداند اتاق در را شیباز مهین چشمانش و کرد باز

  

. شد اریهوش و داد صیتشخ را فرهاد یخال یجا ابتدا

 دیکش باال را خودش و کرد تنش ستون را شیهادست

 .نشست و
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 کجا از نیا. دیکش ینیه خودش یرو پتو دنید با

. دبو ننداخته خودش یرو پتو شبید که او بود؟ آمده

 هک گذشته شب از سردتر یلیخ بود، سرد کلبه یهوا

 .بودند دهیخواب

 

  یتابوصورت#

۴۳۱ 

 

 تمام. برگشت عقب به و دیکش تر باال را پتو

 خاموش و شده خاکستر نهیشوم داخل یهاچوب

 .بود شده
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. ودب افتاده شیپا ریز پتو یرو و شده باز اشیروسر

 کمک با و دیکش سرش یرو را پتو و کرد ینچ

 دهش خشک بدنش. شد بلند جا از دستش از گرفتن

 در انیم از را سرش و کرد باز را کلبه در برهنه پا. بود

 .برد رونیب

  

 آمده باران یکم شب انگار. یابر هوا و بود َتر نیزم

 اام است یداریب شش ساعت بود گفته ادفره. بود

 از یحت نه، که شش از ساعت که داشت نانیاطم حاال

 .نبود او از یخبر و بود گذشته زین هفت
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 و دست کلبه، یسرما از بود؟ رفته کجا. کرد ینچ

 شیهاکفش و دیکش یا ازهیخم. بود زده خی شیپاها

 حجاب عنوان به را پتو که همانطور و کرد پا را

 ار اطراف و رفت رونیب کلبه در از کردیم فادهاست

 .انداخت ینگاه

 نبالد به و برگشت عقب با آب انیجر یصدا با. نبود

 . ستا دره جلوتر متر پنجاه بود گفته فرهاد. رفت صدا

  

 زمستان برهنه درختان انیم از سر به پتو و لنگان

 راه و نداشت یادیز عمق. ستادیا دره لبه. گذشت

 ییاو یبرا نه اما داشت وجود رفتن نییپا یبرا یسنگ

 یاطیتاحیب نیترکوچک با و بود دهید بیآس شیپا که

 .شدیم پرت دره نییپا به
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 خروش و جوش به. زدند یبرق دارش پف چشمان

 .دیشن را فرهاد یصدا که بود شده رهیخ رودخانه آب

  

 ؟ییتو جانان ـ

 و سر با که فرهاد دنید با و برگشت عقب به تند

 و داد تکان سر بود، ستادهیا شیجلو کرده عرق گردن

 :گفت

 .ریخ به صبح. سالم ـ

  

 :گفت یشاک و آمد جلو فرهاد

 نتتیبب ینطوریا یکی ؟یصبح سر هیوضع چه نیا ـ

 . کنهیم سکته
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 .داشت نگه اشچانه ریز را پتو ترمحکم جانان

 هک نییکجا شما نمیبب خواستم فقط بود، سرد ـ

 .رونیب اومدم نیمه با دمتونیند

 .دیکش یگرید ازهیخم ناخودآگاه و

  

 .جنباند سر فرهاد

 .پتوئه به ادتیز عالقه از کردم فکر آها ـ

 .کرد نگاهش جیگ جانان

 .انداخت باال ابرو

 ست؟ین ادتی یعنی ـ

  

 .شد درشت جانان یها چشم
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 رو؟ یچ ـ

 طنتیش با که یلحن با و خاراند را شیابرو گوشه

 :تگف بود، ختهیآم

 .رو پتو سر دعوا و جنگ ـ

  

 ها؟ ـ

 حال همان در و افتاد راه جلو جلو و دیچرخ فرهاد

 :گفت

 من یرو از زور به رو پتو که شب نصف یچیه ـ

 زدم حدس خودت، دور یدیچیپ کامل و یدیکش

 .میبر ایب الیخیب... ینباش داریب

  



صورتیتابو   
  
 

 

2899 

2899 
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  یتابوصورت#

۴۳۰ 

  

 چه خواب در. گرفت دندان به محکم را لبش جانان

. بود دهیکش خودش یرو زور به را پتو بود؟ کرده

 یسر با کرد،یم لعنت را خود که همانطور. کرد ینچ

 . افتاد راه فرهاد سر پشت ن،ییپا

  

 سرد یهوا و بود نکرده دایپ خشک چوب فرهاد

 ملتح رقابلیغ نهیشوم بودن روشن بدون کلبه داخل



صورتیتابو   
  
 

 

2900 

2900 
@romandl 

 هکلب و ردندک جمع را لشانیوسا زود یلیخ. بود شده

 .آوردند در آمدنشان قبل حالت به را

  

 .رفت رونیب در از جلوتر فرهاد

. گرداند کوچک کلبه دور تا دور را نگاهش جانان

 وانستتیم بهتر بود، سالم شیپا اگر. بود یدنج گوشه

 از و داد رونیب آه با را نفسش. بگذراند خوش نجایا

 .آمد رونیب کلبه

  

 تلفنش زنگ دنیشن با که بودند نیماش کینزد

 :گفت فرهاد. شد درشت چشمانش

 توئه؟ تلفن ـ
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 شده هشت تازه ساعت. داد تکان سر تعجب با جانان

 داشت؟ کار او با یکس چه. بود

  

 .جنباند سر

 .آره ـ

 شیهاقدم به یکم اما نداشت را دنیدو طیشرا

 یصدا نیماش به دنیرس محض به اما داد سرعت

 جعبه داخل را لیوسا شتدا فرهاد. شد قطع تلفنش

 رونیب فشیک داخل از را اشیگوش که گذاشتیم

 و کرد اخم آن یرو ناشناس شماره دنید با و آورد

 .ردک یگوش صفحه نگاه منتظر و نشست نیماش داخل
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 حیترج اال و دادیم جواب زد،یم زنگ گریبارد اگر 

 . نشود ریگیپ دادیم

  

 به که او به متعجب ینگاه و نشست کنارش فرهاد

 ؛دینپرس یزیچ اما انداخت بود شده رهیخ اشیگوش

 .افتاد راه و کرد روشن را نیماش

  

 گریاردب که بود نگذشته حرکتشان از قهیدق پنج هنوز

 .افتاد جانان یگوش یرو ناشناس شماره همان

 و ددا نییپا صدادار را دهانش آب. بود گرفته استرس

 .برگرداند فرهاد طرف به سر

 .زده زنگ دوباره االن. ناشناسه مارهش هی ـ
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 :گفت و کرد مکث یالحظه شد درهم فرهاد یهااخم

 .بلندگو یرو بزن بده، جواب ـ

  

 را یگوش. داد جواب و گفت لب ریز باشه جانان

 سکوت جانان. کرد زیت گوش فرهاد. زد بلندگو یرو

 ندیشن با که دیایب ییصدا خط، طرف آن از تا کرد

 .زد برق شمانشچ سرهنگ یصدا

 احوالتون؟. خانوم جانان سالم ـ

  

 و برداشت شیپا ران یرو از را یگوش ذوق با جانان

 .گرفت گوشش یرو
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 رید من دیببخش شما؟ نیخوب. سرهنگ جناب سالم ـ

 .رو تون شماره نداشتم. دادم جواب

  

 .دیخند کوتاه رضایعل

. رو خط نیا گرفتم تازه. یندار رو نیا دونستم یم ـ

 .یدینم جواب که یخواب کردم فکر من

  

  

 نیبهتر سرهنگ؟ جناب خبر چه. بودم داریب نه ـ

 الحمداهلل؟

 :گفت هیکنا با رضایعل

 .شما یپرس احوال از بهترم بله، ـ
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 جانان .فشرد گاز یرو یشتریب فشار با را شیپا فرهاد

 ندید با اما برگشت او سمت به و شد پرت حواسش

 به داد حیترج جلو، به اش رهیخ نگاه و درهم یهااخم

 یزیچ فرهاد به و دهد ادامه رضایعل با اش مکالمه

 . دینگو

  

 :گفت خجل

 گفت اوشیس یوقت واقعًا. سرهنگ جناب شرمنده ـ

 ماش دونستم ینم من. دمیکش خجالت یلیخ شده یچ

 دنیشن با بودم، داخل که من ن،یاتیعمل اون یتو هم

 خداروشکر. دمبو کرده وحشت هاکیشل صدا و سر
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 نم اومدیم سرتون ییبال اگر خوبه، حالتون االن که

 .دمیبخشینم رو خودم که یکی

  

 :گفت ناباورانه رضایعل

 ه،من شغل نیا ؟یچ یبرا ؟یدیکش خجالت تو واقعا ـ

 مب بادمجون میآبج قول به اد،یم سرم ادیز بالها نیا از

 .شمیم سرپا باز بشه طورم هر من نداره، آفت

 به و دیرس جانان گوش به فرهاد پوزخند یصدا

 سرعت بردن باال و دنده کردن جا به جا دنبالش

 .نیماش

 

  یتابوصورت#
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۴۳۲ 

 

 رو صداتون شدم خوشحال واقعًا خداروشکر ـ

 ن؟یشد مرخص مارستانیب از. دمیشن

  

 هم که زدم زنگ راستش. شمیم مرخص امروز نه ـ

 .باهاتون شتمدا یحرف هی هم و بپرسم رو حالتون

 :گفت کنجکاو جانان

 ؟یحرف چه. دییبفرما ـ

  

 .افتاد من من به رضایعل

 ...بشه اگر... گفتم... راستش ـ
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 به دلشوره او دهیبر دهیبر کلمات و هامکث از جانان

 .افتاد جانش

 به راجع اومده؟ شیپ یمشکل سرهنگ جناب ـ

 ه؟یکالنتر

  

 :گفت شده هل رضایعل

 ...ستین ربطم یب البته... ستین اون به راجع... نه ـ

 ادامه تر مسلط و دیچ هم کنار ذهنش در را کلمات

 :داد

 .باشه بهتر بگم بهتون یحضور کنم فکر ـ
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 را رضایعل منظور. شد درشت چشمانش جانان

 رشتیب را او گفتیم که یاکلمه هر با و دیفهمینم

 .ترساندیم

  

 کاش ست؟ین هم و هیکالنتر به راجع هم یچ یعنی ـ

 با مکنیم سکته تهران امیب تا من. هیچ انیجر نیبگ

 .اوضاع نیا

  

 و داد دست از را اشیشگیهم صالبت رضایعل یصدا

 .شد خجل

. نداره ماجرا اون به یربط واقع در... نه... نکنه خدا ـ

 فکر. گمیم بهتون دمتونید حاال که هیموضوع هی
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 دیبا. شهینم اما گفت یگوش پشت شهیم کردمیم

 .نمتونیبب یحضور

  

 جانان یدرون تنش و استرس از یکم شیهاحرف

 بود دهافتا یاتفاق اگر. بود کرده نگرانش باز اما کاست

 گرنه و چه؟ دیبگو او به توانستینم رضایعل و

 بزند؟ او به داشت  یحرف چه رضایعل

  

 . شد میتسل باالجبار. کند اصرار نداشت دوست

 با دمیرس تهرانم ندهیآ هفته شنبهدو من. خب اریبس ـ

 خوبه؟ کنم،یم هماهنگ باهاتون شماره نیهم
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 تهران مگه شما... فقط. تماستونم منتظر من. آره ـ

 ن؟یستین

 .شمال اومدم. نه ـ

  

 .شد نگران رضایعل یصدا

 واقعًا؟ نیترسینم ؟ییتنها اونم اوضاع؟ نیا یتو ـ

 ...هنوز یکالنتر

 .دیپر حرفش انیم جانان

 ...ستمین تنها ـ

  

 دنده یرو دستش کی که کرد فرهاد به ینگاه مین

 فشرده محکم فرمان دور یگرید و شده قفل نیماش
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 و زده رونیب دستش یها رگ که محکم آنقدر. شدیم

 رهیخ جلو به یطور. بودند مشخص زین فاصله نیا از

 .کندیم ریس یگرید جهان در ییگو که بود شده

 .منواب مهندس یآقا با ـ

  

 .شد قرار بر خط طرف آن در سکوت یالحظه

 ؟ییدوتا. آها ـ

 

  یتابوصورت#

۴۳۳ 
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 دنیپرس سوال لحن. رفت درهم شیهااخم جانان

 .امدین خوش مذاقش به رضایعل

 .کرد تمام را مکالمه و داد جواب محکم بار نیا

 .فعال. برم دیبا من دیببخش. ییدوتا بله ـ

  

 .کرد یافظخداح کوتاه زین رضایعل

 .دار نگه خدا ـ

  

 مدت تمام. کرد ینچ و آورد نییپا را یگوش جانان

 سرهنگ یهاحرف ریدرگ آنقدر. بود کریاسپ یرو

 کریاسپ حالت از را یگوش ، بود رفته ادشی بود شده
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 وازپر یگرید یجا به فکرش و دیکش یپوف. بردارد

 د؟باش داشته توانستیم یکار چه او با سرهنگ. کرد

 .یدادینم لقو ـ

 او سمت به و آمد در فکر از فرهاد یصدا دنیشن با

 .داد تکان طرف دو به یسر جیگ. دیچرخ

 ؟یچ قول ها؟ ـ

  

 باال ابرو بود، جلو به نگاهش که همانطور فرهاد

 .انداخت

 .رو بودن تهران دوشنبه قول ـ

 م؟ییکجا دوشنبه مگه ـ

 .تهران ـ
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 .کرد اخم بود؟ انداخته دستش

 ؟یچ که خب ـ

  

 .داد حیتوض تر جامع یکم فرهاد

 ادین خوشت کنم فکر هم تو. میندار وقت اما میتهران ـ

 .یببند ساک نود قهیدق

 جمالت یمعن. داد تکان طرف دو به را سرش جیگ

 .دیفهمینم را فرهاد گنگ

 منم نیبد حیتوض یطور هی نیخوایم ؟یچ یعنی ـ

 بفهمم؟
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 .خاراند را شیابرو گوشه فرهاد

 ریز. شما نه هستم تو و فرهادم من که اول... البته ـ

 دمید چون بگم االن خواستمینم دومم. نزن قولت

. یدب یبرا میدار پرواز صبح شنبه سه گفتم، یداد قول

 .یستنب چمدون ریدرگ شنبه سه تا میبرس که شنبه دو

  

 آمد رونیب دهانش از یا دهیکش یچ اریاخت یب جانان

 ارکن و کرد چیپ بقچه را تراماح. شد گرد چشمانش و

 .گذاشت

 ...هه ؟یبگ من به یخواستینم ـ
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 تهگرف جفتشان یبرا که فرهاد نفره تک ماتیتصم

 یناگهان سفر نیا و ختیریم بهم را اعصابش شدیم

 هوا در هدف یب را دستش. بود آخرش گرید

 . چرخاند

 سه نم که نیبگ من به نیخواستینم االن واقعًا یعنی ـ

  بفهمم؟ صبح هشنب

  

 .داد تکان طرف دو به را سرش

 نفر نیچند یجا ممکنه چطور... فهممینم واقعا من ـ

 نگفت؟ بهشون و گرفت میتصم
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 سمتش به فرهاد سر و شد کمتر نیماش سرعت

 .برگشت

 شوکه جانان العمل عکس دنید  از که بود واضح

 .بود شده

  ؟یایب یخواینم االن؟ هیچ مشکل ـ

  

 طرف دو به را سرش جانان. دیفهمینم را حرفش

 .داد تکان

 کی کردنه؟ مخالفت فقط من حرف نیکن یم فکر ـ

 تنها نه سفر نیا به راجع شما که نیکنینم فکر درصد

 چون طفق نیگیم که االنم بلکه ن،ینگفت یزیچ من به
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 گفته همسرش و عماد به که رزو اون مثل. نیمجبور

 .مزدتونمنا من...نیبود گفته... نیبود

  

 باز در تا زد را موتیر فرهاد. بودند دهیرس خانه به

 .داد حیتوض یجد حال همان در و شود

 بحث بهش راجع میمجبور االن مثل شهیهم چون ـ

 ییهوی یهاتیموقع. مینرس جهینت به اخرش و میکن

 هی خودت... هم سفر مورد در. دهیم جواب بهتر

 رو اتشییزج داخل، میبر یانیجر در رو شییزایچ

 .گمیم بهت

 .کرد باز را کمربندش و کرد پارک اطیح در را نیماش
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 یتابوصورت#

۴۳۴ 

 

 اما زدیم نفس نفس حرص از جانان. شدند ادهیپ

. رفت باال ها پله از فرهاد کمک با و نکرد یلجباز

 از بعد که بکند یداورشیپ و قضاوت خواستینم

 یطرف از اما شود مانیپش آن از قتیحق دنیشن

 .ردیذبپ را فرهاد طرفه کی ماتیتصم نیا توانستینم

 

 با جانان. بردارد نیماش از را لیوسا تا رفت فرهاد

 .رساند کاناپه به را خودش لنگان و کوچک یهاقدم
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 که یقیدقا. گذشت دار کش قهیدق پنج فرهاد، آمدن تا

 تا خواستینم یطرف از. بود جدال در خودش با

 طرف از و بکند یقضاوت فرهاد، یهاحرف دنیشن

 .دیکشیم نشان و خط او یبرا گرید

 

 را اشآشفته ذهن یصدا شیجلو فرهاد ستادنیا با

 .کرد خفه

 م؟یبزن حرف ـ

 

 .داد تکان سر نانیاطم با جانان

 .آره ـ
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 او سمت به. نشست جانان کنار و زد دور را زیم

 .کرد حلقه درهم را شیهادست و دیچرخ

 ،یدب مرفتیم قرارداد بستن یبرا دیبا من جانان نیبب ـ

 درسته؟

 

 .جنباند سر جانان

 .بله ـ

 

 چون یبمون رانیا من بدون یتونینم تو االن ـ

 دیاب حتمًا من هم یطرف از نگرفتنو هنوز رو یکالنتر

 . یدب برم قرارداد نیا بستن یبرا
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 .کرد فکر و گرفت دندان رابه لبش یالحظه جانان

 هک االن. کنه یکار تونهینم فعال هک یکالنتر خب ـ

 من شه؟یم یچ شرکت... یدب میبر بعدم میینجایا

 ...بمونم تونمیم

 

 .دیپر حرفش انیم

 هک لیدل صد و هزار به. جانان یبمون یتونینم تو ـ

 کس چیه به االن. یدونیم رو همش هم خودت

 دهش کم یکالنتر قدرت درسته. یکن اعتماد یتونینم

 که یزیچ. داره پول تر مهم همه از و آزاده هنوزم اما

. فروشنیم بهش رو خودشون روزا نیا ها آدم همه

 یصدا بارزش نمونه ،یترسیم ازش هنوز هم تو
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 هکن یاوک گفتم اوشیس به من. چادر پشت شبید

 کل کنم کرف. رهیبگ طیبل شنبه سه یبرا بوتنه تا کارارو

 مه شرکت. ادینم شیپ یمشکل. بشه روز پنج سفر

 یریگیپ دور از. بنده قرارداد نیا به کارش فعال

 .بره یسرکش یبرا گمیم دیگلش به. کنمیم

 

 خود یرو به اما خورد جا یکم دیگلش اسم دنیشن با

 هب. بود شده حساس دختر نیا یرو ناخودآگاه. اوردین

 .زد تشر خود

 .چه تو به ـ
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 انیم را سرش بود شده آرام یکم فرهاد حاتیتوض با

 . کرد نیسنگ سبک را ماجرا و گرفت دستش دو

 .دجانیگلش سالم ـ

 

 گردنش پشت که آمد باال سرعت با چنان جانان سر

 گردنش پشت دستش کی با که همانطور. گرفت درد

 دیگلش با که برگشت فرهاد سمت به داد، یم ماساژ را

 .زدیم حرف

 .دیشنینم را دیگلش یصدا

 آدینم دیگلش گفتیم بود، زده زنگ خان بیحب ـ

. زنمیم زنگ بهش خودم گفتم بزنه، حرف باهات

 ؟یکنیم کارا چه ؟یخوب
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 .انداخت نییپا سر و گرفت را اشرهیخ نگاه جانان

 ؟یچ یبرا واقعًا؟ ـ

 

 یتابوصورت#

۴۳۵ 

 

 فرهاد، خنده یصدا با که گفت چه دیگلش دینفهم

 قبل تشیوضع به و شد بلند سرعت به سرش

 .برگشت

 ونرشیتاث نقدریا هاگل اون کردمینم فکر وقت چیه ـ

 .باشه ماندگار
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 .خورد را اشخنده و کرد مکث یالحظه

 . اسصرفه به یمال لحاظ از. هیخوب روش یول ـ

 

 هب یربط چه. دیگز لب و دیدزد نگاه گرید بار جانان

 به دیبا چرا اصال د؟یخندیم فرهاد که داشت او

 حرف و هاگل مورد رد کرد؟یم گوش دو آن مکالمه

 یلیدل نیا باز اما بود شده کنجکاو فرهاد گنگ یها

 و کند خفه را دورنش مغرورش جانان که شدینم

 .دهد ادامه سمع استراق به همچنان
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 از تا کرد بدنش گاه هیتک و گذاشت مبل را دستش

 شمچ فرهاد که بود شده زیخ مین شود، بلند مبل یرو

 .اندکش مبل به را او و گرفت را

 

 .رفت وا مبل یرو ماست مثل

 دستش کی با که فرهاد به یاغرهچشم و کرد ینچ

 یگرید با و بود داشته نگه گوشش دم را یگوش

 .انداخت را او دست

 

 ترهواس یب نباریا. داد را دیگلش جواب الیخیب فرهاد

 .یقبل جمله چند از تریجد یکم و
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 هامگل اون همه خب یول کنمیم فکر بهش. آره ـ

 .گردهینم بر روزا اون برگردن

 

 اون کردن زنده کنم یم احساس ؟یستین موافق

 .دیگلش نداره یادهیفا چیه خاطرات

 و بود دهیفا یب اما دیکش را دستش حرص پر جانان

 .شد شتریب مچش دور فرهاد دست فشار عوض در

 لحظات، آن در. شد بلند جانان یگوش زنگ یصدا

 زا را دستش ذوق با. بود نجها آهنگ نیبهتر شیبرا

 رها را دستش ینگاه مین با او و دیکش فرهاد دست

 .کرد
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. بود هلن از یصوت تماس. آورد در را اشیگوش

 مانده نصفه شان مکالمه شبید. زد یبرق چشمانش

 .بود

 

 ،کرد یم را تالشش تمام که همانطور و شد بلند جا از

 شاتاق به تا بردارد قدم تند اشهدید ضرب یپا آن با

 .دیشن را فرهاد حرف برسد،

 

 تیاذ رو تو دیشا روزا اون مورد در صحبت دیگلش ـ

 چیه اشیادآوری. کنهیم تیاذ رو من یول نکنه

 زنگ یزیچ هی یبرا من. کنهینم درست رو یزیچ

 ...که زدم
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 .ودب بسته را در و شده اتاق وارد. دینشن یزیچ گرید 

 .گذاشت گوشش یرو را یگوش و داد را هلن جواب

 من دل صبح از ؟یدینم جواب ییکجا جانان سالم ـ

 . ختهیر هزاربار فربد و

 .نشست تختش یرو

 ...دیکش طول اتاق یتو اومدم تا بودم رونیب سالم، ـ

 

 :داد ادامه و دیخند 

 با نیخورد حرص شما. ماست شب شما، صبح ـ 

 .میدیخواب تخت هم ما اجازت
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 .گرفت حرصش

 شیآت یرو اسفند نیع ما که یبر ابخو به خواب ـ

 ازب رو خونه در و برگشت سرکار از تا فربد. میبود

 شد یچ ن؟یخوب. جانان به بزن زنگ گفت کرد

 رفت؟ کجا فرهاد ما؟ تماس بعد شبید

 

 یتابوصورت#

۴۳۶ 

 

 حال همان در و دیکش دراز تخت یرو اطیاحت با

 :گفت
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 میرفت. شد یعصب فقط لحظه اون. بود یاوک. یچیه ـ

 .خونه میاومد االن میدیخواب جنگل

 

 :تگف دیبار یم آن از ریتح و تعجب که یلحن با هلن

 زد زنگ فربد نه؟ نیشمال ؟یچ واسه جنگل؟ ؟یچ ـ

 .دیپرس ازش رو ماجرا اوشیس به

 

 فرهاد هوی دمید دونمینم. میاومد شیپ روز دو. آره ـ

 . ردمنک مخالفت نداره اعصاب دمید منم داد شنهادیپ

 شنوه؟یم رو صدامون جانان؟ خوبه االن ـ

 .زنهیم حرف دیگلش با داره نشسته ییرایپذ یتو. نه ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

2934 

2934 
@romandl 

 .دیکش ینیه هلن

 و خار تونه یم قدر چه آدم اخه جلبک؟ دختره نیا ـ

 آخه؟ شهینم آدم چرا. باشه فیخف

 هم که یلیدل دو به. شد برپا دلش در یذوق جانان

 نظرهم او با نکهیا هم و شناختیم را دیگلش هلن،

 .بود

 

 .ندهد سر قهقهه تا دیگز لب

 راجع یزیچ سال چند نیا ش؟یشناسیم هم تو ـ

 .ینگفت بهش

 :گفت حوصله یب هلن
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 کال. دهیم یمنف انرژش من به آدم نیا نقدریا آخه ـ

 یوقت فقط ام خونه تو. کنم پاکش ذهنم از خوامیم

 اشالهحو فحش تا سه دو ومدیم فشار بهم یلیخ

 مخته یرو اگر هم تو. شدمیم الشیخ یب و کردمیم

 چسبه که فرهاد و فربد یبرا. نده تیاهم بهش ادیز

 بزار الیخیب. لوسه و نچسب یلیخ من یبرا یول

 .دراد جونش بزنه حرف و بزنه زنگ نقدریا

 

 جانان که یالحظه درست و کرد مکث یا لحظه هلن

 د،یبپرس دیگلش و فرهاد رابطه اتییجز از خواستیم

 .کرد عوض را بحث

 نگران یلیخ من صبحمون تماس بعد نیبب جانان ـ

 زندان از اومدن از بعد فرهاد. گفتم هم فربد به. شدم
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 بورص یلیخ قباًل. شده یعصب یلیخ ها، اتفاق اون و

 یم. هزیبر بهم یحرف نیترکوچک با که بود نیا از تر

 هک تو و نم یول یبمون یسیرودروا یتو ممکنه دونم

 دمیبپرس هم قبال خب؟ م،یندار هم با رو هاتعارف نیا

 هشب کن فکر االن لطفًا پش. نه ،یگفت یسرسر ازت

 یتو چه فرهاد؟ با یشینم تیاذ تو. بده رو جوابم و

 ای هیمسیساد فرهاد گمینم. ساختمان یتو چه و کار

 ...ها یچ

 

 .گرفت ینفس

 ره؟یمن مخت رو یعنی. گمیم یعصب لحاظ از ـ

 هک نطوریا شه؟ینم نتونیب یزیچ یبحث ییدعوا

 هم دنت،یدزد که یروز اون ماجرا از گفت اوشیس
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 یرو رفته که کرده یکار هی باز بزنم حدس تونم یم

 .مخت

 

 یهابحث ادآوردنی به با و کرد فکر یالحظه جانان

 .دیخند شانیشگیهم و روز هر

 چه. شدم سر گهید. هلن میدار روز هر رو بحث ـ

 رب شترشیب. هانهیزم هیبق یتو چه و یکار بحث

 با متیشخص من. نمونهیب که ییهاتفاوت به گردهیم

 یعصب نیا. کار یتو یحت خونهینم فرهاد مثل یکس

 احساس اما هست هم شدنش مزاج یدمدم و شدن

 ات شهیم تیاذ خودش شتریب مورد نیا یتو کنم یم

 ؟یدونیم من
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 .گرفت خود به یتریجد شکل لحنش

 از یچیه بایتقر که یاینوع من نظر از االن فرهاد ـ

 اب صحبت به ازین باز دونم،ینم هم یشناسروان علم

 کنه یم فکر یزیچ هر به  االن فرهاد. داره روانشناس

 .خودش درمان و خودش از ریغ

 و شه لخته خون ،یبخور چاقو دینبا شهیهم که زخم 

 الس کی یها اتفاق نیمه ییوقتا هی زخم. ببنده دلمه

 که یروح مرض هی یدونیم بهتر تو. هلن رنیاخ

 تونهیم قدر چه آدم جون به وفتهیب بشه خوره

 هب ازین فرهاد. باشه چاقو ضربه هی از تروحشتناک

 یزیچ که یگاهگه. زنهینم حرف اما داره زدن حرف

 .حالش از زنهیم خشکم من گهیم
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 غضب با فرهاد هک یشب ریتصو و بست را چشمانش

 پشت گفت، شانماهه چند نیجن از پارک در

 .کرد علم قد شیهاپلک

 

  یتابوصورت#

۴۳۷ 

 

 اب شبش و صبح و شرکته ریدرگ دائم که هم االن ـ

 زا یوقت من که یروانشناس اون. گذرهیم شرکت ذکر

 ادتهی رو کرد یمعرف بهم فربد و تهران اومدم مشهد

 هلن؟
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 :گفت بود، رفته فکر در که همانطور هلن

 .آره ـ

 شش،یپ بره بگم فرهاد به خوامیم وقته چند االن ـ

 بهش میبگ فربد به که دهیرس ذهنم به االن... تونمینم

 .بده شنهادیپ

  

 .زد خنده ریز بلند هلن

 اونم ؟روانشناس شیپ برو ایب بگه فرهاد به بره فربد ـ

 نم،ربامه برادر یا آه بگه و چهیبپ چشماش یتو اشک

 ...من به ینگفت زودتر چرا
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 .گرفت را حرفش یپ تریجد و کرد یاسرفه

  

 دفرب که نهیا از ترمغرور یلیخ یلیخ فرهاد جانان، ـ

 از که مخصوصًا. رهیبپذ اون و بده یشنهادیپ نیچن

 نیا .داره فربد به یپدر حس کال و شدن میتی یبچگ

 .داره حتانهینص فاز شتریب هم رفتن روانشناس

  

 ارشب صبح از بدتر حرف دوتا بگه فربد نکن شک 

 یاوک تازه که هم قباًل کرده، یقاط کال که االن. کنهیم

. کنهیمن قبول. بگه بهش یزیچ تونستینم فربد بود،

 حرف یمنطق ینیبش رهیبپذ... دیشا د،یشا تو با باز

 .ابدًا فربد یول یبزن
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 .داد رونیب را نفسش دیناام جانان

 .رسهینم ذهنم به یزیچ گهید من ـ

 :گفت جانیه با هلن

 .زدم زنگت امگهید زیچ هی یبرا من نیبب ـ

  

 :گفت جان یب

 ؟یچ ـ

  

 .وفتادین هلن یصدا از جانیه

 نا،یا خرابه حالش فرهاد یگفت موقع اون که تو نیبب ـ

 کار رو مخش کمی هم فربد کردم فکر من بعدا
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 تولد شنبه، یعنی گه،ید روز سه که گفت انداخت،

 زا داشتن داریسرا هی اونجا انگار گهیم فربد. فرهاده

 آدم اون و الیو اون که من دوستن، باهم که یبچگ

 کمک ازشون شونیشناسیم اگر تو یول. دمیند هارو

 نیا از. نیریبگ فرهاد ایر یبرا تولد هی که ریبگ

 یدز االن که یحرف به توجه با بعد. طورها یزیسوپرا

 .بگو زیر یلیخ رو روانشناس انیجر هشب اونجا هم

  

 را هلن یهاحرف تا کرد سکوت یالحظه جانان

 .زد خنده ریز یپق بعد و کند هضم

 :گفت دهیبر دهیبر خنده انیم
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... ینگفت فقط... واقعًا بود خاص یلیخ اتدهیا نیا ـ

 رو من فرهاد که بعدش بعد نه؟ ای بخرم یبوق کاله

 .بخوابم برم بده، رکمپا آدرس هی رون،یب انداخت

  

 :گفت حرص پر هلن

 رو فرهاد مورد هی نیا تو استثناعًا. امیجد. کوفت ـ

 هشیم خوشحالم. ینیبینم یبد واکنش. شناسمیم

. بودن ما خونه تولدش شب شهیهم قبل یساال... تازه

 تگذشیم خوش میلیخ. بادکنک و میگرفتیم کیک

 ول بعد یاالس از میکرد زشیسوپرا سال کی فقط اما

 و من ازدواج اول سال. میگرفتیم تولد یعاد میرفت

 .شد خوشحال یلیخ میکرد زشیسوپرا که فربد
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 :گفت فربد به رو و

 تو زنهیم رنیبگ تولد فرهاد یبرا نظرت به فربد؟ نه ـ

 َپرشون؟

  

 

  یتابوصورت#

۴۳۸ 

 

 در هلن بعد یلحظات د،ینشن را فربد یصدا جانان

 :گفت یگوش
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 هم ام صبحش واکنش اون با البته. نه گهیم هم فربد ـ

 تهش ته... نیبب یول. میکن شینیبشیپ قیدق میتونینم

 خودتون برا یرییتغ هی نشه، خوشحال اونم نهیا

 مشت تولد هی ایدر به بزن رو دل نظرم به. هست

 .من یبرا بفرست ریبگ امیسلف تا سه دو. نیریبگ

  

 و خورد فرو را نشییپا بل. رفت فرو فکر به جانان

 .کرد فکر یالحظه

 :گفت ربط یب

 تولدش شب که نداشت یزندگ خودش مگه ـ

 شما؟ خونه اومدیم
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 :گفت حوصله یب و کرد ینچ هلن

 سال هر نارویا منم واال کل در یول مهمه؟ نیا حاال ـ

 باشه اشتهد برنامه فرشته دیشا گفتم. گفتمیم فربد به

 هم واقعا. ترهخوشحال نجایا نه گفتیم فربد اما

 نیا تو ادیز فرشته. دیخندیم گفتیم یکل اومدیم

 یم تگج کارگاه هیشب شتریب. نبود نایا تولد یفازا

 شبم اخر و گرفتیم نظر ریز رو ما همه اومد

 .رفتیم

 :گفت وار زمزمه سکوت یاندک بعد و گفت یآهان

 .ترسمیم بهم؟ گهینم یزیچ یعنی هلن ـ

  

 .دیدخن هلن



صورتیتابو   
  
 

 

2948 

2948 
@romandl 

 ازهف تو ما یبرا االن فرهاد بابا، الیخیب خره؟ یچ از ـ

 تونهینم ره،یگ دستت کارش یمعاونش. که خوبه تو با

 .باش لکسیر بگه، یزیچ بهت

 .دیکش یپوف

 .باشه ـ

 .ولیا ـ

  

. بکنم رو فکرام من حاال نباش مطمدن هم یلیخ ـ

 رو نجاهایا اصاًل من. نه ای شهیم اصاًل نمیبب

 . الهیسر هی کال خودش فرهادم چوندنیپ. سمشناینم
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 رو اونجاها من. بنداز کار به رو مخت کمی. شهیم ـ

 نمذه به یا دهیا باز یول. بهت گفتمیم وگرنه دمیند

 .بهت گمیم دمیم اس دیرس

  

 .دیکش یپوف

 .اینداد نشونم رو خونه باشه ادتی. حله ـ

  

 یرو هنور ما شست رو فربد و من فرهاد یاونطور ـ

 .میش خشک میمنتظر

  

 .کرد اضافه و کرد یاخنده تک
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 وقت هر تو. کاریب و ام خونه تو شهیهم که من ـ

 عمارت حاال. بدم نشون بهت بزنگ یبود یاوک

 .دارم دوست وشویو یول کهیکوچ ست،ین یشاه

  

. دیشنینم رونیب از را فرهاد یصدا. کرد دقت یکم

 .کرد کوتاه را مکالمه

 یکار کرد، شهیم چه نمیبب برم نم. هلن یاوک ـ

 ؟یندار

 .خداحافظ نه ـ

  

 زا اطیاحت با. آورد نییپا را یگوش و کرد یخداحافظ

 .رفت رونیب اتاق از و شد بلند تخت یرو



صورتیتابو   
  
 

 

2951 

2951 
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 زده بشیغ کجا باز. کرد ینچ. نبود مبل یرو فرهاد

 بود؟

  

 دنبال دائم دیبا اششده لیعل پا و تیوضع نیا با

 .گشتیم فرهاد

 .رفت در سمت به و زد غر لب ریز

 

  یتابوصورت#

۴۳۹ 

 

 زین نرویب از در در، رهیدستگ دنیکش نییپا با زمانهم

 .رفت عقب یقدم دهیترس جانان و کشد باز



صورتیتابو   
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2952 
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 چشمان دنید با اما دیکش یراحت نفس. بود فرهاد

 .کرد درشت چشم اششده سرخ

 شده؟ یزیچ ـ

 مبل سمت به و زد دور را او انداخت، سرباال فرهاد

 .رفت

  

. انداخت مبل تا اشفاصله و خودش به ینگاه جانان

 .رفت مبل سمت به لنگان لنگان

 تهگرف دستش دو انیم و انداخته نییپا را سرش فرهاد

 .بود



صورتیتابو   
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2953 
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 مهندس یآقا توانستینم قبل مثل. نشست کنارش

 با. ودب امدهین کنار فرهاد گفتن یراحت با هنوز و دیبگو

 .داد انیپا درونش مکش کش به «ن؟یخوب»  گفتن

  

 بود؟ گفته چه دیگلش. نداد یجواب فرهاد

 ؟بود شده شانیدعوا. گرفتند جان ذهنش در هاهیفرض

 .افتاد اتاق به ورود از قبل فرهاد حرف ادی

  

 تیاذ رو تو دیشا روزا اون مورد در صحبت دیگلش»

 چیه اشیادآوری. کنهیم تیاذ رو من یول نکنه

 زنگ یزیچ هی یبرا من. کنهینم درست رو یزیچ

 ...« که زدم



صورتیتابو   
  
 

 

2954 

2954 
@romandl 

  

  بود؟ کرده یادآوری را یزیچ چه دیگلش

 است ممکن دانستیم آنکه با و زد یکیتار در یریت

 :دیپرس کند، اشعیضا فرهاد

 گفتن؟ یزیچ هخامنش مهندس خانم ـ

  

 به و  شد جدا دستانش کف از باالخره فرهاد، سر

 .دیچرخ او سمت

 ده؟یگلش منظورت ـ

 .داد تکان سر

 :گفت حال همان در فرهاد

 ه؟یآدم طور چه دیگلش یکنیم فکر تو ـ



صورتیتابو   
  
 

 

2955 

2955 
@romandl 

  

 .کرد نگاهش خورده کهی جانان

 ها؟ ـ

  

 .کرد تکرار را سوالش فرهاد

 ه؟یآدم چطور دیگلش یکنیم فکر ـ

  

 .رفت طفره. کرد جور و جمع را خودش یکم

 یچ یبرا. گهید هاآدم هیبق مثل آدم هی شونمیا خب ـ

 ن؟یپرسیم رو سوال نیا

  

 :گفت یجد فرهاد



صورتیتابو   
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2956 
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 .دمیپرس من اول. گهید نده جواب سوال با رو سوال ـ

 چون. یبگ یخوب همش و یکن اغراق ندارم هم توقع

 .ادمهی رو خان بیحب خونه لدای شب اون من

  

 به رهیخ یا لحظه و خورد فرو را نشییپا لب جانان

 زین فرهاد را نا بود، یرک آدم شهیهم. کرد نگاه فرهاد

 اما بود کرده ثابت را نیا بار نیچند و دانستیم

 . کرد یم فرق بحثش دیگلش

  

 مهه فرهاد جلو که بود کرده زیلبر را او صبر فرشته

 کرده یباز رکانهیز دیگلش اما بود کرده بارش زیچ

 .بود



صورتیتابو   
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 برگ او به فرهاد جلو و کرده یباز رو یوقت تنها 

 دبو شک از پر. بس و بود لدای شب بود، داده برنده

 ادی هک شدندیم رنگ پر هاشک نیا یقت و گفتن یبرا

 اتاق در فرهاد یها نوازش آن و دیگلش با اولش دارید

 .افتاد یم کارش

  

 .دیپر رونیب فکر از فرهاد حرف با

 سبک یدار رو یچ دارم؟ تعارف باهات من جانان ـ

 ؟یکنیم نیسنگ

 

  یتابوصورت#

۴۴۱ 



صورتیتابو   
  
 

 

2958 

2958 
@romandl 

 

 افکارش درهم کالف کردن گم از سردرگم و کالفه

 که حاال. گفتیم رک. کرد انتخاب را یشگیهم راه

 گفتیم هم او داشت اصرار و دهیپرس سوال خودش

 فرهاد به زدن حرف نیح در تواند ینم دانستیم اما

 .کند نگاه

  

 به و کرد نگاه اششده حلقه درهم شیهادست به

 .آمد حرف

 چون نیخوایم رو من نظر اچر دونمینم من خب ـ

 خب و دارم تفاوت شونیا با یلیخ لحاظ همه از من



صورتیتابو   
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2959 
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 اشتهند بهش راجع یمثبت نظر که هیعیطب یحد هی تا

 . باشم

  

 .داد رونیب را نفسش

 هن ای فرزنده تک و پولدار یهاآدم یژگیو دونم ینم ـ

 با و ننیبب باال رو خودشون که ییهاآدم از من یول

 دیشگل من. دارم نفرت واقعا کنن نگاه رو هیبق ریتحق

 نیا از کدوم چیه اما بار ده از کمتر دمیند ادیز رو

 .نداده یخوب احساس بهم نبوده، خوب دارهاید

 لشیدل واقعا من که نگاهشونه یتو ناشناس حس هی

 نیا در فقط دارهاید نیهم به توجه با. دونمینم رو

 بخو که ننشستن من دل به که بگم تونمیم حد



صورتیتابو   
  
 

 

2960 

2960 
@romandl 

 ختمیر بهم کمی لدای شب اون. ستین مهم هم اصاًل

 دنبال هم هاقبل مثل ستین مهم برام گهید االن اما

 ...جلو که شیپ ماه چند مثل... ستمین خودم اثبات

  

 .کرد سکوت و دیگز لب خجالت از

 .گرفت را حرفش ادامه فرهاد

 هر و فرشته جلو یسادیوا که شیپ ماه چند مثل ـ

 .یکرد شبار بود حرف یچ

 حیتوض خواست و گرفت باال را سرش خجل، جانان

 .برد باال را  دستش فرهاد که بدهد

  



صورتیتابو   
  
 

 

2961 
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@romandl 

 مقصر دنبال اصال من. یکرد یخوب کار روز اون تو ـ

 با و ،یکرد دفاع خودت از روز اون تو اما ستمین... و

 عوض رو قتیحق فرشته فوت ای زمان گذشت

 .بده ادامه. کنهینم

 پنهان را تعجبش. ماند رهیخ رهادف به یالحظه جانان

 یهاحرف به راجع ینظر چیه وقت چیه فرهاد. نکرد

 .بود نداده فرشته

  

 راحت و خواند چشماش از را جانان یها حرف

 :گفت

 انشیب فقط اما بودم حق طرف روزام اون من ـ

 .بگو م،ینش خارج یاصل بحث از. کردمینم



صورتیتابو   
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2962 
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 ذهنش .دهد نشان یادیز تیحساس نخواست جانان 

 .چرخاند دیگلش یسو به را

 .مستین خودم اثبات دنبال هم قبل مثل گفتم اره ـ

  

 .انداخت باال شانه

 و کردم اثبات خودم به رو خودم که بردم یوقت من ـ

 .ندارم هیبق دییتا به یازین گهید

 فرهاد نگاه از. دیکش ترش یهالب یرو را زبانش

 کاسته شچشمان یقرمز از یکم. خواندینم زیچ چیه

 طهراب بر یمبن ذهنش کمرنگ هیفرض اگر و بود شده

 یآمادگ یحت بود، درست دیگلش و او نیب عاشقانه



صورتیتابو   
  
 

 

2963 

2963 
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. داشت زین را کند اشحواله یادهیکش فرهاد نکهیا

 .کرد ینینش عقب یکم

  

 خب که گفتم خودم دید از. منه نظر نیا خب یول ـ

 بهتر رو شونیا شما. نباشه درست هم اصال ممکه

 .نیشناسیم

  

 با بعد و کرد مکث او صورت یرو یا لحظه فرهاد

 .داد تکان سر نهیطمان

 ...من... نظرت به... خب ـ

  



صورتیتابو   
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2964 
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 زا یدستپاچگ. شد بلند جا از و کرد قطع را حرفش

 ترف جانان روبرو مبل سمت به. بود مشهود حرکاتش

 .کرد باز را تاپشلپ و

 . کارمون سر میبر ـ

  

 و،ا یناگهان رییتغ از ریمتح انجان. آورد باال را سرش

 .اوردین خود یرو به. بود فرهاد به نگاهش همچنان

 تیسا کار و یکن جمع یتونیم رو متیت امروز از ـ

 .یکن شروع رو

 .کرد روشن را تاپلپ

  



صورتیتابو   
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 را شیهاحرف ادامه قصد گرید فرهاد دید که جانان

  .داد شیجلو تاپ لپ به و گرفت نگاه زین او ندارد،

  

. خوردیم تاب و چیپ یادیز یهاسوال ذهنش در

 ابجو بود؟ چه فرهاد یهارفتار لیدل بود؟ که دیگلش

 قتو نیاول در دیبا. بود اوشیس دست به اولش سوال

 .دیدیم را او

  

 یادیز سکیر اما نبود یفکر بد. افتاد هلن دهیا ادی

 عماد جز شناختینم شهر نیا در را یکس او. داشت

 .کردیم دایپ را شانمارهش دیبا. ثیحد و

 .کرد کردن کار به شروع فکر نیا با



صورتیتابو   
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*** 

 

  یتابوصورت#

۴۴۰  

 

 باشه؟ راحت المیخ االن من عماد آقا ـ

 :گفت مطمئن عماد

 همه بیترت من. راحت التونیخ. مهندس خانم آره ـ

 یخاص زیچ فضا یبرا اگر شما فقط. دمیم رو یچ

 نیگفت که ینیهم هم کیک طرح. نیبگ نیخوایم

 کارش شناسمیم یفروش ینیریش هی. دمیم سفارش

 . نداره حرف



صورتیتابو   
  
 

 

2967 

2967 
@romandl 

 

 فرهاد تولد به کردن فکر یپا زمانش اکثر روزید از

 که یمیت یاسام بود، گفته فرهاد به ظاهر در. بود رفته

 هم اسم کی یحت باطن در اما کرده آماده را خواهدیم

 .بود ننوشته

 

 زدن مسواک یابر فرهاد که خوابشان قبل شبید 

 .بودبرداشته را عماد شماره اشیگوش از بود، رفته

 

 توق نیبهتر. نبود فرهاد بود، شده داریب که هم حاال

 .بود عماد به زدن زنگ یبرا



صورتیتابو   
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 ودب کرده استقبال عماد و بود گفته  او به را زیچ همه

 .کندیم کمکش بود گفته و

 رفح آرام هم باز اما نبود خانه در فرهاد آنکه با

 .زدیم

 ره،بهت باشه کجا که کردم فکر یلیخ من نینیبب ـ

 .دمیرس ایدر به خودم

 

 به که یقبل دفعه ا،یدر مورد در فرهاد یهاحرف ادی

 .افتاد بودند، آمده آباد محمود

 ...مهند یآقا ـ

 

 .کرد حیتصح کالفه نامزدند، بود گفته فرهاد



صورتیتابو   
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 ارهد روزها هم االن. داره دوست رو ایدر هم فرهاد ـ

 و چهار چهار، ساعت یطرفا نهار بعد. شهیم تر بلند

 نه؟ زمانه، نیبهتر  مین

 

 .قیتصد بعد و کرد مکث یالحظه عماد

 من به نیبگ رو نیدار الزم یهرچ پس. خوبه. آره ـ

 .شناسمیم خوب رو اطراف نیا. بخرم

 

 گزن من به لطفًا فقط. بهتون دمیم امیپ من باشه ـ

 یکار نه،ینب رو تونشماره هادفر وقت هی که نینزن

 رهادف یبرا هم فردا پس ضمن در. نیبد امیپ نیداشت

 .رونیب نشیببر صبح از نینیبچ برنامه هی



صورتیتابو   
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 .چشمم یرو. جمع خاطرتون ـ

 .دیخند خجل و

 لطف به رو کردن زیسوپرا نیا نباشم بلد یچ هر ـ

 .بلدم خوب یلیخ ثیحد

 

 خودشان دای را او ثیحد و عماد. زد یتلخند جانان

 ستیب یرعلیام و ساله هجده جانان ادی انداختندیم

 دهیپوش داماد و یعرو لباس ذوق با که یا ساله

 و دور ذهنش در قدرآن روز آن خاطرات. بودند

 به را یزیچ توانستیم یسخت به که بود شده رنگکم

 .اوردیب ادیب وضوع



صورتیتابو   
  
 

 

2971 
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 یزندگ و یصورت یایدن غرق که ییروزها آن 

 .دبو گذشته سال پنجاه اندازه سال، نجپ. بود خودش

 

 :گفت عماد به تند. پراندش جا از اط،یح در یصدا

 .فعال. کنم یخداحافظ دیبا. اومد فرهاد عماد، آقا ـ

 

 قطع را یگوش و گفت یایخداحافظ تند زین عماد

 .کرد

 مبل یرو را یگوش. زدیم نفس نفس جانیه از

 اجازه کشدردنا یپا که یسرعت تینها با و انداخت

 .رفت یبهداشت سیسرو سمت سه دادیم

 



صورتیتابو   
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2972 
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 .دیپاش صورتش به آب یمشت و ستادیا نهیآ جلو

 یودکب. انداخت لعابش و رنگیب  صورت به یلبخند

 . بود رفته یادیز حد تا ها

 .زد شیصدا بلند و شد خانه وارد فرهاد

 .جانان ـ

 

  یتابوصورت#

۴۴۲ 

 

 شتریب عجله با بار نیا و داد را جوابش یبلند بله با

 نارک حوله با و دیپاش صورتش به آب گرید مشت کی



صورتیتابو   
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 یبهداشت سیسرو از و کرد خشک را صورتش ر،یش

 .رفت رونیب

 

 را راهش حمام، آب یصدا دنیشن با و دیند را فرهاد

 یور ادهیپ یبرا هاصبح. کرد کج آشپزخانه سمت به

 . بود نشده رفتنش متوجه امروز اما زدیم شیصدا

 

 تخم هنوز عماد یهادیخر از. دیکش سرک خچالی رد

 شام و نهار ییغذا یهاوعده. بود مانده گوجه و مرغ

. دگذراندنیم بود کرده یمعرف عماد که یرستوران با را

 دبل فرهاد نه و دادیم نیسنگ یاشپز اجازه او یپا نه

 با هم بود کرده درست شام که یمرغ تخم همان. بود



صورتیتابو   
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 سوخته یکم آخر در بود، داده رجخ به که یدقت تمام

 .بود

 

. ختیر تابهیماه در و کرد رنده نشسته را هاگوجه

 دائم نباشد مجبور تا بود گذاشته اجاق کنار را یصندل

 اما ودب بهتر یلیخ اول یرو از شیپا تیوضع. ستدیبا

 .اوردیب فشار آن به دیترسیم هنوز

 

 داخل از فرهاد یصدا شکست، که را هامرغ تخم

 .آمد در حمام

 .جانان ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

2975 

2975 
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 .داد جواب جا همان از

 بله؟ ـ

 ؟یاریم برام من اتاق از شرتیت هی ممکنه، اگر ـ

 

 .گفت یآرام باشه و دیگز لب جانان

 :گفت بلندتر که دینرس فرهاد گوش به شیصدا

 ؟ییکجا ؟یدیشن ـ

 

 هب ناله حالت رفت،یم رونیب آشپزخانه از که همانطور

 :گفت بلندتر و گرفت چهره

 .آرمیم باشه. گهید نجامیهم ـ

 



صورتیتابو   
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 امکیپ یصدا با که شدیم رد کاناپه کنار از داشت

 . شد متوقف یایگوش

 ار فرهاد یگوش که انداخت اطراف به را گنگش نگاه

 .بود روشن اشصفحه. دید کاناپه یرو

 

 یکنجکاور حس لحظه آن در اما نبود، یفضول آدم

 را خود یجلو نتوانست که ، شد رهیچ او بر یطور

 .ردیبگ

 و باهاشت کارش نیا زدیم ادیفر که یعقل از اریاخت یب 

 به چشمش افتادن محض به و شد خم است، زشت

 د،بو شده رهیذخ یسیانگل زبان به که دیگلش اسم

 .شد خشک شیدرجا



صورتیتابو   
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 ندارد یربط تو به زد،یم ادیفر مهابا یب عقلش بار نیا

 حس از امان اما است یخصوص امکیپ نیا و

 ندید با و نبود عقل فرمان به گوش که یایکنجکاو

 خودش فرمان به و بود دهیبر افسار دیگلش اسم

 .تازاندیم

 

 .بود گرفته لرز جانیه شدت از شیهادست

 یگوش آنکه یب  و شد خم. نداشت رمز فرهاد یگوش

 یرو را لرزانش دست دهد، تکان ای و بردارد را

 .شد باز قفل و دیکش صفحه

 



صورتیتابو   
  
 

 

2978 

2978 
@romandl 

 .خواند لب ریز را امکیپ اعالنات نوار از

 کنم مشغول چه به ـ

 مدام که را دل و دهید

 طلبد، یم را تو دل

 ...دیجو یم را تو دهید

 

 نیب اششده گشاد چشمان و بود شده خشک دهانش

 .رفتیم نییپا و باال امکیپ چهارم تا اول سطر

 

  یتابوصورت#

۴۴۳ 

 



صورتیتابو   
  
 

 

2979 

2979 
@romandl 

 گرید بار نکرد؟ ریبتع عاشقانه را شعر نیا شدیم مگر

 بود شده نوشته واضح. بود خودش. خواند را اسم

“Golshid.” 

 

 و ستادیا صاف زده وحشت امکیپ دوباره یصدا با

 دهیترس بوده، یگوش خود از صدا شد، مطمئن یوقت

 .شد خم یگوش یرو و داد نییپا را دهانش آب

 

 .بود دیگلش دوباره

 



صورتیتابو   
  
 

 

2980 

2980 
@romandl 

 یفسن. نبودند خودش کنترل در دستانش لرزش

 را یبعد امیپ اعالنات نوار دنیکش نییپا با و گرفت

 .خواند

 .یا کلمه دو و بود کوتاه

 .شد اشتباه ـ

 

. تادسیا صاف و کرد قفل را یگوش صفحه بالفاصله

 .شدیم منفجر داشت ذهنش

 جانان؟ ـ

 

 نجا هر با. دیکوبیم امان یب قلبش. بود فرهاد صدا

 :گفت بود، یکندن



صورتیتابو   
  
 

 

2981 

2981 
@romandl 

 .امیم دارم ـ

 

 در. دیکش فرهاد اتاق سمت به را جانشیب یهاقدم

 .بود نگذاشته پا اتاق نیا به روز چند نیا

 ود،ب نوشته دیگلش که یشعر دائم و نداشت تمرکز

 جلو  باشد، کرده نشیتمر بار هزاران که یغزل مانند

 .شدیم تکرار گوشش در و کردیم علم قد چشمانش

 کنم مشغول چه به ـ

 ممدا که را دل و دهید

 طلبد، یم را تو دل

 ... دیجو یم را تو دهید

 



صورتیتابو   
  
 

 

2982 

2982 
@romandl 

 شانس. رساند فرهاد کمد به را خودش جیگ و مست

 آن، یکشو نیاول کردن باز با که بود ادی او با

 .بود شده دهیچ هم کنار فرهاد اسپرت یهاشرتیت

 .دیکش رونیب را یکی حواس یب

 

 واقعا اگر. آمدیم بدش هم خودش از حاال یحت

 یه چرا او پس داشتند، عاشقانه رابطه دیگلش و فرهاد

 دًااب دیگلش آخر امکیپ گرفت؟یم قرار دو نیا نیب

 یواقع شیبرا یطور شعر آن. نداشت یتیاهم شیبرا

 را ماجرا تنها شدنش ارسال اشتباه گفتن که بود

 .کردیم مضحک

 



صورتیتابو   
  
 

 

2983 

2983 
@romandl 

 .ستادیا و فشرد محکم مشتش انیم را شرتیت

 

 و دیگلش اگر اما شتندا یخاص رابطه فرهاد با که او

 آن از زودتر دیبا او داشتند، باهم یا رابطه واقعًا فرهاد

 هم زدنشان حرف صورت آن در اصاًل. رفتیم شهر

 ینینش عقب فرهاد خود چرا. داشت اشکال فرهاد با

 الیو نیا در ینفر دو حاال دیبا اصال چرا کرد؟ینم

 ببرد؟ شرتیت فرهاد یبرا او و باشند

 

 شده همچال هیاسورمه شرتیت به را تنفرش اب توام نگاه

 دردش پارچه کهیت آن که انگار. انداخت مشتش انیم

 .بفهمد را



صورتیتابو   
  
 

 

2984 

2984 
@romandl 

 

 هیفرض همان هم دیشا... نه. انداخت باال را سرش

 کی عشق هیقض واقعًا دیشا. بود درست شیلدای شب

 هان؟ بود، فرهاد به دیگلش طرفه

 

 ات ذاشتگ را اشیانرژ تمام و ستادیا حمام در پشت

 .ردیبگ را شیصدا لرز یجلو

 .لباست ـ

 

 رونیب در انیم از سشیخ دست. کرد باز را در فرهاد

 دستش در را شرتیت جانان که یا لحظه در آمد

 مانند جانان. خورد بهم انگشتانشان نوک گذاشت،



صورتیتابو   
  
 

 

2985 

2985 
@romandl 

 دستش فرهاد و دیکش عقب را خودش هاگرفته برق

 .بست را در و دیکش داخل را

 

  یتابوصورت#

۴۴۴ 

 

 انگشتش دو نوک. انداخت دستش به ینگاه جانان

 و  کرد مشت را دستش. شدیم مور مور و بود سیخ

 .داد هیتک حمام روبرو وارید به

 

 زا فرهاد چرا پس بود، فرهاد عاشق فقط دیگلش اگر

 او به یدلخور وقت به چرا کرد؟ینم دورش خود



صورتیتابو   
  
 

 

2986 

2986 
@romandl 

 چرا ؟کردیم ییدلجو او از شبید مثل و زدیم زنگ

  کرد؟ینم معلوم را دیگلش فیتکل

 

 .زد بینه عقلش و داد نییپا را دهانش آب

 

 هنوز دیشا حاال. گهید داره دوستش فرهادم البد ـ

 ستین ادتی یول شونرابطه ستین یجد اونقدر

  گفت؟یم یچ روزید

 

 روز یواضح به فرهاد صدا و بست چشم یا لحظه

 .دیچیپ گوشش در قبل

 ه؟یآدم چطور دیلشگ یکنیم فکر ـ



صورتیتابو   
  
 

 

2987 

2987 
@romandl 

 

. مردد و بود دل دو. شد زده ذهنش در یا جرقه

 ای و دیگلش با بودن یبرا. بود دل دو فرهاد...  فرهاد

 گل از او با اشمکالمه در که آمد ادشی. او با رابطه

 .گرید بود دهیخر هم گل شیبرا البد. بود زده حرف

 

 .بود گنگ شیبرا فرهاد آخر کالم فقط حاال

 تیاذ رو تو دیشا روزا اون مورد در حبتص دیگلش ـ

 چیه اشیادآوری. کنهیم تیاذ رو من یول نکنه

 .کنهینم درست رو یزیچ

 



صورتیتابو   
  
 

 

2988 

2988 
@romandl 

 به که زده حرف روزها کدام از دیگلش دانست ینم

 .بود امدهین خوش فرهاد مذاق

 .خواندیم االنش هیفرض و یتئور نیا با هاحرف همه

 

 شدل در یزیچ. دبو مردد دیگلش با رابطه یبرا فرهاد

 .ختیر نییپا

 به و کرد قفل هم در را لرزانش و سرد یهادست

 :گفت لب ریز. رفت آشپزخانه سمت

 .سوزهیم املتم ـ

 

 لتام شعله ریز. دادیم نییپا تند به تند را دهانش آب

 .کرد خاموش را



صورتیتابو   
  
 

 

2989 

2989 
@romandl 

 نان یاتکه زریفر از و زد خودش دور یچرخ

 .برداشت

 

 عرق بدنش تمام بعد یالحظه و بود سردش یالحظه

 جانش به ستیدرد چه نیا دانستینم. کردیم

 افتاده؟

 

 یاخفه یوا. بود نزده نمک املت به که آمد ادشی

 که زدیبر املت یرو تا برداشت را نمکدان و دیکش

 اندک و دیشن سرش پشت از را فرهاد یصدا

 .ربود را تمرکزش

 .ریخ به صبح ـ



صورتیتابو   
  
 

 

2990 

2990 
@romandl 

 

 رتشاسپ وشلوار  شرتیت با فرهاد. برگشت عقب به

 حوله با و بود داده هیتک آشپزخانه چهارچوب به

 .کردیم خشک را سرش کوچکش

 

 اما ماند رهیخ او صورت یرو چشمانش یالحظه

 ریخ به صبح گفتن با و کرد جور و جمع را خودش

 .دیچرخ گاز سمت به یلب ریز

 را آشپزخانه داخل یخور ناهار زیم یایصندل فرهاد

 .نشست آن یرو و دیکش رونیب

 

 .کردیم نییپا و باال را پاشنمک وقفه یب جانان



صورتیتابو   
  
 

 

2991 

2991 
@romandl 

 چه او رفتند،یم رابطه یتو دیگلش با فرهاد اگر

  شد؟یم

 

 ...کس یب. بود کلمه کی تنها سوالش به جوابش

 زودتر دیبا. شدیم کسیب کشور نیا در رسمًا

 هلن به را خودش زودتر دیبا... هلن. رفتیم

 دهنش دییتا هنوز که یدرخواست هب لعنت و رساندیم

 .بود

 ؟یخوب جانان ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

2992 

2992 
@romandl 

 دهیکش یصدا بعد یا لحظه و دیپرس فرهاد را نیا

 دآم آشپزخانه دیسف یها کیسرام یرو یصندل شدن

 . فرهاد شدن کینزد و

 

 نگه جانان سر یمواز را سرش و ستادیا سرش پشت

 .داشت

 .بود نگران شیصدا

 ؟شده یزیچ... جانان یلرزیم یدار ـ

 

 یتابوصورت#

441 



صورتیتابو   
  
 

 

2993 

2993 
@romandl 

 رابطه کی. بود نشده یزیچ... نه بود؟ شده یزیچ

 یا رابطه. گرید انسان هاونیلیم مثل. گرید بود ساده

 شیگلو یرو بغض. تهش نه بود ازیپ سر نه او که

 تکان طرف دو به را سرش حرف یب. بود زده چنبره

 «ستین یزیچ» گفتِن یبرا که ییصدا از یوا و داد

 هب کلماتش ادا. بود زده تپق و بود دهیلرز بار هزاران

 دیگویم را یا کلمه بار نیاول یبرا که ماندیم یکودک

 گذشت؟یم یراحت نیا به فرهاد مگر و

 

 عقب جان جانان. گذاشت جانان شانه یرو را دستش

 .نداشت را خود دنیکش

 فرهاد... یکنیم خراب یدار. زد بینه عقلش

 تمومه کارت بفهمه ور بدت حال لیدل باهوشه،



صورتیتابو   
  
 

 

2994 

2994 
@romandl 

 وابسته کس چیه به تو. کن جمع رو خودت. جانان

 یکی مفرهاد. یبش نابود یبخوا رفتنش با که یستین

 .اسهیبق مثل

 

 خوردن سر و عقب به یگام. عقل فرمان به گوش

 .اششانه یرو از فرهاد دست

 .یمصنوع و  جانیب هرچند. نشاند لب بر یلبخند

 ...ستین بخو حالم ادیز امروز من ـ

 

 را تمرکزش فرهاد چهره اخم و شده زیر چشمان

 .گرفتیم

 .داد تاب اطراف به را نگاهش و انداخت باال شانه



صورتیتابو   
  
 

 

2995 

2995 
@romandl 

. کنم کار اتاقم یتو باشه بهتر امروز کنم فکر ـ

 .دمیم بهتون شب رو کار گزارش

 

 .یحرف چیه یب. کرد نگاهش رهیخ فرهاد

 و زندب دور را او خواست. نگفت یزیچ که بود خوب

 دوم قدم به اولش قدم که برود رونیب آشپزخانه از

 یرو را شیهادست. گرفت را شیجلو فرهاد دهینرس

 .کرد قفل نهیس

 

 نییپا سر و داد نییپا صدادار را دهانش آب جانان

 .انداخت

 .برم دیبا من ـ



صورتیتابو   
  
 

 

2996 

2996 
@romandl 

 :گفت او حرف به توجه یب فرهاد

 .باال اریب رو سرت ـ

 

 .شدیم رسوا ؟بود وانهید مگر. نکرد اطاعت

 .برد را اسمش محکم و تحکم با فرهاد

 .جانان ـ

 

 بار شماتت طور نیا. بست را چشمانش یالحظه

 سر. آمدینم کوتاه نواب فرهاد یعنی بردن را اسمش

. کند حفظ را رازش که داد قول دل در اما کرد بلند

 .گفتیم یزیچ دینبا

 



صورتیتابو   
  
 

 

2997 

2997 
@romandl 

 رد یانعطاف چیه که یلحن با فرهاد. نگفت زیچ چیه

 :گفت کرد، دایپ شدینم آن

 داره؟ ربط اتگذشته به بدت حال ـ

 

 .داد حیتوض شتریب. کرد نگاهش گنگ

 و یسادیوا من جلو ینطوریا االن نکهیا علت یعنی ـ

 کاسه یتو رو چشمات و یکشیم نفس تند تند یه

 هس نیا قبل به داره؟ ربط اتگذشته به ،یچرخونیم

 .نکن مکث... یدیم جواب زود سال؟

 

 .نداد کردن فکر فرصت فرهاد. برد ماتش

 نه؟ ای آره... هست نه ای اره کی جوابش ـ



صورتیتابو   
  
 

 

2998 

2998 
@romandl 

 

 .داد جواب ناخودآگاه

 .نه ـ

 

 ششیر ته به یدست و داد رونیب را نفسش فرهاد

 .دیکش

 :گفت متفکر

 یتو یبر یتون ینم تو و داره ربط منم به پس ـ

 .یکن کار اتاقت

 

 یتابوصورت#
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صورتیتابو   
  
 

 

2999 

2999 
@romandl 

 

 .کرد گاز یرو املت ظرف به یا اشاره

 دهش یچ یدیم حیتوض تو م،یخوریم صبحانه پس ـ

 .میکنیم شروع رو کارمون بعد و

 

 مگر او. گرفت جا دلش در وحشت و رعب

 دیشگل و او رابطه متوجه دیبگو فرهاد به توانستیم

 گذشتیم اگر هم سال صد توانستینم شده؟

 دیگوب شود؟ چه که دیبگو اصال. دیبگو توانستینم

 کی شروع اماده ای و دیدار رابطه هم با دیگلش و تو

 چون گرفتم بغل غم زانو من وقت آن دیهست رابطه

 ... و شومیم کس یب



صورتیتابو   
  
 

 

3000 

3000 
@romandl 

 

 .نماند او دییتا منتظر فرهاد. زد افکارش جلو یسد

 دو و  گذاشت زیم یرو و برداشت رو املت ظرف

 . کنارش بشقاب

 

 .زد صدا را جانان. نشست که زیم پشت

 .نیبش ایب ـ

 و دیکش خودش بشقاب داخل را املت از یمین

 .گرفت یالقمه

 

 درهم صورتش دهانش داخل لقمه گذاشتن با همزمان

 .افتاد سرفه به و رفت



صورتیتابو   
  
 

 

3001 

3001 
@romandl 

 را یصندل فرهاد. برگشت او سمت به دهیترس جانان

 .برد هجوم آب ریش سمت به و دیکش عقب

 

 شده جمع چشمانش در اشک که بود زده سرفه آنقدر

 .دینوش نفس کی و کرد پر یآب وانیل. بود

 

 ادی از را خودش یناراحت. بود ستادهیا کنارش جانان

 .برد

 شده؟ یچ ـ

 در تناوب به فرهاد و املت ظرف انیم نگاهش

 .بود چرخش

 



صورتیتابو   
  
 

 

3002 

3002 
@romandl 

 اشسرفه. گذاشت نکیس داخل را یخال وانیل فرهاد

 .برد هیر به فشار با را هوا. بود آمده بند

 

 نگاهش دلواپس چشمان با که دیچرخ جانان سمت به

 :گفت یشاک. بود امدهین جا کامال حالش هنوز. کردیم

 ؟یزیبر نبود نمک گهید ن؟یا یتو یبود ختهیر یچ ـ

 

 گاز اجاق کنار پاشنمک سمت به جانان متعجب نگاه

. آمد رونیب شیهالب انیم از یاخفه یوا و رفت

 نمک قدر چه بود دهینفهم که بود فکر در آنقدر

 .ختهیر



صورتیتابو   
  
 

 

3003 

3003 
@romandl 

 از کردیم احساس که بود دهیکش خجالت آنقدر

 .شود یم بلند حرارت شیهاگونه

 

 .برگشت فرهاد سمت به خجل

 .ختمیر نمک یلیخ نبود حواسم. دیببخش ـ

 .کرد گرید یاسرفه تک و ستادیا صاف فرهاد

 . بپزم مرغ تخم من تا نیبش. ستین مهم ـ

 

 .گرداند آشپزخانه در را نگاهش

 .شم یاحرفه دیبا نهیزم نیا یتو کنم رفک ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3004 

3004 
@romandl 

 ار فرهاد به دادن جواب یرو. افتاد ترنییپا جانان سر

 حواس نقدریا آدم. کرد سرزنش را خود. نداشت

 پرت؟

 

 :گفت شد؛یم رد کنارش از که همانطور فرهاد

 .گهید نیبش ـ

 

 یتابوصورت#
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 .نداشت زین را مخالفت و رفتن رونیب یرو جانان



صورتیتابو   
  
 

 

3005 

3005 
@romandl 

 ریدرگ ییسو از فکرش. نشست زیم پشت و زد ورد

 که یامکیپ دو گرید یسو از و بود شورش املت

 .بودند کرده ریدرگ را فکرش از یمیعظ بخش

 

 تخم دو. دینکش یطول فرهاد صبحانه کردن درست

 یقبل تابهیماه یجا و آورد و زد هم و شکست مرغ

 .گذاشت

 

 ختیر ببشقا داخل را تابه یماه اتیمحتوا از یمین

 خودش جلو را آن هیبق و گذاشت جانان جلو و

 .گذاشت

 



صورتیتابو   
  
 

 

3006 

3006 
@romandl 

 به یااشاره و  زد تشر کوتاه دید که را جانان تعلل

 .کرد شیجلو بشقاب

 .میدار کار بخور، ـ

 

 . گرفت یکوچک لقمه و نکرد مقاومت

 نستنتوا اما رفتند نییپا بود یکندن جان هر با هالقمه

 . کند تمام را بشقابش

 .بود شده مسلط خود به یکم. بود بهتر حالش

 .کنم یم کار اتاقم یتو امروز من ـ

 

 .داد قورت را اشلقمه فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

3007 

3007 
@romandl 

 یچ یبد حیتوض دیبا چون یتون ینم گفتم منم ـ

 .شده

 

 خودش شدن رسوا بار ریز. توانستینم را یکی نیا

 .رفت ینم

 .داد تکان طرف دو به را سرش

 .شمیم بهتر بمونم تنها. بهتره حالم االن من. نه ـ

 

 :گفت آرامش با فرهاد

 متمزاح که کنم یکار ستین قرار من یبمون رونمیب ـ

 .یکنیم کار ینیشیم مبل یرو رونیب یایم. بشم

 



صورتیتابو   
  
 

 

3008 

3008 
@romandl 

 سکوت دلش. شد میتسل فرهاد با کلکل از کالفه

 حیتوض را یزیچ نبود مجبور که نیهم. خواستیم

 .بود خوب دهد،

 یکرس به از سرخوش فرهاد و گفت یآرام باشه

 .زد یکمرنگ لبخند حرفش نشاندن

 

 ادی که بکوبد نیزم به پا حرص با خواست جانان

 زدن به تنها و شد منصرف و افتاد اشیدگیدضرب

 .آمد ونریب آشپزخانه از و کرد بسنده یحرص پر لبخند

 

 از یکم جانان. کردند کار سکوت در شب تا

 زده زنگ نایم نیب نیا در و کرد شروع را اشپروژه



صورتیتابو   
  
 

 

3009 

3009 
@romandl 

 کجا نکهیا مورد در که بود کرده دیتاک فرهاد و بود

 ودب ان از ترحوصلهیب جانان و ندینگو یزیچ هستند

 . کند یکلکل بخواهد که

 حول نایم با شانمکالمه تمام و بود نگفته یزیچ

 گشته کارمندها مورد در نایم یها یشوخ و شرکت

 کهیت فرهاد و او نفره دو سفر مورد در هم یکم. بود

 .کرد عبور آنها از خنده با جانان که بود انداخته

 

 زده حرف یکم و بود زده زنگ زین دهیسپ او، از بعد

 یافکار تمام شان،مکالمه در دهیسپ آخر حرف. بودند

 کرده زنده را بود آنها با جنگ و جدال در صبح از که

 .بود



صورتیتابو   
  
 

 

3010 

3010 
@romandl 

 

 به اومد ساعت هی. شرکت اومد هخامنش مهندس ـ

 .رفت و کرد یرکشس هابخش همه

 ار مکالمه بعد و شد حبس اشنهیس در نفس یالحظه

 .بود کرده تمام برم، دیبا دارم کار گفتن با

 به یقوس و کش داشت فرهاد. برگشت ییرایپذ داخل

 .دادیم بدنش

 

 رفتگ کار به را تالشش تمام. دینگو یزیچ نتوانست

 .باشد یریگجبهه هرگونه از یعار و یعاد لحنش تا

 شرکت؟ رفته امروز دیگلش ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

3011 

3011 
@romandl 

 یتابوصورت#

443 

 

 جواب یعاد و انداخت نییپا را شیهادست فرهاد

 .داد

 .طورهچ اوضاع نهیبب کنه یسرکش هی بره گفتم آره ـ

 

 ازب را تاپشلپ صفحه و داد تکان سر حرفیب جانان

 .کرد

 ریشمش و شد میتسل. نداشت  جدال قدرت گرید

 .انداخت

 



صورتیتابو   
  
 

 

3012 

3012 
@romandl 

 نگاهش. گرفت بغلش ریز را آن و بست را تاپشلپ

 بود هشت ساعت. ماند ساعت یها عقربه یرو

 

 تکلما به و گرفت دندان به یا لحظه را نشییپا لب

 .داد نظم ذهنش در

 شب. بخوابم زود رمیم. امخسته یلیخ امشب من ـ

 .ریخ به

 .کرد نگاهش زدن پلک یب یا لحظه مکث یب فرهاد

 ؟یخوب ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

3013 

3013 
@romandl 

 ار خود. دینفهم را علتش. فتگر درد یا لحظه قلبش

 جواب گونه نجوا و جنباند یسر و داد جلوه الیخیب

 .داد

 . آره ـ

 

 .کرد اضافه مکث با و

 .ریخ به شب. شمیم بهتر باشم تنها ـ

 

 آن سمت به لنگان لنگان و دیچرخ اتاقش سمت به

 .رفت

 دم و داد رونیب را نفسش تخت یرو نشستن با

 . گرفت یقیعم



صورتیتابو   
  
 

 

3014 

3014 
@romandl 

 

 شیهاشانه اراده یب و گرفت دستش دو انیم را سرش

 جا شیگلو در صبح از که یا شناختهنا بغض و دیلرز

 یاشک. دیبار چشمانش و شکست بود، کرده خوش

 «یپناهیب» اسم به زد یُمهر شیرو بر که

 

*** 

 چشمان و کرد جمع را شیهاشانه. آمدیم یسرد باد

 مشچ تا نبود یزیچ. گرداند اطراف به را اش شده زیر

 هچ دشت آن در. دیترس. ریکو و بود ریکو کردیم کار

 بود؟ کجا کرد؟یم

 



صورتیتابو   
  
 

 

3015 

3015 
@romandl 

 .زد ادیفر یوقت دیلرزیم شیصدا

  هست؟ یکس ـ

 

 باد یاهویه انیم شیصدا و نبود کس چیه. نبود اما

 دور. بود یابر هوا. گرفت باال را سرش. شد گم

 و بود دیسف دست کی آسمان. زد یچرخ خودش

 .زرد دست کی نیزم

 نبود؟ یکس چرا کرد؟یم چه نجایا

 . کردیم ریگ هاماسه و شن انیم اشبرهنه یپاها

 



صورتیتابو   
  
 

 

3016 

3016 
@romandl 

 یتالش در. کرد دنیدو به شروع. زدیم نفس نفس

 بلند و گذاشت دهانش طرف دو را دستش دو عبث

 .زد ادیفر

 ست؟ین نجایا یکس ـ

 

 در اشک. شد گم باد یصدا در گرید بار شیصدا

 ود؟نب یکس چرا. دیچیپ چشمانش

 .زد یچرخ خودش دور

 ودب ریکو کرد یم کار چشم تا. نبود کس چیه... نبود

 .اشیشن یهاتپه و

 

 یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

3017 

3017 
@romandl 

443 

 

 آدم دو دور از د،یچک چشمانش از اشک قطره نیاول

 ند،باش کرده مشیتقد یدست دو را ایدن ییگو د،ید را

 و بود انداخته جانش به لرز که یباد به توجه یب

 شیبرا را رفتن راه که یروان یهاشن و هنهبر یپاها

 . دیدو آنها سمت به بود، کرده سخت

. دیشنیم را شانیهاخنده یصدا شد که ترکینزد

 در شیهانفس یصدا. ختیر شیپاها در را جانش

 .شدیم اکو گوشش

 



صورتیتابو   
  
 

 

3018 

3018 
@romandl 

 داد صیتشخ اما دیدینم را شانچهره. شد کشانینزد

 .مرد کی و زن کی. دونفرند که

 :فتگ بلند

 .سالم ـ

 

 شنود،ینم را شیصدا کرد گمان. ندادند یتیاهم

 .دیدیم وضوع به زین شان چهره حاال. رفت جلوتر

 

 با و رفت تر جلو. زد یبرق چشمانش. بود فرهاد

 .زد شیصدا یخوشحال

 .فرهاد ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

3019 

3019 
@romandl 

 به و گرفت را فرهاد نگاه رد. نداد را جوابش چیه

 تصور یرو را چشمانش. دیرس یدپوشیسف عروس

 .دش خکوبیم شیجا در. بود دیگلش. کرد زیر دختر

 شلوار و کت با فرهاد. دندیدینم را او کدام،چیه

 حرف و دیخندیم دیگلش صورت رهیخ یداماد

 .زدیم

 

 .دینال جانان

 ؟یشنویم رو صدام فرهاد؟... منم ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

3020 

3020 
@romandl 

 که انگار. نداشت دهیفا زدیم حرف بلندتر چه هر 

. شدیم گم باد یصدا در فرهاد به دهینرس شیصدا

 .بود کمتر هم قدم کی از شان فاصله

 :گفت هیگر با بار نیا. بود آمده در اشکش

 ؟ینیبیم منو... فرهاد... منم... فرهاد ـ

 

 .نمتیبیم من ـ

 را شیصدا یکس باالخره. بود سرش پشت از صدا

. ودب کرده دایپ نجات. زد یبرق چشمانش. بود دهیشن

 .خورد جا یکالنتر دنید با و برگشت عقب به

 یکالنتر و رفت عقب یقدم. شدند سر شیهادست

 .کرد پر بلند گام سه با را انشانیم فاصله



صورتیتابو   
  
 

 

3021 

3021 
@romandl 

 

 .ستادیا تنش مماس

 دشت در شیاهویه شیصدا گرید. گرفت آرام باد

 ستین زین دیگلش و فرهاد یهاخنده یصدا. دیچیپینم

 .شدیم اکو فضا در شیهانفس یصدا تنها. شد

 

 رو و ریز دلش جانان و کرد یاهیکر خنده یکالنتر

 .دیکوبیم محکم قلبش. شد

 برام؟ یاآماده. کنم یعمل رو شبم اون حرف اومدم ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

3022 

3022 
@romandl 

. دیلرزیم جانش تمام. افتاد جانش به قد تمام وحشت

 ودب نفس. لرز و بود شده ترس پا نوک تا سر فرق از

 .آمدیم و رفت یم یکندن جان با که

 

 االح زدیم صدا را فرهاد قبل هیثان دچن تا که ییصدا

 ادا هم را کلمه کی که بود شده خفه گلو در یطور

 . کرد ینم

 رب صورتش یپهنا به که یلبخند و آمد جلو یکالنتر

 تاب و چیپ را جانان دل گرید بار داشت، لب

 هشد خفه. توانستینم اما بزند ادیفر خواستیم.داد

 کند؟ سکته نکند. کردیم درد قلبش. بود

 



صورتیتابو   
  
 

 

3023 

3023 
@romandl 

 شیصدا نشست، اشنهیس یرو که یکالنتر دست

 شیصدا در را اشیانرژ تمام. شد آزاد گریبارد

 .زد ادیفر و ختیر

 . د...فرها ـ

*** 

 

 یتابوصورت#

413 

 

 .زد شیصدا نگران و داد تکانش محکم یکس

 .جانان... شو داریب... جانان... جانان ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

3024 

3024 
@romandl 

 هشد گشاد مردمک زده وحشت. کرد باز چشم

 .دیچرخیم چشم کاسه در چشمانش

 ...جانان... کن نگاه بهم.. فرهاد منم... جانان ـ

 

 یرو نگاهش. خوردیم تکان شدت با اششانه دو

 ودب شوکه آنقدر. ستادیا شیروبرو مرد نگران صورت

 زبانش. نداشت را فرهاد چهره صیتشخ قدرت که

 .بود آمده بند

 

 راحت یکم شالیخ دید که را او رهیخ نگاه فرهاد

. بود گرفته را اش شانه دو و زده مهیخ او یرو. شد

 .نداد تکانش گرید



صورتیتابو   
  
 

 

3025 

3025 
@romandl 

  ؟یداریب االن ؟یخوب ـ

 

 . افتاد کار به مغزش و آمد خود به تازه جانان

 جلوش زنده یاخاطره همچون انتها تا ابتدا از خوابش

 یعیطب آنقدر. یعیطب و بود زنده. رفت رژه چشمانش

 احساس شیپاها ریز را ریکو یهاشن هنوز که

 در دیگلش و فرهاد یهاخنده یصدا هنوز. کردیم

 که یاهنقط قایدق... اش نهیس قفسه و دیچیپیم گوشش

 . سوختیم بود نشسته یکالنتر دست

 هب و شد اشک بغض، و شیگلو در شد بغض ترس،

 .شدند تر شیهاگونه که دینکش هیثان

 



صورتیتابو   
  
 

 

3026 

3026 
@romandl 

 ار اششانه دو. کردیم نگاهش نگران. بود نجایا فرهاد

 ار شیصدا همه از تر مهم و نلرزد تا بود گرفته محکم

 . دیشنیم

 .کردیم هق هق

 ... من ـ

 

 .دیپر حرفش انیم فرهاد

 .باش آروم نزن، حرف ـ

 . گفتیم دیبا توانستینم

 تهش و سر یب کلمات. نکرد ییاعتنا فرهاد حرف به

 .دیچ هم سر پشت را

 ...بود... ریکو... اونجا... من... نه ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3027 

3027 
@romandl 

 

 .دیغر یعصب فرهاد

 .بعد یش آروم بزار. نزن حرف االن گمیم ـ

 اتنه. دیشنیم را شیصدا فرهاد االن. انداخت باال سر

 و ودب خودش هنوز. نبود دیگلش نبود، یکالنتر نبود،

 . فرهاد

 ...خواس... بود... یکالنتر اونجا ـ

 

 را زبانش فرهاد که یوقت خورد را کالمش آخر ت

 . دیبر



صورتیتابو   
  
 

 

3028 

3028 
@romandl 

 شیبازو دور را دستش فرهاد یوقت شد دهیبر زبانش

 را جانش یب جسم زدن بهم چشم کی در و انداخت

 .گرفت آغوشش در و دیکش باال

 

 رهادف شانه یوقت شود، دهیبر زبانش که بود یعیطب

 . کمرش گاه هیتک دستش و شد سرش گاه هیتک

 را تشدس فرهاد  یوقت شود قفل زبانش که بود یعیطب

 یهادندان انیم از و بود کرده تر قفل او کمر دور

 :دیغر اششده چفت

 یوقت. جانان نکن لج ،یبش آروم بزار گمیم یوقت ـ

 بگو من به گمیم یوقت. نزن حرف نزن، حرف گمیم



صورتیتابو   
  
 

 

3029 

3029 
@romandl 

 من یجلو نینش ساعت شش. بگو خودت شده، یچ

 . خودت یتو زیبر و

 

 رد ینیسنگ سکوت و مردند هانفس و صداها یالحظه

 یرنف دو قلب یهاتپش یصدا تنها. افتاد راه به اتاق

 کی و شدن کینزد با شانیهاقلب انگار که امدیم

 دن،یتپ تندتر یبرا بود نشانیب که یافاصله وجب

 .بودند گذاشته مسابقه

 

 گوشش در یشتریب خشم با فرهاد یصدا بار نیا

 .دیچیپ



صورتیتابو   
  
 

 

3030 

3030 
@romandl 

 ایباز سرتق نیا بعد که امیروان کی من چون ـ

 به کنم محکومت و کنم عمل خودم روش به رممجبو

 نتزبو ینطوریا بلکه... شیدونیم حرام که یبغل نیا

 یچیه گهید حاال. رهیبگ آروم تنت لرز و شه قفل

 .یگینم

*** 

 

 یتابوصورت#

۴۵۰ 

 

 . بود ستادهیا در دم فرهاد

 ؟یاومد جانان ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3031 

3031 
@romandl 

  

 شدنش داریب و کابوس آن از ساعت کی از شیب

 را فرهاد با زدن حرف یرو هنوز و گذشتیم

 هم و داشت ترس هم شیبرا قیدقا آن ادی. نداشت

 پر. کردیم خوف هم و شدیم دلخوش هم. یدلگرم

 .سردرگم و بود متناقص یهااحساس از

 :گفت کوتاه و کرد بلند را شیصدا

 .آمیم دارم ـ

  

 را شیموها و دیکش سرش یرو را بنفشش بافت کاله

 .داد جا کاله داخل کامل



صورتیتابو   
  
 

 

3032 

3032 
@romandl 

 را بود دهیخر ثیحد که یخاکستر شلوار و یهود

 .بود کرده تن

 چهره به یلبخند و انداخت خودش به نهیآ در ینگاه

 .بود امدهین جا حالش هنوز. زد شیرو و رنگ یب

  

 ساعت به یااشاره فرهاد. رفت رونیب اتاق از آهسته

 .کرد اشیمچ

 .دیاش غروبش به میرسینم افتاب طلوع به ینطوریا ـ

  

 نییپا و باال نفس هر با که فرهاد نهیس از را نگاهش

 از ریغ ییجا هر به. کرد منحرف را آن و دیدزد شدیم



صورتیتابو   
  
 

 

3033 

3033 
@romandl 

 ار زبانش قبل ساعت کی که یانهیس و بازو شانه، آن

 .بودند دهیبر

  

 را ایرد طلوع یبرا ایدر به رفتن شنهادیپ فرهاد آن بعد

 .بود نکرده رد جانان و بود داده

. ودب شنهادیپ نیبهتر خانه نیسنگ جو از ییرها یبرا

 رفتهگ را مشیتصم بود کرده که یاهیگر از بعد شبید

 بگذارد انیدرم فرهاد با را آن چطور دانستینم. بود

 به و دیکشیم کنار را خودش و گفتیم دیبا اما

 . گشتیبرم اشهیحاش یب یزندگ



صورتیتابو   
  
 

 

3034 

3034 
@romandl 

 در تیواقع که کابوس آن با بود مردد یاندک اگر

 شده مطمئن گرید زد،یم موج سکانسش در سکانس

 .بود

  

 از مچش گرفتن با فرهاد و بود نداده را فرهاد جواب

 نییپا هاپله از بود کرده کمک ،یهود نیاست یرو

 پله سه انیم سرد یهوا آن در که بود بیعج و برود

 اندازند،یب جانش به آتش و ستدیبا زمان که انگار

 . سوخت تشدس مچ و شد داغ بدنش
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 شیپ دستش کردن ول یبرا فرهاد ها،پله کردن رد با

 تمام را نفسش آمد، ادشی تازه او و بود شده قدم

 .بود کرده حبس مدت

  

 دو هر. بودند کرده سکوت دو هر ایدر به دنیرس تا

 و افکار درگم سر کالف انیم جانان. بودند فکر در

 را دردش هم خودش. بود شده گم احساسات

 ؟ست یک با مشکلش دانستینم یحت و دانستینم

 ...کدام چیه ای سه هر ؟یکالنتر د؟یگلش فرهاد؟

  

 اردو که ینحس شب آن در یکالنتر ریتصو یگاهگاه

 کرده دشیتهد و خوانده رجز شیبرا و بود شده اتاق
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 هک یکابوس در ششیپ ساعت کی چهره کنارش، در و

 خی شبدن و رفتیم رژه چشمانش جلو بود، دهید

 . کردیم

  

 دو به را سرش و داد نییپا صدادار را دهانش آب

 .داد تکان طرف

 رفح یب گریبارد فرهاد. بودند دهیرس یبیسراش به

 .کرد کمکش و گرفت را مچش

  

 یب نور یهارشته تنها و بود امدهین باال آفتاب هنوز

 .بود افتاده هاموج یرو رنگ ینارنج جاِن
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 ا،یدر به مانده قدم چند و زد یبرق چشمانش جانان

 دراز را شیپاها و نشست ساحل تر یهاشن یرو

 .کرد تنش گاههیتک را شیهادست و کرد

  

 .گرفت جا کنارش فرهاد بعد یالحظه

 .برگشت او طرف به

. بودم دهید لمایف یتو فقط رو آفتاب طلوع من ـ

 .قشنگه یلیخ

  

 کی ادی جانان و زد لبخند فرهاد تعجب، اوج در

 .چرخاند سر و دیگز لب افتاد، شیپ عتسا
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 یتابوصورت#

۴۵۲ 

 .بود دایپ سرش از یمین از کمتر. آمد باال دیخورش

 یرو رنگش زرد یهازلف. سوانشیگ و بود یشانیپ

 و بود چه هر گریبارد جانان و دندیرقصیم هاموج

 .برد ادی از را نبود

  

. گرفت را شیهاترس و ینگران تمام یجا لبخند

 .ردک ترپررنگ صورتش یرو را لبخند و دیوز یمینس

 . گفتینم یزیچ زین فرهاد
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 وسعت. آمد باالتر و باال دیخورش که دینکش یطول

 سوانشیگ داشت. شد کمتر ها موج یرو شیهازلف

 نیخشمگ ها موج. آمد یم باال و کرد یم جمع را

 .آمدند شیپ و کردند علم قد دور یفاصله از شدند،

 را شیهاشانه جانان و دیوز یشتریب شدت اب باد 

 سرما از اش ینیب نوک. بود شده سردش. کرد جمع

 .ندک تصور را شدنش سرخ توانستیم و بود شده سر

  

 :گفت اطیاحت با فرهاد

 م؟یبزن حرف ـ
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 یب و گرفت هاموج و دیخورش دعوا از نگاه جانان

 .چرخاند فرهاد سمت به را اشتنه مین حواس

  

 .داد حیتوض د،ید که را گنگش نگاه دفرها

 نرفت بعد... نتیدزد بعد... یبگ رو روز اون ادامه تو ـ

 .یکالنتر الیو به

  

 :گفت یوقت بود نشسته شیصدا در لرز

 ؟یچ یبرا  ـ

 .داد جواب تعلل یب فرهاد

 گفته یچ اون و شده یچ که بدونم دیبا من چون ـ

 بهت؟
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 .گرفت لکنت

 .یچیه چکار،یه...یه ـ

 .انداخت باال ابرو فرهاد

 تو. جانان شهینم بد حالش نقدریا یچیه بدون آدم ـ

 که یهرچ اما یبدهکار من به حیتوض یلیخ

 ونچ یبگ دیبا رو یکی نیا پنهون، و باشه یخصوص

 یگیم ینطوریا تو هم یوقت و داره ربط من به

 یارک هی شم،یم مطمئن شتریب من نداشته چکارتیه

 .گفته بهت یزیچ هی کم مک و داشته باهات
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 توهم د،یبگو که داشت را نیا شجاعت کاش

 گفتن یرو او اما یبدهکار من به یادیز یهاحیتوض

 . نداشت را هاحرف نیا

 او جمع را اششده پرت حواس فرهاد، حرف ادامه

 .کرد

 که شب اون گفته یچ نمیبب خوامیم آزاده، یکالنتر ـ

 رو نحواسمو دیبا کنن، رشیدستگ نتونستن اگر باز

 .میکن تر جمع

  

 فرهاد به رهیخ یا لحظه و خورد فرو را نشییپا لب

 را یکالنتر یها حرف گفت؟یم چه گفت؟یم. ماند

 را ها حرف آن یادآوری یحت که او د؟یبگو فرهاد به
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 حاال بود، نگفته سیپل به و بود کرده ممنوع ذهنش در

 فرهاد؟ به هم آن اورد؟یب زبان به

  

 .دیایب حرف به خودش تا کردیم نگاهش منتظر فرهاد

 .جنباند طرف دو به را سرش

 .تونمینم من ـ

  

 .داد تکان سر مصر فرهاد

 .جانان یترسونیم رو من فقط ینطوریا. یتونیم ـ

 .داره ربط منم به باشه گفته یچ هر آدم اون

  

 :گفت تند
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 .نداره ـ

 .زد یصدادار پوزخند فرهاد

 اون کنار رو من اسم ابوستک یتو نداشت اگر ـ

 .یآوردینم

 .زد لب شده، شوکه

 ؟یچ... چ ـ

  

 .داد حیتوض

 ... هم رو من و یزد صداش بار چند خوابت یتو ـ

 در که ییهاحرف تمام. فشرد هم یرو را چشمانش

 فرهاد و بود گفته هم تیواقع در را بود زده خواب

 .دیکش یپوف. بود دهیشن
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 .برد بار شماتت را اسمش فرهاد

 .جانان ـ

  

 .شد میتسل و انداخت نییپا سر

 .گمیم... باشه ـ

 .را زیچ همه قطعًا نه اما گفتیم

 

 یتابوصورت#
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 سمت به و دیکش خشکش یهالب یرو را زبانش

 .برگشت هاموج
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 هک پرپشتش یهازلف. بود شده کامل دیخوش قرص

 پشت وکم شده جمع حاال بودند، گرفته را ایدر همه

 کرد،یم دراز که دست قبل، یقیدقا تا. بودند

 آرام یهاموج یرو از را ها زلف توانستیم

 نآ. بودند شده دور حاال اما ردیبگ دست در کشانینزد

 و شدندیم نییپا و باال خودشان یبرا ایدر وسط

 شدن دور از نیخمشگ ها،موج. دندیرقصیم

 به محکم را خودشان و بودند کرده انیعص د،یخورش

 .دندیکوبیم ساحل

  

 .آمد حرف به جانیب

 اومدم که بهوش. شدم هوشیب نیماش یتو روز اون ـ

 اقات کف و بود شده بسته بهم طناب با پام و دست
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 یحت. روز ای شبه دونستمینم. بودم افتاده لخت

 وزهر چند ای ساعت چند که بزنم نیتخم تونستمینم

 درد بدنم. رزه مثل بود، تلخ دهنم طعم هوشم؟یب که

 ِکیتار. بود ینور روزنه چیه یب اتاق و کردیم

 . دیدینم رو جا چیه هامچشم. کیتار

 و گرفتم بغل رو زانوهام کردم؛ جور و جمع رو خودم

 اشهب یک هر و یچ هر دونستمیم. نشستم اتاق گوشه

 دندونام. بود سرد اتاقش. شهیم دایپ اشکله و سر

 .دونمینم ترس از ای بود سرما از. خوردیم هم یرو

  

 . داد رونیب نیسنگ را نفسش
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 دو ساعت، کی. گذشت زمان قدر چه دونمینم ـ

 المپ و شد باز در باالخره اما ساعت چند ای و ساعت

. بود کلیه درشت مرد هی. شد روشن اتاق

 رشانتظا نشد شوکه من بودن داریب از شناختمش،ینم

 آقا گهید عتسا کی تا گفت و جلو اومد. داشت رو

 . رفت و سراغت ادیم

 و ودمب کرده کز اتاق گوشه. هیکالنتر منظورش دمیفهم

 منتظر که انگار. زدمیم نیتخم رو ساعت خودم یبرا

 من جلوتر، رفتیم ساعت یچ هر باشم لمییعزرا

 رو انتظارم یخوب زیچ دونستمیم. دمیلرزیم شتریب

 .زدمیم صدا رو خدا لب ریز یه. کشهینم

  

 :داد ادامه دردل 
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 .رو تو و ـ

  

. بود بعد به نجایا از درد. کرد هیر وارد فشار با را هوا

 .افتاد کلماتش جان به لرز

 تا دیکش طول ساعت هزار من یبرا ساعت کی اون ـ

 اومد یکالنتر با نباریا مرد همون و شد باز در باز

 یب. داشت فرق شهیهم یکالنتر با یکالنتر. داخل

 شرکت یتو دمیفهم اونجا. خودش خود بود، نقاب

  .کنه یمخف رو خودش تا که کرده یباز نقش قدر چه

  

 .دیغر حرص با
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 فشیکث و یواقع یخو نیا تا کرده تالش قدر چه ـ

 .کنه پنهون شادش و خندون نقاب پشت رو

  

 و کرد کینزد او به را خودش فرهاد. دیلرزیم بدنش

 .زد شیصدا نگران

 ...جانان ـ

 الیو گرفته نم اتاق در. نبود عالم نیا رد جانان

 زک اتاق گوشه که یپناه یب یدختر. بود یکالنتر

 .دیلرزیم خودش در و کرده

  

 .داد ادامه پربغض و دینشن را فرهاد یصدا
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 رو خودم و کنم حرکت تونستمینم من. جلو اومد ـ

 با. نشست زانو دو یرو من یجلو. بکشم عقب

 که آورد جلوتر را خودش بعد. برد رو اسمم پوزخند

 یخودیب زدن پا و دست. دمیکش عقب رو سرم من

 در که نداشتم یراه. خورد وارید به سرم چون. بود

 .برم

 

 یتابوصورت#
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 به را شب آن لحظه به لحظه. داد نییپا را دهانش آب

 اتاق در را شیپا یکالنتر که یالحظه از. داشت ادی
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 بتث خاطرش در بود رفته که یوقت تا بود گذاشته

 .کردند علم قد چشمانش جلو ریتصاو. بود شده

 عقده ها حرف. کرد فراموش را خودش به قولش 

 دزیم حرف دیبا. بودند کرده ریگ شیگلو در و شده

 .کردندیم اشخفه هاحرف ِاال و

 وعشر. بردیم لذت اون. دیلرزیم بدنم. شدم میتسل ـ

 هیشب شتریب نه که زدن حرف کرد، زدن حرف به

 .بود شکنجه

  

 .نبودند جوابگو هاموج به دوختن چشم گرید
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 در. کرد قفل درهم را شیهادست انداخت نییپا سر

 همان یواضح به د،یدیم را یکالنتر ریتصو هاشن

 .نورکم و نمور اتاق در شب

  

 نفرت. انداخته ریگ رو من که خوشحاله گفت اول ـ

 گفت یبار ارزش از. دیکشیم زبونه چشماش یتو

 هفروختیم رو اون اگر گفت. افتاده هاسیپل ریگ که

 ،بود کرده که یضرر از. کردهیم سود اردیلیم نیچند

 .گفت

 اون و شده باطل یلیوک یبازرگان کارت که گفت 

 نفرت با گفت،یم که یا جمله هر. شده کاریب رسما

 انداخته ریگ رو اشیخون دشمن که انگار. گفتیم

 زا شهیهم یبرا خواستهیم بعد ماه چند گفت. باشه
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 تباه رو اشندهیا گفت. تونهینم حاال و بره رانیا

 ...هم هاشحرف آخر. کردم

  

 تر کینزد فرهاد. دیبر را حرفش. نداد مجالش بغض

 او سمت به یکم را سرش. شد گرم شیبازو. شد

 مشت فرهاد دست. بودند شده شانه به شانه. چرخاند

 ار دستش یها رگ. بود نشسته شیزانو یرو و شده

 به نجایا از. آمد ادشی خودش به را قولش. دیدیم

. بودن یکس صالح به گفتنش که بود ییها حرف بعد

 .بود افتاده جانش به جا، به بغض بار نیا
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 هب لحظه مشتش که همانطور د،ید که را تعللش فرهاد

 حرف د،یلرزیم خشم از و شدیم تر محکم لحظه

 :کرد تکرار را نانجا

 ...هم هاشحرف آخر ـ

  

 . برگشت هاشن یرو به چشمانش. دیدزد نگاه جانان

 .کرد تکرار گریبارد فرهاد

 ...هم هاشحرف آخر ـ

  

 .کرد اضافه ،یمحکم لحن با و

 ...هم هاشحرف آخر. نخور رو حرفت ـ
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 به هاچشم. نداشت را فرهاد به کردن نگاه جرات

 :گفت فرهاد هب خطاب اما هاشن

 ...من فرهاد، ـ

  

 هب شباهتیب که یلحن با و دیپر حرفش انیم فرهاد

 :گفت نبود، ادیفر

 آخر نیا گفت؟ یچ حرفش آخر. بزن حرف جانان ـ

 .بگو... مهمه که حرفشه

  

. افتاد جانش به لرز فرهاد، بلند یصدا با

 نآ خواستینم او... یکالنتر به لعنت... توانستینم

 . اوردیب ادی به را لحظات



صورتیتابو   
  
 

 

3057 

3057 
@romandl 

. شد بلند جا از و کرد تنش گاه هیتک را دستش

 .کرد گردعقب

 .شد سبز شیجلو ،یزدن بهم چشم در فرهاد

 .بود ورغوطه خون از ییایدر در چشمانش، یاهیس

  

 من. یرینم جاچیه ماجرا نیا کردن تموم بدون تو ـ

 ونا یاونطور تو که گفته یچ اون. جانان بفهمم دیبا

 هک بود گفته یچ ؟یکردیم هیگر من بغل یتو روز

 اون ؟جونت به وفتهیب دیبا شب مهین و کابوس یتو

 جانان؟ کرد کاریچ
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 و کرد رسوخ چشمانش داخل تا سرکشش بغض

 طرف دو به را سرش. زد حلقه چشمانش در اشک

 .داد تکان

 .کار چیه ـ

  

 بار. دیفهمیم دینبا فرهاد. بود هم خودش خاطر به

 .زد لباش بر یقفل گرید

  

 

 یتابوصورت#
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 .شد بلند شیصدا و رفت در جا از فرهاد

 ...دیبا من. اتفاقم اون مقصر من جانان ـ

  

 انیم یعصب. شود تمام اشجمله نگذاشت جانان

 :گفت نفس کی و دیپر حرفش

. ینبود مقصر تو چون. گمینم لیدل نیهم به من ـ

 ییبال هر کس هر چون. کردم یاطیاحت یب من چون

 کل تو چون خوره،یم رو چوبش خودش ادیب سرش

 حواست و یکن کنترل یتونینم رو تیزندگ یها آدم

 مقصر رو خودت یچ همه برابر در و باشه بهشون

 . یبدون

 .گرفت فرهاد سمت به را دستش
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 دنید کابوس مسئول تو ،یستین من درد پا مقصر تو ـ

... یستین یکالنتر یهاحرف مقصر تو. یستین من

 مقصر رو خودت اما بشنو ؟یبشنو یدار دوست

 نشو، یعصب. نزن وارید و در به رو خودت و ندون

 نمکیم فشیتعر تو یبرا فقط من و منه درد نیا چون

 . یندار ماجرا نیا به یارتباط چیه تو و

  

 سنف تند تند. شدیم نییپا و باال اش نهیس قفسه

 از را ختنیر اشک برابر در مقاومتش و گرفتیم

 یهادست پشت با. شد َتر شیهاگونه. داد دست

 برده مات که را فرهاد. کرد پاک را شیاشکها لرزانش

 .دیدیم تار را بود ستادهیا شیجلو
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 نیا. بزند حرف توانستیم بهتر. بود بهتر نطوریا

 چشمان در بتواند او که نبودند ییهاحرف هاحرف

 .دیبگو و بزند زل فرهاد

  

 هی با فقط... گفت...گفت حرفاش آخر اون. رها ـ

 دیبا گفت. منه با رابطه اونم کنهیم آرومش یزیچ

 تگف. کردینم یفرق ارشیاخت و اجبار. باشم باهاش

 بعد خواستیم. کنن امآماده گهیم شب فردا یبرا

 اما دهیرس سر مرگت گفت. کنه ولم جا هی و بکشتم

 .یریبم زجر با و یبکش زجر دیبا قبلش
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 را فرهاد. بود افتاده جانش یهاسلول تمام به رعشه

 بود اشک. دندیباریم هاچشم. دیدیم ابهام یاهاله در

 .اشک و

 :داد ادامه دهیبر دهیبر

 بلق گقت... برگشت بعد اما رونیب بره خواستیم ـ

 ردشد به نهیبب خوادیم نه،یبب رو تنم خوادیم رفتن

 رو لباسام گفت اشآدم از یکی به. نه ای خورمیم

 ... کردم التماسش زدم، غیج من... ارهیدرب

  

 .کرد هق هق

 به یکار که کردم التماس یعوض اون به من آره ـ

 سر یکی که بود فردا به دمیام تمام. باشه نداشته کارم
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 رو هامزجه. بده نجات زارلجن اون از رو من و برسه

 ای امشب گفتن با اخرشم کرد ینینش عقب دید که

 .رونیب رفت نمتیبیم باالخره نداره، یفرق شب فردا

  

 مگر و بود تار همچنان فرهاد. رفت عقب یقدم

 دادند؟یم امان هااشک

 جلو اشافهیق هنوز اما دمشیند گهید... بود نیهم ـ

 تنم هنوز. گوشمه یتو صداش هنوز... چشمامه

 شهیم سر بدنم هنوز. اشیادآوری با شهیم منقبض

 جز ستین یکس چیه ریتقص یول. آدیم اسمش یوقت

 ...خودم
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 فتهگر آرام یکم. دیکش چشمانش ریز را دستش پشت

 رهیخ که دید. دیدیم تر واضح را فرهاد حاال و بود

 قفسه و لرزدیم بدنش که دید. کندیم نگاهش رهیخ

 یها نفس یصدا. رودیم نییپا و باال اشنهیس

 .دیشنیم را کشدارش

  

 توانستینم گرید بود، گفته را یچ همه که حاال

 ییها رنگ صورت به نه را فرهاد که حاال. بماند

 ماندن گرید د،یدیم نافذ و رهیخ نگاه نیا با که درهم،

 .داشت خلوت به ازین فرهاد. نبود زیجا
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. بود کرده سست هم را شیپا تنش، لرز. دیچرخ 

 تمام اما نبود ادیز سرعتش. زدیم لنگ شتریب

 . برد کار به رفتن راه تند یبرا را اشیانرژ

 روزه چند نیا در که یتالش تمام با شب،آن یادآوری

 در را هاآن و بود کرده خاطرات آن راندن عقب یبرا

 تازه حاال بود، کرده یمخف ذهنش پستو در یابقچه

  .کردیم درد قلبش. سوختیم و کرده باز سر زخمش

  

 هب ینگاه. کرد اکپ را دیچک نییپا که یاشک قطره

 دم. کند یاری شیپا بود دواریام و کرد یبیسراش

 البا کوچک یها قدم با و اطیاحت با و گرفت یقیعم

 . شمرد لب ریز را شیهاقدم. رفت
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 ...دو... کی ـ

  

 قشن شیهاپلک پشت یکالنتر چهره زدن، پلک هر با

 .کرد منحرف را ذهنش. بستیم

 .نداد یتیاهم. کردیم زق زق شیپا

 ...سه ـ

  

 که بود هوا در چهارم قدم و رفتن جلو یبرا شیپا

 .گرفت قرار کنارش یکس و شد ریاس مچش

 زدن، حرف یب کنارش، آدم صدادار یهانفس یصدا

 . بود معرفش

 .نواب فرهاد
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*** 

  

 

 یتابوصورت#
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 از دمیبر خدا به. تونمینم گهید من خانوم، جانان ـ

 یطوط نیع. گفتم دروغ میگزند کل اندازه به صبح

 ببر رو من دارم، کار من دارم، کار من گهیم یه

 .خونه

  

 . آورد لبش به خنده عماد، یهاتیشکا و گله
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 .گذشت اتاق وسط یهاپرت و خرت انیم از

 را ودب دهیچسب شیپا به که یبادکنک چسب و شد خم

 :گفت حال همان در و کند

 کی. موندهن یزیچ گهید. عماد آقا اریب طاقت ـ

 نیتونیم هم شما حاضره، یچ همه گهید ساعت

 .نیایب

  

 . داد رونیب کالفه را نفسش عماد

 باد را یمشک بادکنک و نشسته مبل یرو ثیحد

 .کردیم

 :دیپرس

 عماده؟ ـ
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 گرید بار عماد تیشکا یصدا و داد تکان سر جانان

 :رفت باال

 مهندس کردمینم فکر اصاًل. شدم ونهید خدا به ـ

 یه. کار کار، کار، ذکرش و فکر. باشه یآدم نیهمچ

 .آدینم چشمش به یچیه. کوه جنگل، ا،یدر برمشیم

 نه فتگ. نکرد قبول رسول حاج شیپ میبر گفتم یحت

 پرورش استخر سر آوردمش زور به االن. خونه میبر

 . شده گرم سرش کمی دوستم، یماه

  

 یروبرو و برداشت زیم یرو از بادکنک دو جانان

 یگوش دهد، جواب که کرد باز دهان. نشست ثیحد
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. انداخت صفحه به ینگاه خورد، یخط پشت بوق

 .بود خط پشت فرهاد

  

 .کرد ینچ

 کجاست؟ فرهاد االن عماد، آقا ـ

 ...هایماه نگاه داره... نجایهم ـ

  

 .دیماس دهانش در حرف

 .آمد عماد بلند یصدا بعد و شد سکوت یا لحظه

 کجا... بودا جانیهم... خانوم نجانا ستین کوش؟ ـ

 ...دنبالش برم من رفت؟

  



صورتیتابو   
  
 

 

3071 

3071 
@romandl 

 را شانیهانقشه تمام آخر عماد. داد تکان سر کالفه

 .بود خط پشت همچنان فرهاد. کردیم آب بر نقشه

 یم ازش. خطمه پشت فرهاد برم، دیبا من عماد اقا ـ

 .فعال. کجاست پرسم

  

. ددا را فرهاد جواب و کرد قطع را عماد با تماس

 نزده حرف را شبید و شبیپر تمام که بود ادشی

 کار هم کنار کامل سکوت در را روزید یحت. بودند

 رد دائما فرهاد و بودند نرفته یرو ادهیپ. بودند کرده

 یب .بود رفته و دهیپوش لباس امروز صبح. بود خانه

 سکوتش ست،ین قهر که دانستیم. یکالم چیه

 نیسنگ و کسب هیشب یجنس داشت، یگرید یجنس

 اچر اما بود نشده افکارش مزاحم. بودن فکر در و کرد
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 سکوت؟ روز دو به کینزد از بعد بود؟ زده زنگ حاال

 نه؟ یحضور چرا

  

 .سالم ـ

 مبل یرو از. آورد در فکر از را او فرهاد، کلمه تک

 حرف رفت،یم اتاق سمت به که همانطور و شد بلند

 .داد لشیتحو را خودش

 .سالم ـ

  

 . شد سکوت بعد و آمد فرهاد بازدم یصدا

 :دیپرس جانان

 اونجاست؟ عماد آقا ؟ییکجا ـ
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 .فرهاد کردن ادا مفرد یبرا کندیم جان هنوز

 :گفت کوتاه فرهاد

 .امجاده یتو ـ

  

 ادی بود؟ جاده یتو. بود نداده جواب دومش سوال به

 قال را عماد د،یکش یاخفه نیه. افتاد عماد آخر حرف

 !ودب گذاشته

  

 

 یتابوصورت#

۴۵۷ 



صورتیتابو   
  
 

 

3074 

3074 
@romandl 

  

 :گفت دهیبر دهیبر

 .عماد..ع.. آقا ـ

  

 .داد جواب راحت فرهاد

 .خونه آمیم دارم من. موند دوستش یاستخرماه سر ـ

  

 داشت فرهاد. نشست کمرش یرو یسرد عرق

 ولو لیوسا انیم نگاهش نبودند؟ حاضر آنها و آمدیم

 .تگشیم سرش دور ایدن. دیچرخ اتاق وسط شده

 ودخ با و برد هیر درون به فشار با را هوا. شد یعصب

 :گفت
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 .میکنیم درستش... باش آروم... گهید فرهاده ـ

  

 از شمرده شمرده که یکلمات پشت در را حرصش

 .کرد یمخف آمدند، یم رونیب دهانش

 نیماش نییتنها یچطور. یرفت شونیا با تو... خب ـ

 ...من... جاستنیا که هم

  

 . ماند تمامنا اشجمله و دیدو کالمش نایم فرهاد

 ؟یخوب ـ

  

 .داد ادامه آرامش با فرهاد. شد دوخته بهم شیهالب
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 داشت اصرار فقط و زد حرف زیر هی صبح از عماد ـ

 . امین خونه که

 که انگار. آمد باد هوهو بعد و ماند ساکت یا لحظه

 شیاصد نباریا. باشد دهیکش نییپا را نیماش شهیش

 .«اعتماد» واژه کردن ادا وقت به مخصوصًا. شد سخت

 هب یحت... کرد اعتماد شهینم کس چیه به روزا نیا ـ

 . کنارته هم خانمش گفتیم یوقت و عماد

  

 دلبخن مانند یطرح و آمدند کش اریاخت یب شیهالب

. زد تشر خودش به. شد دهیکش صورتش یرو

 حد تا که داد یجواب. کرد جور و جمع را خودش

 .بود ربط یب یادیز
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 . نجاستیا خانمش آره ـ

  

 .کرد سرهم یحرف و

 دیریم مردونه گردش یبرا بود گفته انگار عماد آقا ـ

 .انجیا اومد خانمش شماها، رفتن بعد قهیدق ده رون،یب

 بود شده نیعج باد یصدا با نشانیب سکوت حاال

 وفتاده؟ین یاتفاق ن؟یکرد کاریچ صبح از ـ

  

 عماد. یاعجله چیه یب. زدیم حرف شمرده و آرام

 او نگران تنها دارد؟ کار که گفتیم را فرهاد نیهم

 بود انجیا و کند؟ اعتماد توانستینم زین عماد به بود؟

 د،یپرس خود از. فرستادیم سهند به لعنت دیبا که
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 فرهاد ساختن و گذاشتن دردها نیا تمام یرو مرهم

 برد؟یم زمان قدر چه گذشته،

 خودش یرو به و کرد چال دلش در را سواالت تمام

 .اوردین

  

 هی... میزد حرف م،ینکرد یکار. وفتادین که یاتفاق نه ـ

 ... و میخورد ناهار... میدید لمیف

 .کرد یا خنده تک

 . نکردم کار اصاًل ـ

  

 .ستین مهم ـ
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 را زبانش جلو جانان و بود خسته لحنش بار نیا

  ؟یخوب تو نپرسد تا گرفت

 پس جواب او به بخواهد فرهاد که دبو یکس چه او

 دو ...را مشیتصم و بود نبرده ادی از را دیگلش بدهد؟

 ...دیبا او و گشتندیم بر تهران به گرید روز

 :دیپرس فرهاد یوقت ماند نصفه افکارش

 ن؟یکنیم کاریچ نیدار االن ـ

  

 دو نیا در یوقت د؟یپرسیم بود ییها سوال چه نیا

 بود؟ نزده یحرف و نگفته یزیچ کام تا الم روز

 یاسورمه و یآب یهابادکنک و خانه به ینگاه

 .کشیک رنگهم. انداخت
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 .گرید یدروغ

 .میکن استراحت کمی عصره، میگفت. یچیه ـ

  

 .نداد اشجمله دادن کش یبرا یمجال فرهاد

 میبر باش آماده. رسمیم گهید قهیدق ستیب تا من ـ

 .رونیب

  

 قطع تماس اما کند رد و هدبد جواب تا کرد باز دهان

 .بود شده

 انگار. دوخت یگوش به را اشیشاک نگاه و کرد ینچ

 کهنیا جز قتیحق اما ببرد حساب و ندیبب فرهاد که
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 رونیب اگر او و بود خانه جلو فرهاد گرید قهیدق ستیب

 . نبود آمد یم داخل فرهاد رفت،ینم

  

 از .بود شده وانهید مرد برود؟ خواستیم کجا اصاًل

 بودند، شده باد یهمگ هابادکنک. رفت رونیب اتاق

 .کرد زمزمه دل در و زد یثیخب لبخند

 ممکن حالت نیبهتر به را تولد نیا جانانم، اگر من ـ

 .کنمیم برگزار
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 در را اشیگوش او که بود جلو به حواسش فرهاد

 .نوشت ثیحد یبرا و آورد

 عرب کی تا. نینیبچ رو لیوسا .میابونیخ یتو ما ـ

 .داد سر بشیج داخل را یگوش و میایم گهید

  

 کی. رفتیم راه جلو به رهیخ بیج در دست فرهاد

. گذشتیم الیو از افتادنشان راه و آمدنش از ربع

 رت زود جانان که چدیبپ ایدر سمت به خواست فرهاد

 .بود کرده کج ابانیخ سمت به را راهش

 .دمیند رو اطراف نیا زرو چند نیا من ـ
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 راه سرش پشت سرش، دادن تکان با عیمط فرهاد

 لاو سالم همان ساعتشان ربع مکالمه تنها.بود افتاده

 پشت از زدن حرف با مرد نیا انگار. بس و بود دارید

 . داشت یبهتر ارتباط یگوش

  

 ایدر یآب به که یبستبن یهاکوچه. بود یخلوت ابانیخ

 یهاالیو. کوچک یمحل یهامغازه شد،یم ختم

 هیر به را هوا محکم آمد،یم ایدر و یماه بو  .یشخص

 حولهیب فرهاد. زدیم موج دلش در استرس یکم. برد

 داشت؟ را ساتش و سور و تولد حوصله کنارش،
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. شدیم بازنده نشانیب سکوت دوئل در داشت

 . رفت سر اشحوصله

 .کرد نگاه فرهاد به کوتاه

 ؟یبگ یزیچ نیخواینم ـ

  

 مفرد و جمع مهین فرهاد. گرفت اشخنده هم خودش

 بود داده که یقول به عمل قدر چه و شیبرا بود شده

 . بود سخت

 و افتاد چروک چشمانش گوشه اما دینخند فرهاد

 :دیپرس شده حیتصح را سوالش گریبارد جانان

 ؟یبگ یزیچ یخواینم ـ
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 .انداخت باال سر حرف یب فرهاد

 و مایا با که بود خورده را زبانش مرد. گرفت حرصش

 .زدیم حرف اشاره

 تکان هوا در را دستش کرد،یم نگاه را او که همانطور

 .داد

 راچ اصاًل م؟یدار کاریچ نجایا االن یبگ شهیم پس ـ

 افتاده؟ یاتفاق ؟یاومد عماد نیماش با

  

 کنندهننگرا اتفاق الاقل. وفتادهین یاتفاق که دانستیم

 .بود وفتادهین شود، اشمتوجه عماد که یا

 ستادنشیا از خوشحال جانان و ستادیا فرهاد

 .گرفت قرار شیروبرو
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 .کرد نگاهش حوصلهیب فرهاد

 وت و میبرگرد و میبر رو ابونیخ نیا آخر تا شهیم ـ

 ؟ینگ یچیه

  

 .انداخت باال سر. شدینم که بود معلوم

 تباهاش... اٌلاص ایدر میبر خونه، میبرگرد بزن دور. نچ ـ

 .هندار یزیچ ابونشیخ... ینوریا میایب گفتم کردم

  

 واه یکیتار به اگر. برگردند که بود گرفته بهانه

 .ختیریم بهم شانیهابرنامه خوردند،یم

 کنارش جانان و برگشت عقب به اعتراض یب فرهاد

 .گرفت قرار



صورتیتابو   
  
 

 

3087 

3087 
@romandl 

 :گفت حرفش نشاندن یکرس به از سرخوش

 میاومد اصاًل چرا بگو االن خب... بهتره االن خب ـ

 رون؟یب

  

 .داد ادامه کردنش بیترغ یبرا و

 عمادم آقا. گذاشتم خونه یتو تنها رو ثیحد ـ

 ارک البد گفتم باشه، شده ناراحت ترسمیم ست،ین

 .رونیب اومدم که هیمهم

  

 .داد نشان را اطراف دستش با

 .میبر راه یالک فقط میآیم دونستمینم ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

3088 

3088 
@romandl 

 یتابوصورت#

۴۵۹ 

  

 .برد را اسمش بار شماتت. شد کند شیهاقدم فرهاد

 .جانان ـ

 احساس یالحظه تنها ،یالحظه. شد قفل جانان زبان

 .دش نییپا و باال یکم قلبش تپش منظم تمیر کرد

 .گرفت را اشجمله یپ ترنرم فرهاد

 .یزنیم غر یلیخ ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3089 

3089 
@romandl 

 رد ای زد،یم غر بود گفته فرهاد. شد درشت چشمانش

. کرد اخم و برخورد بهش. غرغرو تر واضح یمعنا

 .ستادیا

  

 عقب به را سرش و ستادیا جلوتر یقدم فرهاد

 . برگرداند

 .بپرسم سوال هی ازت که میاومد... ایب ـ

  

 تند پا. ماند خاطرش در فرهاد حرف اما نبود قهر اهل

 فرهاد خود تا کرد سکوت نباریا. شد قدمشهم و کرد

 .دیبگو



صورتیتابو   
  
 

 

3090 

3090 
@romandl 

 یسوال چه ازم خان بیحب خونه لدا،ی بش ادتهی ـ

 ؟یدیپرس

  

 چشمان جلو شب آن اش،جمله اتمام با همزمان

 .بست نقش جانان

 عرق اشیادآوری  با هنوز سوالش از یوا... سوالش

 به فرهاد کردیم فکر که یشب آن. ختیریم شرم

 و ماندینم خاطرش در یزیچ الکل، ریتاث خاطر

 ؟یشد عاشق بود، دهیپرس

  

 .قاطع نه کی. بود داده را جوابش رک هم فرهاد

 .کرد نییپا و باال را سرش کوتاه فرهاد، جواب در



صورتیتابو   
  
 

 

3091 

3091 
@romandl 

 ادته؟ی محفوظه من سوال بودم، گفته من... خب ـ

 یا آهسته بله. خوب یلیخ بود، ادشی هم را نیا

 آخر به ینگاه جانان بودند، دهیرس سرکوچه. گفت

 ربع کی. دیدینم را کس چیه. ایدر به. انداخت کوچه

 ،ثیحد و عماد بود، دواریام و بود گذشته امکشیپ از

 .باشند آمده بر کارها پس از

 ؟یشد... عاشق ـ

  

 سرجا کرد، شانیادا مکث با که فرهاد کوتاه کلمه دو

 یسخت سوال سوالش. بود شده شوکه. کرد خشکش

 هن کی قطعًا و بود کرده فکر جوابش به بارها. نبود

 بود، کرده ازدواج او. فرهاد دخو مثل. بود قاطع



صورتیتابو   
  
 

 

3092 

3092 
@romandl 

 بود شدن مادر شرف در و داشت دوست را همسرش

 فاصله و  یرعلیام و او یسنت ازدواج... نه عاشق؟ اما

 تههف سه که یعقد و یروزخواستگار دارید نیاول نیب

 را رگید کی. گذاشت ینم یعاشق یبرا یفرصت شد،

 . کردند عادت بهم و داشتند دوست

 عادت شان،یشوهر و زن یهانقش به گر،ید کی به

 زهایچ نیا یورا یزیچ را یعاشق جانان و کردند

 . دیدیم

  

 خود از ،یوانگید داد،یم جنون یمعنا او یبرا عشق

 یزیچ هر متیق به. بود خود زدن آتش و شدن خودیب

 ...هرگز بود، نشده عاشق او و بود دنیرس معشوق به



صورتیتابو   
  
 

 

3093 

3093 
@romandl 

  

 زمان، آن و جاآن در. کرد جور و جمع را خودش یکم

 شیبرا یادیز نه، که یکم سوال نیا دنیپرس

 حاال. کرد ینم یرییتغ جواب اما آمدیم یرعقالنیغ

 که او کنار از. دادیم جواب بود، دهیپرس فرهاد که

 د،کریم نگاهش منتظر و داده هیتک وارید به شیجلو

 فقط که بود آهسته آنقدر نه جوابش نه و گذشت

 از که یرهگذر که بلند قدرآن نه و بشنود خودش

 .فرهاد و دیشن او. بشنود گذشت، کنارشان

  

 

 یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

3094 

3094 
@romandl 

۴۶۱ 

  

 پشت جوابش، گرفتن بعد مکث، یاندک با فرهاد

 زیچ چیه گرید. شدند قدم هم بعد و آمد سرش

 از یاگوشه در را درهمش افکار جانان و نگفت

 خوشحال و بود او تولد االن مسئله. کرد پرت ذهنش

 لبق تپش شدند،یترمکینزد ساحل به هرچه. کردنش

 .ِسرتر و سرد شیهادست و شدیم تر تند جانان

  

 لب ریز جانان. دنشانیرس تا بود مانده قدم چند

 . شمرد

 ... کی ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3095 

3095 
@romandl 

 و برداشتند را بعدتر و یبعد قدم. بودند قدم هم

 :گفت جانان

 ...سه... دو ـ

  

 ثیحد و ادعم با شدن روبرو با یمساو یبعد قدم

 دهیچ ایدر ساحل در یبیسراش نییپا را زیم که بود

 .بودند

 دید را یاصحنه همان جانان و برداشتند را یبعد قدم

 . داشت را انتظارش که

. ودب شده پهن دیسف ساتن با یزیروم شیرو که یزیم

 یاه بادکنک با که بود زیم طرف دو بادکنک استند دو



صورتیتابو   
  
 

 

3096 

3096 
@romandl 

 کی شیرو که یزیم و بود شده پر یمشک یاسورمه

 .بود یبزرگ کیک

 از شیجلو و نشسته زیم پشت که یمرد طرح با 

 لیوسا هیبق مانند هم کیک. است پر برگه و کاغذ

 .بود دیسف یاسورمه

 

 .گفتند بلند دو هر ث،یحد و عماد

 .مبارک تولدتون ـ

  

 و خواند را کیک یرو نوشته فاصله همان از  جانان

 :گفت فرهاد به رو بلندتر را همان

 .مهندس مبارک تولدت ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3097 

3097 
@romandl 

  

 و دبو کشیک به اشرهیخ نگاه. بود برده ماتش فرهاد

 . تر کوچک یااندازه در نواب فرهاد. شیرو آدمک

  

 اب و گرفت کین فال به را زیم به فرهاد زدن زل جانان

 جلو ار دستش بود، شده نیعج کالمش با که یطنتیش

 :گفت و  داد تکان فرهاد

 مهندس؟ ییکجا ـ

  

 زیم از نرم نگاهش. گرفت هوا در را دستش مچ فرهاد

 .دیچسب جانان صورت به و شد گرفته

 .بشنوند خودشان که یطور گفت، آرام



صورتیتابو   
  
 

 

3098 

3098 
@romandl 

 توئه؟ کار ـ

  

 بود؟ امدهین خوشش. بود شده دلواپس حاال جانان

 هک بعد یا لحظه و گفت را بله یوقت دیلرز شیصدا

 .بود هگفت کوتاه و فشرده تر محکم را مچش فرهاد

 .یمرس ـ

  

 کت گفتیم اگر بود غلو. شد پا به ییغوغا دلش در

 اگر بود اغراق بود؟ احساس پر اشیمرس کلمه

 نطوریا نواب فرهاد زبان به را یمرس نیا او گفتیم

 "  زحمتات بابت یمرس"  کرده ترجمه

  



صورتیتابو   
  
 

 

3099 

3099 
@romandl 

 یبیسراش سمت به و نشد رها اش شده ریاس مچش

 و گذاشت زیم یرو را کریاسپ عماد. شد دهیکش

 . کرد خواندن به شروع خواننده

 مینک آرزو ایب ستاره؛ پر شب نیا شهیم ییایرو داره" 

 بباره عشق بارون

 ! "سازهیم خاطره که نیبب شمعو چشمک

  

 فرهاد مردانه و آمد جلو ابتدا عماد. دندیرس ساحل به

 .گرفت آغوش در را

  

 …بسازه برات یشاد شهیم آب کهیچ کهیچ"



صورتیتابو   
  
 

 

3100 

3100 
@romandl 

 گوشت یتو ترانه؛ غزل غزل تو جشن رشع شب

 "عاشقانه یشعرا خونهیم

  

 .گفت کیتبر کوتاه و آمد جلو ثیحد

 .ستادیا زیم پشت فرهاد

 من زیعز که ایب! ایرو مثل قشنگه تو ی خنده که ایب" 

 …ایدن به یاومد خوش

 …یبش ریپ و ینینب غم! یش ساله صد که یاله

 ! "مبارک تولدت! یبش گم ایشاد تو

  

 . ستادیا کنارش فاصله با انانج



صورتیتابو   
  
 

 

3101 

3101 
@romandl 

 ایدن تا برامون؛ آورد رو عشق آسمون از تو با خدا" 

 . "مبارک تولدت بمون استیدن

 

 نگاهش یطوالن. برگشت سمتش به فرهاد

 رهیخ نگاه دنبالش به و خواننده یها حرف . کرد

 .دیبگو دوباره که انقدر. کرد هلش فرهاد،

 .مبارک تولدت ـ

  

 آزاد. ردینگ را اشخنده جلو بار نیاول یبرا فرهاد و

 .بخندد

 .یمرس ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3102 

3102 
@romandl 

 نتشطیش بار قبل، قهیدق چند برخالف بار نیا یمرس

 .دیچربیم اشیگزار سپاس به

  

 لبخند. باطل الیخ یزه و رفت فرهاد به یاغره چشم

 جان و عمق فرهاد، لب یرو شده ینقاش گشاد

 . گرفت یشتریب

 را تولدش ب،یعج مرد نیا. بود هلن با حق انگار

 روز هرسال دیپرسیم هلن از دیبا. داشت دوست

 بیعج یها سوال شود؟یم بیعج نطوریا تولدش

 خندد؟یم بیعج نطوریا و کندیم تشکر پرسد؟ یم



صورتیتابو   
  
 

 

3103 

3103 
@romandl 

 تپش تمیر که کرد احساس روز کی در دوم بار یبرا

 به را خودش دیبا. شد نییپا و باال لیدل یب قلبش

 .دادیم نشان دکتر

 

 یرتتابوصو#

۴۶۰ 

 

 

 لمیف داشت، دست در که یکوچک نیدورب با عماد

 ار کریاسپ صدا عماد، به فرهاد تذکر با. گرفتیم

 یآرام یهازمزمه فقط حاال که بودند، کرده کم آنقدر

 .شدیم دهیشن ان از



صورتیتابو   
  
 

 

3104 

3104 
@romandl 

 

 روشن را کیک یرو شمع فرز و آمد جلو ثیحد

 .بود سوال عالمت. نداشت عدد شمع،. کرد

 :گفت عماد به و انداخت باال رواب فرهاد

 .یارین روم به رو میریپ یخواست یم ـ

 

. داد عمق جانان یهالب یرو را لبخند کالمش، طنز

 فرهاد حال. باشد کرده معجزه تولد و کیک نیا انگار

 .بود شده خوب

 

 اشدهیا بابت و بزند زنگ هلن به بعدًا که بود ادشی

 .کند تشکر



صورتیتابو   
  
 

 

3105 

3105 
@romandl 

 

 :گفت یشوخ با و خاراند را سرش عماد

 .نشکنه دلتون ن،یداماد تازه میگفت ـ

 

 گاهن که یوقت بکشد نفس رفت ادشی یالحظه جانان

 نگران نگاه دنبالش به و نشست او یرو عماد دار معنا

 .فرهاد

 

 حواس یب بود، جانان به نگاهش که همانطور فرهاد

 .داد جواب عماد به

 .ممنون ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

3106 

3106 
@romandl 

 را طیشرا تا زد یلبخند. خواند را نگاهش جانان

 بدهکارش گرید حیتوض کی فرهاد دهد، جلوه یعاد

 از ست؟یچ عماد به دروغ نیا لیدل دانستینم. بود

 شیهاحرف انیم را نیا ثیحد بار چند زین صبح

 .بود چاندهیپ را بحث جانان و بود گفته

 

 :گفت که ثیحد تذکر با

 .شهیم آب داره شمع ـ

 

 .افتاد السو عالمت کوچک شعله یرو همه نگاه 

 :گفت ثیحد

 .نره ادتونی آرزو مهندس یآقا ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3107 

3107 
@romandl 

 

 .گذشت ذهنش از و دوخت او به را نگاهش جانان

 او، طیشرا و تیموقع در یمرد بود؟ چه فرهاد آرزو

 و باال مشغول باشد؟ داشته توانستیم ییآرزو چه

 هب یا لحظه فرهاد سر که بود، افکارش کردن نییپا

 رد،ک نگاه را جانان تاهکو یلیخ کوتاه،. دیچرخ سمتش

 یصدا با. کرد فوت و برگشت کیک سمت به بعد

 دست زین او ث،یحد و عماد یها زدن کف و دست

 .زد

 

 و قرارداد افکارش صدر در را فرهاد یاحتمال آرزو

 .زد آن بر یدییمهرتا



صورتیتابو   
  
 

 

3108 

3108 
@romandl 

 .جانان کمک با شرکت تیموفق ـ

 

 کرده وصل اول قسمت به یوقت را «جانان کمک با»

 و اهکوت نگاه آن ِاال و بود، افتاده او به گاهشن که بود

 .باشد داشته یگرید علت توانست ینم ز،یت

 

 .دیپرس خنده با عماد

 ن؟یکرد آرزو یچ مهندس ـ

 از همه که یوقت درست و کرده سکوت ابتدا فرهاد

 کیک به که همانطور بوند، شده دیناام دادنش جواب

 :گفت بود، رهیخ

 .گمیم بهتون شد، براورده اگه ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3109 

3109 
@romandl 

 

 هک بود ییآرزو نیهم یعنی. شد مشغول فکرش جانان

  نه؟ ای بود زده حدس او

 

 بحث ادامه الیخیب جانان، یباطن لیم برخالف عماد

 قتو که کرد اشاره و گذشت شااهلل ان گفتن با و شد

 .است عکس

 

 یتابوصورت#

۴۶۲ 

 

 



صورتیتابو   
  
 

 

3110 

3110 
@romandl 

 یبخش از دیترسیم. دیچسب فرهاد به جانان چشمان 

 عکس اما. شود تلخ اوقاتش و دیاین خوشش دتول از

 و کرد اعالم را موافقتش هم او دیند که یبد العمل

 :گفت وقت فوت بدون عماد

 .مهندس یآقا کنار نیسیوا شما خانوم، جانان ـ

 از شدیم تنگ نفسش. فرهاد نگاه و ماند او دوباره

 شیبرا. بود ثیحد و عماد ذهن در که یتفکرات

 ممنوعه نیا دیبا چرا فرهاد دانستینم و بود ممنوعه

 ماا نداشت سوالش یبرا جوابش گفته؟یم آنها به را

 دو یاکلمه دو جواب درهمش، افکار همه آخر

 .گذاشتیم یاکلمه

 ."تولدشه چون"



صورتیتابو   
  
 

 

3111 

3111 
@romandl 

 .لهفاص با که البته بود ستادهیا کنارش و آمده کوتاه

 :گفت طنتیش با ثیحد

  ن؟یهبیغر مگه... ها نینامزد جان، جانان ـ

 .داد نشان را فرهاد دستش با و

 .تریمیصم کمی ـ

 فرهاد که برود کلنجار خودش با خواستیم هنوز

 چفت شیبازوها. تنش مماس. گرفت قرار کنارش

 .بود گریدکی

 .شد حاال آها ـ

  

 نهیس در نفس به توجه یب و داد عماد به یااشاره

 به جانان و شد گرفته اول عکس جانان، شده حبس



صورتیتابو   
  
 

 

3112 

3112 
@romandl 

 یجمع دسته یهاعکس در. شد دور فرهاد از عتسر

 که یا فاصله نیشتریب گرفتند، عماد و ثیحد با که

 .کردیم لحاظ را باشد داشته فرهاد با توانستیم

  

 یچا با را کیک هاموج یهارفتن نییپا و باال انیم

 .بود شده سردتر و شدیم کیتار داشت هوا. خوردند

 که یکوچک ریحص یور از و کرد تمام زودتر جانان

 و کرد جمع را شیهاشانه. شد بلند بود، آورده ثیحد

 .بود مانده کیک شتریب. انداخت زیم روز به ینگاه

 را یکس نجایا که آنها. ببرد عماد و ثیحد تا دادیم

 .کنند میتقس کیک بخواهند نداشتند

  



صورتیتابو   
  
 

 

3113 

3113 
@romandl 

 دیخورش غروب. دندیخزیم جلو آرام آرام ها موج

 کرده پهن ایدر رو را رنگش یجنارن یهازلف. بود

 یرو را لبخند طرح آب، یرو یهازلف رقص. بود

 اشت،د دوست شتریب را طلوع. بود کرده ینقاش لبش

 .بود بایز هم غروب اما

  

 شیها شانه و دیلرز. خورد صورتش به یسرد مینس

 . کرد بغل را خودش و کرد کینزد بهم شتریب را

 کی به که بود شخود ییرها یبرا یپناهگاه فکر در

 . شد بهار تنش، زمستان باره

 یراب تالش و بود گرفته بغل ریز که یازده خی دستان

 اب. افتاند نییپا و شدند ِسر داشت، کردنشان گرم
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 دنش نیسنگ و اشینیب در قهوه تلخ یبو دنیچیپ

 .ندیبب را فرهاد کت توانستیم دهیند ش،یها شانه

  

 و نجواگونه. دیشن گوشش کنار از را فرهاد یصدا

 .نرم

 .سردته که چون  ـ

  

 شده گرمش که بود یعیطب کردن، لرز و سرما آن در

 به سرش نبرگشت با که دیتپ تندتر گرید بار دلش بود؟

 .کرد خفه را شیصدا عقب،

 ...خودت ـ
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 به نگاهش. کرد شلوارش بیج در دست فرهاد

 .کند کامل را حرفش نگذاشت. بود او صورت

 . ستین سردم من ـ

  

 یاعتراض یجا فرهاد محکم لحن. بست لب

 .برگشت ایدر سمت به. گذاشتینم

 تولدمه؟ یدیفهم کجا از ـ

 .کرد کینزد بهم را کت لبه دو جانان

 .هلن ـ

  

 را ینامزد یباز نیا سوال که بود یخوب فرصت

 .آمد عماد یصدا لحظه همان اما بپرسد
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 .میبر میکن جمع کم کم خب ـ

 .بود شده بلند ریحص یرو از دشخو دنبالش به و 

 

 یتابوصورت#

۴۶۳ 

  

 دست به را یزیچ یکس هر. کردند جمع را لیوسا

 .آمدند الیو به و گرفت

 .تندرف و گفتند کیتبر گریبارد را فرهاد تولد دو هر

 کاناپه یرو فرهاد سرشان، پشت در شدن بسته با

 .نشست

 ...خب ـ
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 .کرد نگاهش یسوال. نشست شیروبرو جانان

 ؟یچ... خب ـ

  

 .کرد قالب سرش پشت را شیهادست فرهاد

 ...تولد یبعد مرحله ـ

 را حرفش یمعن اما شد کالمش طنتیش متوجه

 .دینفهم

  ها؟ ـ

  

 .انداخت باال ابرو

 . کادو ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3118 

3118 
@romandl 

  

 .انداخت اطرافش به ینگاه

 .نگرفتم کادو م،یگرفت تولد ـ

  

 درد چشمش که کرد گرد را چشمانش یطور جانان

 نقدریا تولد کی بود؟ فرهاد همان فرهاد نیا. رفتگ

  بود؟ کرده عوضش

  

 النا. نشد بدم. » کرد فکر و گفت دل در یالخالق جلل

 .«بکشم شیپ رو موضوع تونم،یم
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 جلو را خودش و کرد حلقه درهم را شیهادست

 . دیکش

 .میدار هم کادو ـ

 پا رب ییغوغا دلش در و گرفت را نیا یخنث ییصدا با

 . بود

 .رفت باال فرهاد ابرو

 ؟یچ ـ

  

 نییپا را دهانش آب. بود ماجرا سخت قسمت نیا

 .چرخاند اطراف به را سرش یزیدستاو دنبال به. داد

 .گفتیم خودش دیبا. نبود زیچ چیه و کس چیه
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 زمان یکم و دیکش خشکش یهالب یرو را زبانش

 . دیخر

 .کردیم نگاهش منتظر فرهاد

 

 یتابوصورت#
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 .آمد حرف به و کرد توکل خدا به دل در

 حال از و کرد شروع اشیدیناام و تهران به آمدنش از

 ادامه اما گرفت را شیگلو بغض یگاه. گفت بدش

 یبرا اشزهیانگ و حالش شدن خوش از ادامه در. داد
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 و گفت و گفت. گفت کردن کار و خواندندرس

 .دیرس ماجرا اصل به تا گفت

 که بود خورده را بغضش گذشته یدآورای با آنقدر

 .گرفته غمباد کرد یم احساس

  

 .کردیم درد شیگلو

 هک ییماجرا با نرفتم، گهید که یمدت نیا بعد حاال ـ

 حرف دیبا دوباره که کنمیم احساس اومده، شیپ

 کرف من. گرفتم نوبت و دکترم زدم زنگ امروز... بزنم

 خودش از. هبزن حرف و نهیبش بره آدم نکهیا کنم یم

 و خورد اونو ستین قرار نیا هاشرنج و درد از و بگه

 یوت رو وجودش شکسته یهاکهیت قرار. کنه کیکوچ
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 زا و کنارهم بزاره نیجورچ کی مثل و رهیبگ دستش

 ...بشناسه رو خودش قراره  .کنه شروع نو

  

 چشمان به را چشمانش و گرفت ینفس. کرد مکث

 .دچسبان بود، او رهیخ که فرهاد

 حاال. گرفتم نوبت دوتا... من... هم خاطر نیهم به ـ

 م،یش سنجاق بهم میمجبور باز یکالنتر خاطر به که

 ...یایب هم تو... هم تو گفتم

  

 نگاه ریز یطور. داشت را کوه کندن حکم آخر جمله

 فسن نفس اشکارا که بود گرفته نفسش فرهاد زیت

 کردیم کرف هلن به مدت تمام. دیندزد نگاه اما زدیم
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 .روانشناس شیپ فرهاد نرفتن مورد در شیها حرف و

 .باشد گذاراثر شیهاحرف بود دواریام

  

 ثمک. کرد حبس نهیس در را اشدهیبر دهیبر یهانفس

 درهم را شیهاابرو. بود کرده دوارشیام فرهاد تامل و

 .بود کرده قفل

  

 .کرد جمع را اشیانرژ مانده ته

 م؟یبر ـ
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 و ماند صورتش رهیخ او به گرید یاهلحظ فرهاد،

 ردنک نییپا و باال و زدن پلک نهیطمان با تش،یرضا

 .بود کرده قبول ،یکالم چیه یب. بود سرش

 فرهاد که بزند یحرف خواست. زد برق جانان چشمان

 .شد بلند کاناپه یرو از

 .میبر دیبا فردا ـ

  

 هم را نیهم رفتند؟یم کجا. بود مانده روز دو هنوز

 .دیرسپ

 حال همان در و کرد چک را لشیموبا گذرا فرهاد

 :گفت
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 شده، یتکرار گهید نجایا. میدار وقت گهید رو دو ـ

 .گهید یجا هی میبر گفتم

 کجا؟ ـ

  

  .آورد رونیب یگوش از را سرش الیخیب و آرامش با

 .سویگ خونه. شالما ـ

  

 غرق. گرفتیم جا دلش در گالن گالن که بود یشاد

 برلب که یمحو لبخند با فرهاد. ودب شده یخوش

 . کردیم نگاهش داشت،
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 کالم یب اهنگ بزند، حرف که کرد باز دهان جانان

 اول الوگید و کرد پر را فضا فرهاد، یگوش زنگ

 چیه آنکه یب را دهانش و چسباند مبل به را او فرهاد،

 .شد بسته شود، خارج آن از ییآوا

  

 .جان دیگلش سالم ـ

 را بازدمش و کرد بدرقه اتاق تا را ادفره نگاهش با

 .داد رونیب لرزان

  

 

 یتابوصورت#

۴۶۵ 



صورتیتابو   
  
 

 

3127 

3127 
@romandl 

 

 

 .دیشنیم هنوز را شانیصدا

 .ممنونم ـ

 نیا. آمد فرهاد یصدا دوباره و شد سکوت یلحظات

 .قبل از تریجد باد

 دو. میستین آباد محمود گهید هم ما. نداره یلزوم نه، ـ

 هچهارشنب. تهران میگردیم بر بعد و شالما میریم روز

 .میدار یدب یبرا طیبل

  

 تحکم داد، جواب فرهاد یوقت و سکوت گرید بار

 یرو اخم توانستیم جانان که بود یطور کالمش
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 و دشیم بلد را مرد نیا داشت. کند تصور را صورتش

 .ترساندتشیم نیا

  

. دیگلش شهینم عوض یزیچ هم باشه اگر. ستین نه، ـ

 یتو. مینیبب همو دیبا تهران به تنمبرگش و یدب بعد

 ...نیبب. ستین جوابگو زدن حرف لفافه

. بود شده بسته فرهاد اتاق در د،ینشن یزیچ گرید

 و بود دهیرس جهینت به که او. کرد منحرف را فکرش

 سفر بعد تا تینها. بود خودش قول سر هنوز

 .کردیم تمام را زیچ همه بعد و کردیم یصبور  یدب

 شیها هیحاش و ینزدگ و نواب رهادف با دیبا

 باز خودش امن لهیپ به و کرد یم یخداحافظ

 .گشتیم
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 آمدنشان خبر و سویگ به زدن زنگ با را خودش 

 در فربد با فرهاد هم، نیا از قبل انگار. کرد مشغول

 یمختصر یآمادگ کی آنها و کرده مشورت مورد نیا

 .بودند داده سویگ به

  

 رخبیب هم از بود وقت یلیخ .افتاد ساجده ادی بعد 

 . بودند

 .داد امکیپ

 ؟یبزن حرف یتونیم ـ

  

 از ییصدا. دیکش طول قهیدق چند جوابش آمدن تا

 .آمدینم فرهاد اتاق داخل
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 .بزن زنگ یتونیم اگر. آره ـ

 در ساجده یصدا زود یلیخ و گرفت را اششماره

 .دیچیپ گوشش

 .عالم موجود نیمعرفت یب بر سالم ـ

  

 .دیخند نجانا

. یکنکور جوجه و رسون نامه کبوتر بر سالم و ـ

  ؟یخوب

 سه. دیفهم را کالمش انیم غم جانان و دیخند ساجده

 زیر به زیر هنوز اما بودند، دهیند را گریهمد بود سال

 .بود بلد را دختر نیا

 .درسم ریدرگ. رهیم و ادیم ینفس. خوبم یا ـ
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 :گفت رک

  شده؟ یچ یکنیم میقا رو یزیچ هی یدار ـ

 .زد را رخالصیت

 .یدار بغض ـ

  

 .تهنرف خطا که دیفهم شد، مشهود کالمش بغض یوقت

 ؟یدیفهم کجا از ـ

  

 .داد هیتک مبل یپشت به را سرش
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 و زدم حرف بغض با عمر هی خودم که اونجا از ـ

 مشهد گفتن؟ یزیچ بابات مامان. دینفهم کسچیه

 شده؟ یخبر

  

 .کرد ینچ ساجده

 .یشد تموم هم تو. امانه و امن یچ همه نجایا. نه ـ

  

 چند نیا در ساجده. گفتیم راست. بود شده تمام

 شدن، نیوالد آق آن از بعد بود گفته آخرشان تماس

 .بود شده ممنوع جا همه در اسمش بردن
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 که کردیم ثابت و بود شهر آن در که یزیچ همه 

 پاکش کنپاک با. بودند فروخته را بوده ینام جانان

 محجوب دختر. بود نکرده ییخطا کم. بودند کرده

 دختر بود شده اما. بود یعل حاج عروس و رضا حاج

 .بود سال سه. دوماه و ماه کی نه هم آن... یفرار

  

 شده؟ یچ پس ـ

 بود گفته رک ساجده

 .خونه یتو بگم تونمینم یکس به... شدم عاشق ـ

 .رمیگیم غمباد دارم
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 د،باش شکسته زبانش قفل کلمه دو نیهم با انگار 

 یجوان پسر از. گرفت خود به یشاد لحن شیصدا

 شعر بایز هک بود گفته. بود اتشیادب استاد که بود گفته

 امام خادم و است نماز اهل که بود گفته. خواند یم

 از. بود گفته خواندنش حافظ و یشعد از. رضا

 . یخوان شاهنامه وقت به شیفرودها و فراز و شیصدا

  

 کندیم نگاهش قشنگ دهد،یم درس قشنگ گفتیم

. بود گرفته را اششماره. خردیم را نازش قشنگ  و
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 خوب زیچ همه اگر بود گفته و دادندیم امیپ یگهگاه

 ...یخواستگار ندیایب کنکور از بعد برود، شیپ

  

 دش بلند جا از جانان... گفت و گفت و گفت ساجده

 وارد و انداخت بسته در به ینگاه حال انهم در و

 . شد اتاقش

  

 اما یسطح و زود چند هر. بود شده عاشق ساجده

 خودش یبرا دل در ؟یچ او. بود خوب حالش

 نگاه از دلش و نشده عاشق حال به تا که شد نیغمگ

 یسک شده حال به تا کرد فکر. ختهینر یکس به کردن

 شیها پلک پشت و بست چشم کند؟ نگاهش قشنگ
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. ستب نفش تولدش، کیک دنید از بعد فرهاد ریتصو

 ردهک گناه چشمانش که انگار و کرد باز چشم یتند به

 .دهد غسلشان خواستیم. زد پلک تند تند باشند،

 آن یرو را دستش. بود رفته باال قلبش ضربان

 . زد نفس نفس و گذاشت

 .جانان ـ

  

 قعش از گرید ساجده که بود خوب. آمد رونیب فکر از

 .گفتینم یزیچ اشیعاشق و

 میبخوا و یخواستگار ادیب احسان محمد اگر ـ

 مشهد؟ یایم تو م،یکن یعروس
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 ساجده سوال جلو یمحکم نه رفت؟یم. ماند مات

 بخواهد که نبود رانیا او موقع آن تا اصاًل. چسباند

 . برود

 هانیا از شتریب دختر نیا. نزد ساجده ذوق یتو اما

 .اشتد حق گردنش

 .آره ـ

  

 تصور را چشمانش باران ستاره توانستیم دهیند و

 با ازدواجش از قبل بود، او خود خوِد ساجده. کند

 .یزندگ سرکش یخو با شدن مواجه و یرعلیام

 لب ریز. شد تمام خانه به مادرش آمدن با شانمکالمه

 .کرد زمزمه آرام
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 ...خاله ـ

  

 روزش، ره روزمره و یدست دم یهانسبت قدر چه

 خشک زبانش که انگار. بودند دور نظرش در حاال

 .ندک شانیادا سال سه از بعد توانستینم باشد، شده

 .کرد شان زمزمه لب ریز

 ...یعلحاج... بابا... مامان ـ

  

 هااسم. گرفت جان شیهالب یرو قیعم یتلخند و

 .رفتند فرو بدنش در و شدند غیت کدام هر
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 هب آرام تقه دو فرهاد که ردک بس یوقت را یآزار خود

 وارد و کرد باز را در د،یشن که را او آرام بله و زد در

 .شد اتاق

  

 جانان؟ ـ

 .کرد نگاهش یسوال

 ؟یدار یکار امشب ـ

  

 .انداخت باال سر جیگ

 .نه ـ

 .بود کالفه. دیکش شیموها به یدست

 . شالما میریم امشب کن جمع ـ
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 .شد گرد چشمانش

  

 ...آخه ـ

 .دیدو رفشح انیم

 جاده یتو رو لشیدل... میبر امشب شه یم اگر ـ

 ااونج م،یدار هم یشتریب وقت ینطوریا. بهت گمیم

 .میبمون

  

 هچ دیگلش و او نیب. دیباریم حرکاتش از یکالفگ

 یخاص کار . بدهد یجواب چه دینفهم بود؟ گذشته

 . کرد موافقت و انداخت اطرافش به ینگاه نداشت

 .شالما مقصد به بودند، نیماش رسوا بعد ساعت دو
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 یتابوصورت#

۴۶۷ 

  

 فرهاد. دندیرسیم صبح. بودند راه در ساعت هفت

 کیموز یصدا نیماش ضبط از و رانندیم عجلهیب

 .آمدیم یآرام

  

 به نگاه از جانان که گذشت حرکتشان از ساعت کی

 بش نصفه لیدل بود گفته فرهاد. شد خسته بر و دور

 یخداحافظ فرصت. بود نگفته و دیگویم را آمدنشان

 .بود نیا اشیناراحت تنها و نداشت را ثیحد از
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 وقت به امشبشان یهاحرف عماد، و ثیحد ادی

 وا به حیتوض کی فرهاد. آورد ادشی را گرفتن عکس

. گرفت دست به را کالم رشته نجایهم از. بود بدهکار

 .ودب نشانیب سکوت شکستن یبرا یخوب فرصت

  

 باهم ما یگفت ثیحد و عماد به چرا.. گمایم ـ

 م؟ینامزد

 رهادف که بود جواب منتظر و بود گفته شرم با یکم

 .بود دهیپرس کوتاه و بود انداخته او به ینگاه مین تنها

 ؟یشد ناراحت ـ
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 .دهیشن اشتباه کرد فکر یالحظه

 ها؟ ـ

  

 .بود شده مانیپش سوالش از هم فرهاد

 ...یچیه ـ

  

 کرد وانمود و داد رونیب یآسودگ با را فسشن جانان

 به داشت دوست احساسش چه اگر دهینشن یزیچ

 نبود قاطع نه کی که یجواب. بدهد جواب فرهاد سوال

 .ترساندتشیم احساس نیهم و

  

 .داد حیتوض و کرد عوض را دنده فرهاد
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 اما هیخوب پسر هم عماد و هیخوب مرد رسول حاج ـ

 .واقفم بهشون یبچگ از من که دارن ییقرمزا خط کی

  

 .فرستاد رونیب نهیس از را بازدمش

 مه امتیق تا من اگر. هینامحرم محرم نیهم شونیکی ـ

 هب. شدنینم قانع یمعاونم فقط تو که خوردمیم قسم

 تو نه حداقل که بگم یزیچ شدم مجبور خاطر نیهم

 .من نه و یبش تیاذ

  

 شیصدا. کرد نگاهش کوتاه و چرخاند را سرش

 خواستیم هم که... یراه دو انیم. بود وار زمزمه

 .نه هم و بشنود جانان
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 .یشد تیاذ کنم فکر البته که ـ

  

 سرکش احساس. شد حبس اشنهیس در نفس یالحظه

 دهانش یرو دست که دیبگو یانه خواست درونش

 .کرد اشخفه و گذاشت

  

 درک را فرهاد که کرد تالش اما بود نشده قانع کاماًل 

 یبرا یجد موضوعات از یاریبس که دانستیم. ندک

 را نیا. است کوچک و تیاهم یب فرهاد یبرا او،

 فرهاد آرامش و موضوع هر سر او یهاخوردن حرص

 .کردیم ثابت آنها با مواجه در
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 ادفره. آمد رونیب فکر از فرهاد، یگوش زنگ یصدا با

 گوبلند یرو. شد باز اخمش یگوش صفحه به نگاه با

 .گذاشت شیپا یرو را یگوش و زد

 .یحاج سالم ـ

  

 .آمد یرمردیپ گرفته خش یصدا

 ؟یستین الیو ییکجا. جان فرهاد سالم ـ

 ال؟یو نیاومد شما. افتادم راه محمودآباد از من ـ

  

 .کرد تعجب مرد
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 به یاینم تو دمید من. آره  ؟یشب نصفه یرفت کجا ـ

 هتب مدماو تولدته گفت عماد ،یبزن سر فقرا ریفق ما

 .بزنم سر

 

 یتابوصورت#
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 .بود رسول حاج

  

 را سرش و برد شیموها انیم را دستش کالفه فرهاد

 .داد تکان طرف دو به
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 هک افتاد یاتفاق هی اما میبر فردا میداشت برنامه ما ـ

 روز دو هی. شالما و رشت طرف میافتاد راه امشب

 از یاهکوت .نمتونیبب نداشتم سعادت من. میبمون اونجا

 شماست خونه مقصد نیاول بعد دفعه حتما. بود من

 .یحاج

  

 .دیخند جانیب رمردیپ

 و یبرداشت رو عروست نو پس. بابا کنمیم خواهش ـ

 وقذ خودت، از شتریب بار نیا قتشیحق آره؟ یرفت در

 نیبب ایب بابا گفت،یم عماد. داشتم رو دتیجد یزندگ

 رو عروست نو خواستم. کرده فرق قدر چه مهندس

 قدرنیا و نطوریا بوده یک هااتفاق اون بعد که نمیبب

 .برگردونه یزندگ به رو تو تونسته عیسر
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 و برگشت فرهاد سمت به سرش اریاخت یب جانان

 از یالحظه. دیچرخ سمتش به فرهاد سر لحظه همان

 حاج یصدا تا شدند خارج مکانشان و زمان ظرف

 .آمد رسوال

  ؟یهست... فرهاد ـ

  

 از که ینیسنگ نیماش چرخاند، که جلو به را سرش

 . دید را آمدیم روبرو

 و چرخاند مخالف سمت به را نیماش فرمان فرهاد،

 بوق با روبرو ونیکام. شد خودشان نیال وارد

 .گذشت کنارشان از یاکرکننده
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. ستادیا جاده کنار و کرد کم را نیماش سرعت فرهاد

 کرده رحم خدا. ادد رونیب یآسودگ با را نفسش

 وحشت چشمانش و بود گرفته لرز جانان تن . بود

 .بود شده دوخته روبرو به زده

  

 وحشت اشزده وق چشمان. دیچرخ سمتش به فرهاد

 .انداخت زین فرهاد جان به را

 .جانان ـ

 شیبازو یرو را دستش که دیند یالعملعکس

 دهیترس ییصدا با بار نیا و داد تکانش. گذاشت

 .برد زبان بر ار اسمش
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 ...جانان ـ

  

 .خورد سر فرهاد دست. دیپر جا از

 ؟یخوب ـ

 .داد تکان سر و زد پلک تند تند

 :دیپرس باز. گفتینم را نیا لرزانش تن که البته

 ؟یخوب یمطمئن ـ

  

 .داد هیتک نیماش یصندل یپشت به را سرش

 با که انگار. گرفته لرز و بود نجواگونه شیصدا

 .بزند حرف خودش

 .افتادم ادشی فقط. شمیم خوب ـ
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 حد تا را جانان منظور که بود باهوش آنقدر فرهاد

 یهاحرف ادی. دینگو یزیچ گرید و ردیبگ یادیز

 آمده تهران به تازه جانان که شیپ سال سه. افتاد فربد

 رهیدا یرو را جانان گذشته فربد. شد اشیمنش  و بود

 هنداختین جا زا زین را یرعلیام تصادف و بود ختهیر

 چپ چگونه و نیسنگ نیماش یماجرا از یحت. بود

 .بود نگذشته زین ونیکام شدن

 

 یتابوصورت#
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 ترس در جانان اما بود کرده جمع را نیماش زود فرهاد

 را او که یا لحظه ترس. بود مانده جا لحظه کی همان

 هم او. اشیزندگ اخر لحظات و انداخت یرعلیام ادی

 چه؟ ونیکام کردن چپ لحظه بود؟ دهیترس ورنطیهم

 یهاکیتکن ادی. شد تنگ نفسش داشت؟ یحال چه

 کرد تالش و افتاد خودش کردن آرام یبرا مشاورش

 .کند اجرا خودش یرو را آنها تا

  

 و زدیم حرف رسول حاج با که آمدیم فرهاد یصدا

 آنها و نبوده یزیچ صداها آن که دادیم نانیاطم

 . است خوب حالشان
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 یرو را فرهاد نگاه ینیسنگ. شد تمام که تماسشان

 شد روشن نیماش بعد یلحظات و کرد احساس خودش

 .کردند حرکت و

  

 چرت. بود زده زل جاده به قبل از تر اریهوش نباریا

 .بود شده پاره حرکتشان ابتدا مهین نصفه

  

 پشت محو ریتصاو و شد بهتر رفته رفته حالش

. تر منظم شیهانفس و شد ترکمرنگ شیهاپلک

 من خاک و جنگل بو. داد نییپا را خودش طرف شهیش

 ریز را گذشته گرید بار. کرد پر را مشامش اشخورده

 هس گذشته جانان. برگشت حال به و کرد مدفون خاک
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 زمان ساعت دو شدنش بهتر. بود مرده که بود سال

 که اشیشگو نترنتیا آنتن. بود شب مهین. برد

 .دید را هلن از اشرفته دست از یهاماست برگشت،

  

 . دارد را تولد دنیفهم شوق که دانستیم

 از و گفت تولد بودن خوب از یکوتاه امیپ در

 در که یروز دو و هستند جاده در که گفت. حالشان

 یگوش و کرد ارسال را امیپ. ندارد نترنتیا شالماست

 .انداخت فشیک داخل را

  

  .دیکش یاازهیخم فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

3156 

3156 
@romandl 

 به خواب هم و بود آمده جا حالش هم که حاال

 دبو رفته سر اشحوصله گریبارد. آمدینم چشمانش

 وعشر یزیچ چه با را حرفش دیبا بار نیا دانستینم

 سکوت نیا از انگار فرهاد او، یکالفگ خالف بر. کند

 رسم به شیهااخم و بود جلو به رهیخ. بردیم لذت

 .درهم شهیهم

  

 :دیپرس فرهاد. خورد وول یصندل یرو

 اد؟ینم خوابت ـ

  

 رها سکوت آن از باالخره. گرفت جا دلش در یشاد

 . بودند شده
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 .انداخت باال سر

 آد؟یم خوابت تو. نه ـ

  

 یب. انداخت جانان به ینگاه مین و انداخت باال سر

 :دیپرس او، سوال به ربط

 ؟یخوب االن ـ

 رهادف خواستینم. کرد نییپا و باال را سرش نرم

 پرت هوا و حال آن به گرید بار او که دیبگو یزیچ

 و  دیپرس گرید بار را سوالش ل،یدل نیهم به و شود

 .کرد سنجاق آن به را یاجمله

 چند کنم یرانندگ تونمیم من اد؟ینم خوابت تو ـ

 .رو ساعت
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 از ساعت مین که آنقدر. بود خلوت خلوِت جاده

 بود، گذشته کنارشان از نیماش نیآخر که یزمان

 .گذشتیم

 .برهینم خوابم االن. راحتم. نه ـ

 

 یتابوصورت#
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 زیر چشم. بود دهیکش ازهیخم که بود دهید خودش

 .کرد

  چرا؟ ـ
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 ازب ببره، خوابمم اگر یحت مشغوله، فکرم ییوقتا ـ

 .بخوابم تونمینم

 .دیپر باال شیابرو

 .جالب چه ـ

  

 شب یتو جاده. میفتویب را امشب گفتم نیهم یبرا ـ

 .جذاب هم و خلوته هم

 ومد جمله با! بود نیا افتادن راه زود یبرا لشیدل پس

 وهم سراسر او یبرا شب در جاده. نبود موافق فرهاد

 متر چند تنها دنید و شب یکیتار. ترس و بود

 شیهاکابوس از یکی. بود خوفناک شیبرا شانیجلو

 . دبو شب در هم آن جاده کی در افتادن ریگ
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 .آمد افکارش انیم فرهاد یصدا

 رد،کیم آرومم فقط باال سرعت با یرانندگ ترهاقبل ـ

 یوقت. شهیم خوب هم نییپا سرعت با حالم االن

 ترمز کالچ، از رو تقاصش رسهینم کسچیه به زورم

 .رمیگیم نیماش گاز  و

  

 .کرد نیماش به یااشاره و دیخند جان یب جانان

 .نداره دادن اصتق گهید دیپرا ـ

 را فرهاد چهره قیدق یبررس اجاره فضا یکیتار

 نیچ ن،یماش درون روشن و کیتار در اما دادینم

 .دید را چشمانش گوشه خوردن
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 نارک باهام بهتر تیعصبان یتو میقبل نیماش اره ـ

 .اومدیم

  

 در را هاکفش. بود گرفته درد کفش داخل شیپاها

 را دستش و کرد جمع دلش یتو را شیپاها و آورد

 .کرد حلقه آنها دور

  

 کم حرف یه امشب. سکوت و بود سکوت دوباره

 از را شیپا. کرد جور و جمع را کلمات. آوردندیم

 مشغول را ذهنش که یسوال و گذاشت فراتر مشیگل

 :دیپرس بود کرده

 رسه؟ینم یکس به زورت که شده یچ ـ
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 .بود روبرو به نگاهش. رفت باالتر نیماش سرعت

 نگم؟ شهیم ـ

 .دیکش عقب

 ...باشه ـ

  

 .شد آهسته شیصدا

 ینتونست که شتیپ قهیدق چند بد حال لیدل مثل ـ

 .یبگ

  

 شحال لیدل. شد ترقفل شیزانوها دور دستانش حلقه

 است بر از را اشیزندگ که دانستیم بود؟ دهیفهم را
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 یادیز فرهاد ای و بود عیضا یادیز او ای... امشب اما

 ...باهوش

  

 شیصدا تن فرهاد و داد قورت صدادار را دهانش آب

 .کند درکش توانستیم جانان. شد نیاج غم با یکم

  

 رهات نه و کشنتیم نه گذشته، از ییزایچ هی ـ

 وقت چند. بدن آزارت فقط که هستن اصاًل. کننیم

 رفشا مرگ قصد به گلوت، دور ندازنیم دست بار هی

 جلو رو مرگ که یآخر لحظه یتو درست و دنیم

 به یکمک هم گفتنشون. کننیم ولت ینیبیم چشمات

 .کنهینم درد نیا درمان
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 یتابوصورت#
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 انگار... فرهاد. کردیم دییتا دل در را فرهاد هرجمله 

 درهم و دهیچیپ خودش تیشخص مانند اشگذشته

 مثل. آوردیسردرنم آن از او که درهم یکالف. بود

 . نبود و بود او یزندگ از ییجز ارانگ که دیگلش

  

 رابطه باهم شدیم مطمئن که یالحظه در درست

 درون هیفرض بر یقرمز خط رفتارش با فرهاد دارند،

 یربط چیه شد،یم مطمئن یوقت و دیکشیم ذهنش
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 بر یباطل خط یامکیپ و تماس رفتار، باز ندارند، بهم

 .زدیم تفکراتش

 .ستین مهم نقدریا ـ

  

 شیصدا. کرد نگاه را فرهاد گنگ و آمد رونیب فکر از

 .بود گرفته خود به یطنز لحن

 گمیم کرده، مشغول رو من ذهن که یموضوع نیا ـ

 . ستین مهم نقدریا یکنیم فکر بهش اگر

  

 .کرد انکار و انداخت باال شانه

 .کردمینم فکر اون به ـ
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 حدس یخوایم نره سر حوصلت چون حاال. باشه ـ

 ؟یبزن

 ؟یچ دسح ـ

  

 .خاراند را اشقهیشق گوشه

 نیا که بوده یچ امشب موضوع نیا نکهیا حدس ـ

 .جاده به میزد شب موقع

 .آمد خوشش یباز نیا از. کرد فکر یالحظه

 بگم؟ اسم ـ

  

 .باشه ـ

 .گرفت مشت در و کرد جمع را شجاعتش
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 .دیگلش ـ

  

 .داشت را انتظارش انگار نشد، شوکه فرهاد

 .کرد نییاپ و باال را سرش

 ...شیبق ـ

 .دونمینم گهید ـ

  

 .کرد نگاه جانان به و آورد نییپا را سرعتش

 .بگو رو هاتحدس ،یزنیم که حدس ـ
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 چشمانش جلو دیگلش و فرهاد مورد در شیهاحدس

 او نه. کرد نیسنگ و سبک یکم. بست نقش

 .نداشت را هاحرف آن گفتن شهامت... توانستینم

 .داد تکان طرف دو به را سرش

 .نگم دمیم حیترج ـ

  

 .کرد نگاهش دوباره

 قت؟یحق دنیفهم متیق به ـ

  

 .داد ادامه د،ید که را جانان سکوت

 رو قتیحق بهت آخرش من بگو، رو هاتحدس تو ـ

 .گمیم
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 :زد لب فکر یب و ناخودآگاه

 .باشه ـ

  

 قت،یحق دنیفهم شوق. شد مانیپش بالفاصله و 

 فکر حرفش به یالحظه که آورد وجد به را او یطور

 .بود نکرده

 .بود دهیرس تیخوایم که یزیچ به فرهاد 

 .درسته گمیم بود درست اگر بگو ـ

  

 .بزند حرفش ریز خواست

 ...آخه ـ

 .دیپر حرفش انیم فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

3170 

3170 
@romandl 

 هشب یباز چشم به. میبرس تا مونده راه یلیخ هنوز ـ

 . بگذره زودتر زمان کن نگاه

  

 .کرد نیماش جلو یتالیجید ساعت به ینگاه

 و تر پروا یب. بگذره که شب مهین از آدما گنیم ـ

 شنیم داریب که فرداش ًایبعض. زننیم حرف ترراحت

 دیشا. دنیشن یچ و گفتن یچ مونهینم ادشونی هم

 .بگو نه؟ رفت امونی فردا هم ما

  

 

 یتابوصورت#

۴۷۲ 



صورتیتابو   
  
 

 

3171 

3171 
@romandl 

  

 یدب معامله قت؟یحق دنیفهم متیق به افکارش گفتن

 .نبود

 . کردیم تیرعا زدن حرف در را اطیاحت جوانب

 دعواتون البد. رو قشیدق قیدق دونمینم خب ـ

 .کرده یعصبان رو تو که کرده یکار مثال... شده

  

 .دادیم جواب بود، جلو به نگاهش که همانطور فرهاد

 ... نه همش اما درسته یحد تا... خب ـ

 غلطه؟ کجاش ـ

  

 .کرده یعصبان رو من کرده یکار اون نکهیا ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3172 

3172 
@romandl 

 هی نکرده، یکار پس درسته، که یشد یعصبان خب ـ

 .کرده یعصبان رو تو که زده یحرف

  

 .جنباند سر نهیطمان با

 زده؟ یحرف چه خب... تره درست نیا ـ

 :گفت یپرحرص لبخند با

 .که ستمین دون زیچ همه گهید ـ

  

 .گرفت ضرب فرمان یرو دستش با

 .یدار اریاخت ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3173 

3173 
@romandl 

 درست داشت شک جانان که بود گفته آهسته آنقدر

 از طنتیش یچاشن با که یاکلمه دو نیا. باشد دهیشن

 هر یهاحرف به بود، شده ادا گونه نجوا فرهاد دهان

 . نواب فرهاد جز داشت شباهت کس

  

 سمتش به دید که را اشیطوالن سکوت فرهاد

 .برگشت

 .بگو رسهیم ذهنت به یچ هر. گهید یداد قول ـ

  

 گونه نجوا و طنتیش پر یدار اریاخت از را ذهنش

 .کرد منحرف فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

3174 

3174 
@romandl 

 منجر اشیوانگید به آخر در یباز نیا بود دواریام

 .نشود

 .الیو... شمال ادیب خوادیم گفت کنم فکر... خب ـ

  

 سمتش به فرهاد سر و شد کمتر نیماش سرعت

 .دیچرخ

 ؟یسادیوا گوش ـ

  

 .رفت درهم شیهااخم

 .اومدیم صدات بود، باز اتاق در نه ـ

  

 .شد قفل فرمان دور شیهادست



صورتیتابو   
  
 

 

3175 

3175 
@romandl 

 ...نه شیاصل لیدل اما نهیا شیبخش هی خب... آها ـ

  

 .ترف فرهاد به یاغره چشم ن،یماش یفضا یکیتار در

 رو صداتون بعدش چون... دونمینم واقعا گهید ـ

 .دمینشن

 

 اتاقت؟ یتو یرفت چرا؟ ـ

  

 هب اما اتاقش داخل بود رفته او که بود نیا تیواقع

 .جنباند سر و اوردین خود یرو

 .زدمیم حرف تلفن با داشتم اره، ـ

 .کرد اخم فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

3176 

3176 
@romandl 

 تهران؟ از ـ

  

 .مشهد نه ـ

 

 یتابوصورت#

۴۷۳ 

  

 نرویب شهیش از را دستش. آمدیم هارکیرجیج یصدا

. داد غلغلکش دستش، با خنک باد برخورد. برد

 .کرد یتبسم

  



صورتیتابو   
  
 

 

3177 

3177 
@romandl 

 را سکوت که بود فرهاد سکوت، یلحظات از بعد

 . شکست

 .یباش ارتباط در باهاشون کردمینم فکر ـ

 .انداخت باال شانه

 .امخاله دختر فقط... ستمین ـ

  

 .دیچرخ فرهاد سمت به و آورد داخل را دستش

 شجاعتش خب اما تره کیکوچ من از سال شش ـ

 به اومدن فکر که بودم ترسو قدر اون من. شترهیب

. داد رو شجاعتش بهم ساجده. کردمینم رو تهران

 که خواستیم قول ازم و شده عاشق گفت،یم امشبم

 .برم شیعروس یبرا



صورتیتابو   
  
 

 

3178 

3178 
@romandl 

  

 آن در اما دیگو یم فرهاد به را هانیا چرا دانستینم

 دلش. کند فکر یزیچ به خواستینم لحظه

 و ساده یزهایچ نیهم از که باشد یکس خواستیم

 .بزند حرف شیبرا یدست دم

 ؟یبر یخوایم ـ

  

 .کرد ینچ

 یایرو نایا فقط. ستین معلوم یچیه هنوز ـ

 بازم بره شیپ یخوب به یچ همه اگر اما اسدخترونه

 .ستمین رانیا موقع اون تا من

  



صورتیتابو   
  
 

 

3179 

3179 
@romandl 

 .کرد مکث یالحظه

 بگم؟ یزیچ هی ـ

  

 سرش کردن نییپا و باال با تنها نزد یحرف فرهاد

 .داد نشان را موافقتش

 گل سبد هی بخوام ازت موقع، ناو نبودم من اگر ـ

  براشون؟ یفرستیم

 . کرد یاخنده تک

 .آدیم بر دستم از نیهم فقط ـ

  

 .نداد یجواب فرهاد

 :دیپرس باز



صورتیتابو   
  
 

 

3180 

3180 
@romandl 

 ؟یفرستیم ـ

  

 بر یخی آب سطل مانند فرهاد یاکلمه تک جواب

 .آمد فرود سرش

 .نه ـ

  

. داد روبرو به و گرفت فرهاد از را نگاهش خورده جا

 .بود هشد عیضا

 کی تمام جانان و نگفت یزیچ گرید زین فرهاد

 را خودش دل در. خورد حرص را یبعد ساعت

 اشخانواده از و زده حرف فرهاد با که کرد یم لعنت

 . گفته



صورتیتابو   
  
 

 

3181 

3181 
@romandl 

  

 دیگوب توانست یم بفرستد، حتمًا که نبود الزم حاال

 تمالاح حاضر حال در اصاٌل. نفرستد بعدًا و فرستدیم

 .بود کمتر هم درصد ده از یعروس آن یبرگزار

  

 سکوت. بود جهینت یب زین فرهاد حیتوض یبرا صبرش

 تمام هم یباز ظاهرًا. گفتینم یزیچ و بود کرده

 به را سرش. خواباند و داد عقب را یصندل. بود شده

 .داد هیتک یصندل یپشت

  

 .زدیم غر دل در. بست چشم



صورتیتابو   
  
 

 

3182 

3182 
@romandl 

. موندم داریب شب موقع نیا تا که اسکلم من ـ

 .گرفت خوابت هم تو که درک به خوابمیم

  

 شد پهلو آن به پهلو نیا از آنقدر اما آمدینم خوابش

 کم کم که فشرد هم یرو را شیهاچشم و

 .برد خوابش و شد گرم شیهاچشم

*** 

 

 یتابوصورت#

۴۷۴ 

  



صورتیتابو   
  
 

 

3183 

3183 
@romandl 

 سر خلق بد صورتش، به یسرد مینس خوردن با

 .چرخاند

 ...جانان ـ

 .گفت «یهوم» بسته چشمان با و آلود خواب

 .میدیرس ؟یش داریب یخواینم ـ

  

 یاوزنه شیهاپلک به کردیم حساس. آمدیم خوابش

 ار کردنشان باز قدرت که کردند زانیآو ییلویک چند

 .خورد وول شیجا در و کرد ینچ. نداشت

 .منتظرته سویگ پاشو ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3184 

3184 
@romandl 

 نرم و شد اریهوش یکم دیشن که را سویگ اسم

 .کرد باز را شیهاچشم

 .بود نیماش درون ینور کهیبار تنها و بود کیتار

 خم او سمت به و بود کرده باز را او سمت در فرهاد

 .بود شده

 کجاست؟ نجایا ـ

  

 .نشست و کرد جدا یصندل از را تنش و دیپرس جیگ

 داشت، وجود طنز از ییهارگه آن در فرهاد جواب

 .کرد ارشیهوش کاماًل

 .یدیرس آرزوت به. کانادا ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3185 

3185 
@romandl 

 .داد بدنش به یقوس و کش و دیکش ازهیخم

 .رفت فرهاد به یاغره چشم

 صاف و برداشت نیماش در لبه از را دستش فرهاد

 .ستادیا

 .زد یچرخ

  

 داره؟یب سویگ االن. مونده آفتاب طلوع تا ساعت مین ـ

 مرتب سرش یرو را بود شده شل که شالش جانان

 .انداخت باال سر و کرد

 میرب االن. میآیم فردا گفتم بهش منم .نکنم فکر نه، ـ

 .شهیم شوکه

  



صورتیتابو   
  
 

 

3186 

3186 
@romandl 

 تو. بندازم نگاه هی رو اطراف نیا برم خوامیم من ـ

 ؟یمونیم ای یآیم

 :گفت کرد،یم پا را شیهاکفش که همانطور

 .آمیم نه ـ

  

 .بودند بازار کینزد. شد ادهیپ نیماش از

 ؟یاومد نجایا حاال تا ـ

  

 .انداخت باال سر فرهاد

 .دمیشن فربد از رو فشیتعر... نه ـ

 . دیخند

 .ومدنین حاال تا هلن و فربد ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3187 

3187 
@romandl 

  

 .بود سرد. برد اشیهود بیج داخل را دستش

 ماا... ومدین شمال گهید فربد بابا و مامان فوت بعد ـ

 ونجاریا شدم مشتاق من گفت، که رو تو یها فیتعر

 .نمیبب

  

 کی .بود تهبس هامغازه اکثر. بودند دهیرس بازارچه به

 ودب باز یفروش ییموادغذا کی و یفروش یباز اسباب

 .زدندیم چرت شخوانیپ پشت شیهاصاحب که

  

 

 یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

3188 

3188 
@romandl 

۴۷۵ 

  

 تنوب احتماال. بود باز مهین چهرهگل و سویگ دکه در

 سرصبحش آش کردن آماده یبرا که بود چهرهگل

 ات دلش دیفهمیم بهتر بود، نجایا که حاال. بود آمده

 هیر به را هوا و گرفت یقیعم دم. بوده تنگ اندازه چه

 .بود نجایا خاک و جنگل یبو دلتنگ. برد

  

 نم یبو و هاخانه یروانیش یرو کوچک یهابرف تکه

 .داشت قبل روز چند بودن یبرف از نشان خاک،

 چهرهگل به حتما برگشت موقع گذاشتند، دکه جلو از

 .زدیم سر



صورتیتابو   
  
 

 

3189 

3189 
@romandl 

 .آمد یم اسپند بو

  

 جواب از اشیناراحت. نشست جانان لب بر لبخند

 به ذوق با و کرد فراموش کل به را نیماش در فرهاد

 :گفت و برگشت فرهاد سمت

 اون اسحاق زاده امام. خوبه یلیخ َجووش نجایا ـ

 یسخت و سفت تعصب یاهال همه بایتقر. باالست

 یهامغازه پر نجایا ینیبیم فردا حاال. دارن روش

 نجایا هم سویگ خاله. شهیم دایپ یچ همه. رنگارنگه

 غذاهاشون. فروشهیم و بافهیم عروسک

 . شونم شکایواو عاشق من. اسالعادهفوق

  



صورتیتابو   
  
 

 

3190 

3190 
@romandl 

. داشت مانیا خوبش حال و روستا نیا یجادو به

 از یبهتر نسخه. اشیواقع خود خوِد. بود رها نجایا

 .شدیم افتی نجایا بود، گرید یجاها در که یجانان

 معذب. کردیم نگاهش لبخند با فرهاد آمد که خود به

 .بودند دهیرس زادهامام یهاپله نییپا به. بست لب

  

 در که رنگش یانقره گنبد و زادهامام به ینگاه جانان

 .انداخت بود، شده دهیپوش مه

 .باال میبر ـ

 :دیپرس تعجب با فرهاد

 باال؟ یبر یتونیم رو پله همه نیا تو ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3191 

3191 
@romandl 

 .داد نتکا سر مطمئن

 .شده خوب پام. آره ـ

  

 .داد تکان طرف دو به یسر فرهاد

 همه نیا یتونینم ،ینشد خوب کامل هنوز. شهینم ـ

 .باال یبر رو پله

 .کم یلیخ اما زدیم لنگ هنوز شیپا. بود شده خوب

 دنید ریخ از که نبود یکس او و کردینم درد گرید

 .بگذرد تپه یباال از هم آن افتاب، طلوع

 :گفت محکم

 .باال برم دیبا من ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3192 

3192 
@romandl 

 . افتاد راه فرهاد از جلوتر و

 پشت فرهاد دست گذاشت، اول پله یرو که را شیپا

 گوشش در اشدهیترس یصدا و گرفت قرار کمرش

 .دیچیپ

 .یوفتیم ـ

  

 تا دیکش عقب را سرش فرهاد. سرچرخاند عقب به

 .نکنند برخورد بهم

 بود، پوشانده را صورتش یپهنا که یلبخند با 

 .داد را جوابش

 .وفتادمین ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3193 

3193 
@romandl 

 کنارش. آمد باال را پله و دیکش یراحت نفس فرهاد

 .ستادیا

 :گفت یدستور و اخم با

 .من بده رو دستت ـ

  

 را دستش مچ خود او و کرد نگاهش حرکت یب جانان

 .گرفت پالتو یرو از

 .میبرگرد یگیم گرفت، در پات راه وسط اگر ـ

 با. نکرد شیرها فرهاد اما دیکش را دستش جانان

 .شد قفل زبانش اشیبعد بار شماتت جمله

 نییپا یکن سقوط وسط اون از که یخواینم انًایاح ـ

 ؟یایب فرود



صورتیتابو   
  
 

 

3194 

3194 
@romandl 

  

 .آورد باال را دسش و

 .میبر االن، وفتادهین خطر به هم خدا نید ـ

  

 چشم. دیدیم را فرهاد بهتر و بود شیم و گرگ هوا

 یطور فرهاد حرف زین بار نیا. رفت او به یاغره

 و کردن گزگز و نکند یاعتراض که بود آمده یمنطق

 قدم هم او با و ردیبگ دیند را دستش مچ شدن داغ

 .شود

 

 یتابوصورت#

۴۷۶ 



صورتیتابو   
  
 

 

3195 

3195 
@romandl 

 

. دیشک طول یگرید زمان هر از شتریب هاپله رفتن باال

 از یبرخ  هم و رفتن باال پله پله و شیپا خاطر به هم

 شناخت،یم را گذشتندیم کنارشان از که یاهال

 .کردندیم یپرساحوال و حال و ستادندیایم

  

. اوردین خودش یرو به اما کرد تشیاذ یکم شیپا

 لبخند با جانان و کرد رها را دستش فرهاد. دندیرس

 بود، بسته نقش صورتش عرض در که یدار جان

 :گفت

 ست؟ین قشنگ ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3196 

3196 
@romandl 

 نیا دلتنگ قدر چه. گرداند اطراف به را نگاهش

 نه مه. دیبلعیم را زیچ همه نگاهش با. بود منظره

 ازنم یبرا که یاهال. بود حاکم فضا بر یطیغل چندان

 آمدند،یم رونیب زادهامام از بودند، آمده صبح

 دیخورش. رفتندیم و کردندیم پا را شانیهاکفش

 از را منظره نیا خواستینم. کردیم طلوع داشت

 .بدهد دست

  

 .کردیم رصد را اطراف شده زیر ینگاه با فرهاد

 خود همراه و گرفت را نشیآست حرف یب جانان

 یترشیب تسلط آفتاب طلوع به که ییجا تا کشاند

 .باشند داشته



صورتیتابو   
  
 

 

3197 

3197 
@romandl 

  

 با را هوا و بست چشم. کرد رها که را فرهاد نیآست

 دیخورش کرد باز که چشم. برد هیر به شدت

 باال آرام آرام ییهاکوه پشت از ییجا. بود شیروبرو

 . آمدیم

 رگب یب زمستان واسطه به حاال که یسرسبز یهاکوه

 ستادهیا دوباره یشیرو انتظار به برهنه یاتنه با و شده

 .بودند هاابر و مه در یمین . بودند

 و درختان یرو دیخورش رنگ ینارنج نور یهابارقه

 .کند دیتشد را لبش یرو لبخند ،یپفک یابرها

  



صورتیتابو   
  
 

 

3198 

3198 
@romandl 

 عتیطب یطناز به رهیخ و کرد نگاه فرهاد به کوتاه

 :گفت شمره شمرده،

 که انگار. بودم داغون نجایا اومدم من که دفعه اون  ـ

 صبح روز هر بودم، دهیرس مطلق یپوچ کی به

 . دمیدیم رو طلوع و سادمیمیوا نجایا اومدمیم

  

. گرفت جا کنارش فرهاد و نشست جا همان

 .کرد جمع شکم در را شیهازانو

 دوباره که کرد معجزه من یبرا ایدن از نقطه نیا ـ

 .کنم یزندگ و تهران برگردم تونستم
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 یرو را او نگاه برگشت، فرهاد سمت به که گرید بار

 و داد روبرو به را نگاهش زودتر فرهاد. دید خود

 نهیس در نفس و دیایب خود به زین او تا دیکش طول

 .کند رها را اششده حبس

  

 نجایا یبرا دلم فقط رفتنم، بعد کنمیم فکر که االن ـ

 .شهیم تنگ

 .شکست را سکوتش باالخره فرهاد

 فقط؟ ـ

  

 .کرد نییپا و باال را سرش مطمئن
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 انگار دم،یبر مشهد از که سال سه نیا یتو. اره ـ

 یب برام وطن مفهوم. ندارم تعلق جاچیه به. هوام یرو

 که خوبه حالم نقدریا نجام،یا یوقت یول. شده ارزش

 .امساله هفتده جانان ارانگ

  

 را کلمات فرهاد تا دیکش طول اشجمله اتمام بعد

 :بپرسد و ندیبچ هم کنار

 بود؟ یچطور ساله هفتده جانان ـ

 .داد جواب صادقانه او

 یمهندس یایرو که یکس. یطونیش و درس غرق ـ

. دیخوابیم هاخونه ساختن عشق به هاشب. داشت

 و هاشونمعلم کردن تیاذ خالفش اوج که یکس



صورتیتابو   
  
 

 

3201 

3201 
@romandl 

 یآدم من ادشه،ی هلن. بود کالس یتو دنیرقص

 لحظه یتو و نداشتم ندهیآ به یاعتقاد که  بودم

 ای لقب قهیدق کی نبود مهم برام اصال. کردمیم یزندگ

 که بود یاقهیدق اون مهم. بشه خوادیم یچ بعد

 .بودم داخلش

 

 یتابوصورت#
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 مدهآ باالتر دیرشخو. داد رونیب افسوس با را نفسش

 .بود شده انینما رخش از یمین بود
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 یسخت و بود یریپذ تیمسئول گهید ازدواج، بعد ـ

 که هم شیپ سال سه. ترآروم و شدم ترعاقل. یزندگ

 همون حس برام نجایا اما ساختم نو از دمیکوب کال

 دوم کالس آخر مکتین شاگرد یشجاع جانان

 .داره رو ییرجا دیشه ب رستانیدب

  

 کرد که سکوت. بود شده غرق گذشته در گرید بار

 حاال خواستینم او و فشردیم بغض را شیگلو

 . کند هیگر

 را زیچ چیه انگار بود، کرده سکوت یطور فرهاد

 و دهد ادامه سکوتش به بود دواریام او و دهینشن

 نآ در دهد نیتضم توانستینم. نکند چشیپ سوال

 . نشود آوار سرش یرو بغضش نجایهم صورت
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 هک کرد منحرف را بحث یطور ،یلحظات از بعد فرهاد

 .دیچرخ سمتش به بردهمات جانان

 ؟یخوایم رو اتزهیجا ـ

 .کرد نگاهش

 ؟یچ زهیجا ـ

  

 حدس شد قرار نیماش یتو. گهید تیباز همون ـ

 .یبزن

 دهیند را آن فرهاد بود دواریام و زد یبرق چشمانش

 شانن لبش، گوشه تهگرف جا رنگکم لبخند اما باشد

 .رفته لو ماجرا دنیشن به اقشیاشت زانیم که دادیم
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. شود رهیخ روبرو به که بود فرهاد نوبت بار نیا

 جانان. بود دیخورش و هاکوه پشت ییجا به نگاهش

 .ماند ساکت

  

. بودم رپ یهاخواننده عاشق من رستانیدب یتو ـ

. منک حفظشون تونستمیم اما بود تند هاشون کیموز

 مبه. دیچیپ و دیچیپ من عالقه نیا مدرسه کل یتو

 میشدیم جمع حیتفر یها زنگ. رپر فرهاد گفتن یم

 که ییهایسیانگل یحت. خوندمیم کیموز براشون

 که کردمیم سرهم یزیچ هی باز هم نبودم بلد خوب

 . خوندمیم و شه دار هیقاف کمی
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 نیا. کرد نگاهش ناباورانه و گرفت اشخنده جانان

 بوده؟ رپر یروزگار کنارش آلود اخم و افتاده جا مرد

 آرام پاپ ای و کالم یب آهنگ از ریغ ماه چند نیا در

 .بود دهینشن نشیماش در یزیچ

 .کرد نگاهش یچشم ریز فرهاد

 .نکن نگام ینطوریا ـ

  

 اشهب. نخندد تا گرفت گاز را لب و انداخت نییپا سر

 .داد ادامه فرهاد و گفت یآرام

 رو یقبل لذت اون گهید اما خوندمیم رپ نوزمه ـ

 دمش متنفر رپ از که ییجا کی به دیرس. نداشت برام
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 بهم هنوز. خوندم یم رپ مدرسه یتو هنوز اما

 .مبود متنفر هم اسم نیا از من اما رپر فرهاد گفتنیم

 ینوجوان داستان خم و چیپ انیم کرد، فکر جانان

 ستاده؟یا کجا شبید ماجرا و دیگلش فرهاد،

  

. بودم کرده که یرییتغ از. اومد بدم خودمم از کم کم ـ

 بدم رپ از حاال دیبا چرا. داشتم یرپر جنون من

 ته از امکله دنیتراش کردم،یم هیتنب رو خودم اومد؟یم

 ماا برگردم قبل به خواستمیم یه. بود اونا از یکی هم

 .شدینم

 من بگم مدرسه یتو داد ینم اجازه غرورم میطرف از 

 طول سال کی ماجرا نیا. دمینم گوش رپ گهید
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 فضا اون از خارج تونستم و دانشگاه رفتم من تا دیکش

 خودم از تنفرم اما. یخال فرهاد. بشم فرهاد باالخره

 ولق مدرسه اون تمام به که من. بود نرفته نیازب هنوز

 نشد؟ که شد یچ شمیم یبزرگ رپر که دادم

 

 یتابوصورت#
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 .فرستاد رونیب را نفسش

 آدم کردمیم فکر چون اومدیم بدم خودم از ـ

 کرف چون بمونم، حرفم یرو نتونستم که میفیضع

 .میطلب تنوع آدم من و اسفاجعه یلیخ نیا کردمیم
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 زادیآدم نکنه رییتغ اگر زادیآدم دمیفهم تا گذشت

 ،ینکن الک بار کی وقت چند رو وجودت اگر. ستین

 رییغت. یگندیم ،یبمون راکد یوقت. دهیگند آب یشیم

 سال و سن اون یتو مخصوصًا ست،ین بد وقت چیه

 خودم سرزنش از دست گهید بعد به اونجا از. من

 .برداشتم

  

 .کرد نگاه را جانان کوتاه،

 بود؟ یچ شبید ماجرا یدونیم حاال ـ

  

 :گفت راحت فرهاد و کرد نگاهش گنگ جانان

 .رهیبپذ رو رییتغ نیا خوادینم دیگلش نکهیا ـ
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 .نشد حرفش متوجه

 کرد؟ تیعصبان نیا رو؟ تو بودن رپر رییتغ ـ

 که یاهال یهاخروس یصدا. بود آمده باال دیخورش

 .آمدیم کردند،یم اعالم را صبح آمدن

 رشییتغ نیا و کنه رییتغ تونهیم زادیآدم نکهیا. نه ـ

 .ستین هم یکس ریتقص و ستین خودش دست

  

 رگید. نه کامل اما بود شده ترروشن منظورش نباریا

 صورت چشمانش مخاطب. نبود روبرو به نگاهش

 یرو دیخورش جان کم یهاپرتو و بود جانان

 . صورتش
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 من یزندگ یفرع و تیاهم کم یآدما از دیگلش ـ

 هب دانشگاه از گذشته مورد در بخوام اگر دیشا. ستین

 مثل. شه شروع دیگلش از همش کنم، صحبت نوریا

 من. شدیم شروع رپ از یچهمه که رستانیدب زمان

 هخون شهیهم بایتقر بابام، و مامان تصادف اون بعد

 هی. دیگلش فربد، من،. بود هم فربد. بودم خانبیحب

 دو دیگلش. بود باهم روزشون شبانه که نفره سه پیاک

 خواهرم مثل نه زمان اون. تره کوچک من از سال

 ...نه و داشتم دوستش

  

 .گرداند جانان صورتش در را نگاهش. کرد یمکث

 گه،ید دختر هزاران مثل بود دختر هی... عشقم نه ـ

 .باختم نیهم به منم. هیبق از ترمهربون فقط
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 یمیقد عشق هیفرض. گرفتند جان یکم شیهاحدس

 بود؟ درست

 نم شد، درساش گرم شتریب سرش فربد یوقت از ـ

 دیگلش و بودم شگاهدان دوم سال من. دیگلش و موندم

. گذشتیم باهم وقتمون تمام ما. مدرسه آخر سال

 نبودم، دانشگاه که ییهاوقت تمام... هاوقت تمام

 دوم نفر ابونیخ و پارک بازار، یتو بودم، که هرجا

 .بود کنارم دیگلش

  

 شیروبرو به و شد کنده جانان صورت از که نگاهش

 .گذشت جانان فکر از داد،
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 ند؟بود هم عاشق ـ

  

 .بود سوالش جواب فرهاد یبعد جمالت و

 خبر هم پوک و کیج از. میبود قیرف دوتا مثل ـ

 و میارد نگه مینتونست رو یدوست طناب نیا اما میداشت

 کی یتو میشد پرت دوتا ما و شد ول... شد ول

. نبود یغلط جهان جهان،. بود غلط که یاگهید جهان

. مینبود یعاشق یهاآدم ما. میبود یغلط یها آدم ما

 .میرفت رو غلط نیا ته تا که خام جوون دوتا

  

 ریس جهان نیا در فرهاد. دیپر جانان رخسار از رنگ

 جهان همان در که انگار. نشد او متوجه. کردینم
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 هر که بود شده غرق زد،یم حرف آن از که یغلط

. زدیم چنگ گذشته از ییآشنا سمانیر به لحظه

 .ودب دهیبر دهیبر شیهاحرف

  

. ور گهیهمد میکرد زیسوپرا م،یگرفت کادو هم یبرا ـ

 رو آرزوهامون هاروز. میزد دور هاروابونیخ همه

 به میدیخواب میکرد بغل سفت همونارو هاشب م،یبافت

 .بهتر ییفردا دیام

  

 . دارشدکش سکوتش و کرد سکوت. بست لب

 به قادر باشند، دوخته بهم را شیهالب انگار جانان

 .زد لب زحمت به نبود، زدن حرف
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 آخرش؟ ـ

  

 دهیکش ته چشمانشان جلو مه. نبود مه از یخبر گرید

 مطلق یدیسف در. بود گرفته مه را جانان ذهن و بود

 .زدیم پا و دست

  

 و شدن تکرار فرط از هاروز... دیکش طول سال دو ـ

. میشد خسته. باختنیم رنگ داشتن شدن، یتکرار

 هاشدرس ریدرگ دیگلش. شدینم تموم دانشگاهم من

 . بود

 .داد رونیب را نفسش

 .شد تموم و بهش خورد بمب هی هم اخرش ـ
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 .شد مسلط خودش به یکم جانان

 بود؟ یچ بمب اون ـ

 و منگ یا لحظه و ربود تنش از جان فرهاد، جواب

 .شد رهیخ فرهاد به گنگ

 .انتیخ ـ

 

  یتابوصورت#
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 که حاال. دیچرخینم دهانش در زبان. کرد سکوت

 .بود هشد جیگ شیپ از شیب او بود، داده حیتوض فرهاد
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 ؟یک یبزن حدس یتونیم ـ

  

 از حرف و شدن رپر یقبل داستان با توانستیم

 نیا عقلش. بوده فرهاد که نداشت شک زدن، راتییتغ

 برابر در. نه قلبش اما بود کرده باور را هیفرض

 از فرهاد که ییها حرف. کردیم مقاومت رششیپذ

. بودن کننده هیتوج شیبرا مورد نیا در زدیم راتییتغ

 چیه نداشت، یاهیتوج چیه انتیخ او یبرا

 ...یاهیتوج

 زین فرهاد انگار و کرد تکرار خودش یبرا را نیا

 :گفت که خواند چشمانش از را حرفش

 .دیگلش ـ
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 نیا قعاش دیگلش بود؟ کرده انتیخ دیگلش. برد ماتش

 به فرهاد دنید یبرا فقط خواستیم که همان ها؟روز

 چرا؟ د؟یایب آباد محمود

 بار که یوقت بود فرهاد یبعد حرف سوالش، سوال

 دهش پهن آفتاب به. دوخت روبرو به را نگاهش گرید

 .هاکوه یرو

  

 آخر یروزا خودم من. میشد یتکرار هم یبرا ما ـ

 لمث .ومدمین کوتاه اما شدم انشیبن شدن سست متوجه

 ور بودن رپر گهید رمیبپذ خواستمینم که روزا اون

 میشد عوض ما بودو نیهم امرابطه نیا ندارم، دوست
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 کار یرو و میکرد بیتکذ یه دوتامون هر اما

 من و میرفت غلط م،یبود غلط ما. یپافشار خودمون

 رو دیگلش که شدم نایب یوقت. دمیند و بستم چشم یه

 هازمزمه شدم طمئنم و دمید دانشگاهش یهمکالس با

 اهر نیا دمیفهم تا گذشت شدم، ناراحت اولش. درسته

 . بود غلط

 میداشت فرق هم با ما. بود غلط حس نیا دادن کش

 کارو نیا که دادم حق دیگلش به ییجاها کی یحت

 هک یاول روز یآدما و میبود کرده رییتغ ما چون. بکنه

 .مینبود میبست یعاشق مانیپ و میشد جمع
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 رهیخ ره،یخ که چرخاند جانان سمت به ار سرش

 و هیتجز ذهنش در را شیهاحرف و کردیم نگاهش

 .کردیم لیتحل

 .گمیم ریمس یتو رو اشهیبق م؟یبر ـ

  

 رس تند تند که بود ماجرا هیبق دنیشن مشتاق آنقدر

 .شد بلند شیمانتو تکاندن با و داد تکان

 .رفتند هاپله سمت به

 .زدیم رفح شمرده و آرام فرهاد

 ظرن به مونیپش هم دیگلش. میشد جدا دعوا با اولش ـ

 .شد مونیپش بعدا اما دیرسینم

 ؟یچ از ـ
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 جانان مچ دور فرهاد دست. گذاشتند پا اول پله یرو

 .شد قفل لباسش نیاست یرو و

 با من که ییروزا درست. رابطه اون کردن تموم از ـ

 غلط رابطه، نیا اول از ،یچ همه که اومدم کنار خودم

 باهاش. نذاشتم برگرده خواست. شد مونیپش بوده،

 اونجا تا یلجباز و لج نیا و نشد قانع زدم، حرف

 حماقت کی به دست من یعروس روز که رفت شیپ

 .زد

  

 .دیپرس ناخودآگاه

 ؟یچ ـ
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 .رفتند نییپا را یبعد پله اطیاحت با

 ماجراها نیا باز یعروس بعد  ...ادیز ستین مهم ـ

 دش شروع حرفا باز که من شدن آزاد بعد تا شد تموم

 که هریبپذ خوادینم دیگلش. بود نیهم شبمید ماجرا و

 ب،یعج تفکر کی یط. هم خودش و کردم رییتغ من

 .شه درست و روزا اون به برگرده یچ همه خوادیم

 

 یتابوصورت#
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 و نبودند؟ رابطه کی در االن یعنی. بود نیا ماجرا پس

 ود؟ب برگشتن یبرا دیگلش  امکیپ و هاحرف آن تمام

 ذهن و گرفتند قرار ش،یسرجا پازل درهم یهاقطعه

 . افتی سامان یکم متالطمش

  

 دانستینم. داد کردن فکر یبرا یمجال فرهاد سکوت

 قلبش. نه ای است درست بزند خواستیم که یحرف

 عقلش به و گذاشت آن یرو پا او و نگو زد، داد

 .بود برنده شهیهم او منطق. داد گوش

  

 .داره دوستت ـ
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 انیم. داد رونیب آن با را نفسش زد که را حرفش

 .ستادیا فرهاد ها،پله

 .بود داشته نگه محکم را مچش

  

 .داد ادامه را حرفش د،ید که را خاموشش نگاه

 هی باز دونستم،ینم رو ماجرا نیا نکهیا با من ـ

 .حرفاش ای و برخوردا خاطر به. زدمیم ییهاحدس

  

 ؟یحرف چه ـ

 لدای شب تا فرهاد دفتر در دیگلش با دارشید نیاول از

 بود، لجباز دیگلش. بست صف چشمانش جلو
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 در فقط آنهم شدار،ین زبانش و بود حسود چشمانش

 . بود عاشق آدم مشخصات هانیا. او با مواجه

  

. بدهد را فرهاد جواب تا امدندین زبانش به هاحرف

 .انداخت باال شانه تنها

 . گفتم یکل ـ

 هپل جانان، مچ دنیکش با و انداخت باال َابرو معنادار

 . رفتند نییپا را یبعد

. است مزخرف اشیبعد جمله که دانستیم خودش

 به خودش اثبات یبرا او و نزن زدیم داد احساسش

 احساسش جان به فرهاد، به شیهاحرف با خودش،

 .بود افتاده
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 ؟یندار دوستش اصاًل تو یعنی ـ

  

 یریق یهامردمک کوتاه. کرد مکث یالحظه فرهاد

 اپ شده میتسل و گرداند جانان صورت یرو را رنگش

 .گذاشت یبعد پله یرو

 یهادوست ما. منه گذشته خوب بخش دیگلش ـ

 .میبود هم یبرا یخوب

  

 دیفتر شیپ کجا تا یدوست در بپرسد، که کرد باز دهان

 مچهین قطعًا سوال نیا با. ختدو را زبانش موقع به که

 .گذاشتیم حراج به هم را فرهاد شیپ شیآبرو
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 .کرد پرت را حواسش فرهاد، حرف ادامه

 عمر اخر تا رو من که هیریزنج اون قطعًا خانبیحب ـ

 ماا شد، خراب آخرش درسته. کنهیم وصل دیگلش به

 بلد روزا اون که میگذروند هم با رو روزا یلیخ

 نگرانشم، هنوز من. امیبرب پسش از ییتنها  نبودم

 ...اشندهیا خودش، نگران

 هشد رک او با نقدریا فرهاد چطور. شد فشرده قلبش

 مزخرف سوال به لعنت. نداشت را طاقتش بود؟

 .خودش

  

 .دادیم ادامه او، به توجه یب فرهاد

 .مهیزندگ از یجزئ چون دارم دوستش هنوزم ـ
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 کممح دستش دو با که دیپرس یحال در را یبعد سوال

 تا دادیم فشار و بود گرفته را احساساتش دهان

 دارد؟ یدرد چه دیفهمینم. نکند شیرسوا غشیج

 ییارسو نیا از. کردیم روزیپ گریبارد را منطقش دیبا

 و باال از. داشت هراس قلبش یهاادیفر و داد و ها

 .هم شیروزها نیا تمیر شدن نییپا

  

 با دوباره نیبتون دیشا ،نیدار دوستش که شما خب ـ

 ...هم

 تمام مهین را اشجمله. بودند دهیرس هاپله نییپا به

 در خودش که بود باهوش انقدر فرهاد. گذاشت

 .کند تمام را جمله ذهنش
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  یتابوصورت#

۴۸۰ 

 

 یا لحظه. ستادیا شیروبرو. کرد رها را مچش فرهاد

 ردک احساس جانان و کرد نگاهش شده زیر چشمان با

 یجلو شده دهیچیپ دستان تواندیم فرهاد لحظه آن در

 .دیچرخ و زد پلک تند که ندیبب هم را احساسش دهان

  

 .میبتون دیشا... آره ـ
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 جانان قلب و داد را سوالش جواب آهسته فرهاد

 دهش دهیچیپ دستان کار دانستینم. ستادیا یالحظه

 شایزیت که فرهاد جواب ای بود جانش مهین قلب دور

 .رفت فرو قلبش و احساس درون

  

 یعنی. شد حبس نهیس در نفسش و نزد یالحظه 

 نیا به هنوز هم یبرا بودن غلط همه آن بعد فرهاد

 ودخ حال به یتاسف بتوانند؟ دیشا که کردیم فکر

 خودش جان قصد امروز شیهاسوال به لعنت. خورد

 مخ و چیپ پر داستان ته که چه او به اصال. بود کرده را

  د؟یرسیم کجا به دیگلش و فرهاد
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 زا و شد تر تند شیهاقدم. داد نشان الیخیب را خودش

 سامان که شیرو رنگ و قلبش ضربان. زد جلو فرهاد

 .کرد دایپ خودش کنار را فرهاد افت،ی

  

 .بودم نزده حرف نقدریا عمرم یتو ـ

 کهد بود، حواسش که همانطور. بود افتهی بهبود حالش

 :گفت رک نکند، رد را گلچهره

 .کردم تعجب منم ـ

  

 .کرد اشیمچ ساعت به نگاهش

 .وقفه بدون قهیدق پنج و چهل ـ
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 .هم زین فرهاد و ستادیا چهرهگل دکه جلو

 را نواب فرهاد روزها نیا. کرد فکر جانان و زد لبخند

 .ندیبیم ادیز لبخند با

 .گهید بود زهیجا ـ

  

 خالصانه و زد یتر دار جان لبخند او، از تیتبع به

 : گفت

 .یمرس ـ

 اام بود ستادهیا آخر در و شده فشرده قلبش چه اگر

 و کند فکر توانستیم بهتر االن. داشت را ارزشش

 .کند نیسنگ سبک را مسائل
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 شده تر روشن یباز صحنه نیا در دیگلش یجا حاال

 که یکار مثل داشت، یابهامات هم هنوز چه اگر بود

 ازسرب گفتنش از فرهاد و بود هکرد فرهاد یعروس روز

 .کردیم فکر آن به فرصت سر دیبا. بود زده

  

 حاال که گرفت چهرهگل دکه سمت به را دستش

 .بود باز کاماًل درش

. سوئهیگ خاله دوست و هیهمسا چهرهگل دکه نیا ـ

 م؟یبخور صبحانه میبر داره، یخوب یهاآش

  

 .بود داده تکان سر نهیطمان با فرهاد
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 جانان مچ موقع به فرهاد، که بود پله کی دکه یجلو

 از فرهاددست وقت، چه دینفهم جانان و گرفت را

 به یوقت. خورد زیل انگشتانش وسط تا مچش دور

 دهش قفل فرهاد دست در انگشتانش نوک که آمد خود

 .کردیم گزگز و

  

 دست که بکشد را دستش خواست آمدند، باال را پله

 کشمکش یبرا یفرصت رگید و شد ترقفل فرهاد

 یجوان پسر و بودند شده دکه وارد. نداشتند

 .بود شانیروبرو

 :گفت ریتح با جانان

 ...دیام آقا ـ
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 که ربا سه قبل یسر. منصور و گلچهره پسر بود دیام

 . بود دهید را او بود امده شالما به تهران از

 یرو لبخند جانان دنید با و آمد باال دیام سر

 .نشست شیهالب

 ؟یاومد یک. خانوم جانان سالم ـ

  

 .ستادیا آنها روبرو و زد دور را شیجلو زیم

 د،یرس شانخورده گره دستان و فرهاد به که نگاهش

. ودب جهینت یب که دیکش را دستش گرید بار جانان

 کرد احساس و شد شتریب فرهاد دست فشار
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 خوب االن تا. شکستند مرز در دستش یهااستخوان

 ...که بود

  

 خودیب گره نیا را نگاهش بلکه داد، را دیام جواب

 هب راجع توانست یم بعدًا. شود کنده فرهاد و او انیم

 .بود شده وانهید. بزند حرف فرهاد با نیا

  

 میخواستیم تازه و زادهامام میرفت م،یاومد تازه ما ـ

 .سویگ خاله شیپ میبر

 یب اهان و شد کنده دستانشان از دیام نگاه باالخره

 .گفت یحواس
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 یتابوصورت#

۴۸۲ 

 

 

 .بود گرفته دست به را کالم رشته جانان

 ومده؟ین کجاست؟ گلچهره ـ

  

 شلوار بیج داخل را دستش. انداخت باال سر دیام

 :گفت لبخند با و داد سر گرمکنش

 هب ادیب کرد اصرار یلیخ کردیم درد سرش. ستین ـ

 خودم مگفت نذاشتم اما نداره اعتماد من یهاآش
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 خاله روزید... کنه استراحت رو، امروز چرخونمیم

 ؟یایم نگفت بود اونجا سویگ

  

 صبح امروز بود قرار ندادم، خبر بهش شبید خودم ـ

 ...که میوفتیب راه

 .دیبر را حرفش فرهاد، کالفه یصدا

 ؟یکن یمعرف یخوایم جانان ـ

  

 هب را دیام اول دیبا. بود فرهاد با حق نجایا. دیگز لب

 .کردیم یمعرف فرهاد

 تشدس دنیکش با و بود شده کمتر فرهاد دست فشار

 .شد جدا شانیهادست یراحت به
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 .گرفت دیام سمت به را دستش

 .هستن منصورخان و گلچهره پسر دیام آقا شونیا ـ

 .سویگ خاله کینزد دوست و هیهمسا

  

 .گرفت فرهاد سمت به را دستش و دیچرخ

 ...نواب فرهاد مهندس هم شونیا ـ

 ادامه فرهاد که یوقت د،یماس دهانش در حرفش ادامه

 .داد

 .جانان نامزد ـ

  

 .آورد جلو را دستش یخوشحال با دیام و

 .جان فرهاد وقتم خوش ـ
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 .فشرد را دستش غرور با فرهاد

 .نیهمچن ـ

  

 :گفت خنده با و ستادیا صاف دیام

 سویگ خاله نه؟ میدار شتیپ هم ینیریش هی کنم فکر ـ

 .کردایم یرسان اطالع عیسر یلیخ رو زیچ همه باًلق

 .شهیم ناراحت بشنوه مامان

  

 .داد جواب شیجا به فرهاد. بود زده خشکش جانان

 .بشه زیسوپرا امروز قراره هم جون سویگ ـ
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 لبخند. بود کرده شک. بود مانده جانان یرو دیام نگاه

 .ادد ادامه و گفت یا دوباره کیتبر دیام و زد یجانیب

 ن؟یمن مهمون صبحانه پس خب ـ

  

. آمد در شوک از و دیپر جا از جانان حرف نیا با

 ود به را سرش. دادیم فرهاد دیجد یباز به تن دینبا

 :گفت تند تند و داد تکان طرف

 مه سویگ خاله کنم فکر االن میبر دیبا ما... نه...نه ـ

 .شده داریب

  

 نشان و خط چشمانش با و دیچرخ فرهاد سمت به

 .دیکش
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 نه؟ ـ

 .داد تکان سر الیبخ فرهاد

 . آره ـ

  

 در از و کرد یخداحافظ دیام از تند لبخند با جانان

 . آمد رونیب دکه

 .دیشن را فرهاد آرام یخداحافظ یصدا

 

 یتابوصورت#
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 تند فرهاد، دنیرس از قبل د،یرس پله لبه به که شیپا

 تمام در درد و دیکش ریت شیپا که دیپر نییپا

 دندان به را لبش و ستادیا. دواند شهیر وجودش

 .شد بسته درد با چشمانش و گرفت

 .دیشن کنارش از را فرهاد نگران یصدا

 ؟یخوب... جانان ـ

  

 رس جان یب و کرد باز چشم. شد تر کمرنگ یکم درد

 .جنباند

 پات با ه؟یشهرباز نجایا ؟ یدیپر چرا. یستین ـ

 یلجباز نقدریا یتونیم یچطور واقعًا ؟یدار یشوخ

 خودت؟ با یحت ،یکن
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. دیشنیم انیدرم یکی را فرهاد یعصب یهاحرف

 تنش یرو یسرد عرق. کردیم درد شدت به شیپا

 امتم کردند،یم درد هم شیهانفس یحت. بود نشسته

 .بود گرفته را رمقش

 لیمتما جلو به نشست، کمرش پشت فرهاد دست

 .شد

 .دیغر و کرد قفل رشکم دور را دستش  فرهاد

  

 سوار ن،یزم یرو یبزار رو پات. یخورینم تکون ـ

 .میشیم ادهیپ تهران شم،یم نیماش

 .کرد فراموش یالحظه را شیپا درد
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 .نکن دیتهد رو من ـ

  

 .فشرد و بست چشم درد پر گرید بار و 

 .دیشن گوشش به فرهاد صدادار پوزخند 

 یباال از بعد دفعه که کنم ینم دتیتهد باشه ـ

 .یبپر یرونیش

 اکثر و بود هوا در اشدهید بیآس یپا. افتادند راه

 .فرهاد دوش بر وزنش

 کجاس؟ سویگ خونه ـ

  

 .داد نشان را آدرش دستش با و کرد بلند سر
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 در فرهاد حرف ادی آمده، وجود به طیشرا از معذب

 . افتاد دکه

 ؟یزد دیام به رو حرف اون چرا ـ

  

 از درد. بود انداخته هیسا زین کالمش بر شیپا درد

. بود نگران هم خودش اما بود شده کمتر اول لحظه

 باشد؟ نشکسته

 به حواسش و بود جلو به نگاهش که همانطور فرهاد

 :داد جواب نکنند، رد تا ها خانه در

 مهمه؟ االن ـ

  

 بود؟ مهم او یبرا هازیچ نیا دیفهمیم فرهاد یک
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 :گفت حرص پر

 نیگفتیم دیام به دیبا چرا. پرسم یم که مهمه حتما ـ

 وسط؟ اون داشت یربط چه واقعا م؟ینامزد ما

 .رفتند جلو لنگان

 دیبا کردم احساس منم و منه برعهده فعال تو تیامن ـ

 .بگم رو نیا

  

 شد؟ینم منظورش متوجه واقعًا

 .داد حیتوض کالفه

 تمیمنا که نیمن نامرد نیگفتیم دیام به دیبا شما االن ـ

  شه؟ نیتضم
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 .دیخند یعصب

 م،یفالن نامزد من بگم دوستت جلو امیب من االن ـ

 واقعًا؟ یشینم ناراحت

 .بود الیخیب همچنان. انداخت باال سر فرهاد

 .بگو ایب. نه ـ

  

 .داد نشان را یرنگ کرم در

 نه؟یا ـ

 

 یتابوصورت#
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 .گفت یعصب آره و کرد بلند سر

 نیا ؟یگرفتیم رو نم دست دکه داخل دیبا چرا ـ

 ...کار

  

 .دیپر حرفش انیم فرهاد

 .هیدرست کار کردم احساس ـ

 گرفته اشهیگر فرهاد یتخس و هایجواب حاضر از

 .بود

 هیدرست کار یکن احساس هوی ابونیخ وسط یعنی ـ

 ته؟یذهن یتئور نیا ؟یریگ یم ویکی دست یریم
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 دستایا سویگ خانه در جلو دهد جواب آنکه یب فرهاد

 :گفت و

 .میدیرس ـ

 :گفت تخس

 .آمینم داخل رمینگ رو جوابم تا من ـ

  

 جانان سمت به را سرش و دیکوب در به فرهاد

 :گفت تخسش چشمان در رهیخ. چرخاند

 .یریگ یم کنم چک رو پات نکهیا بعد رو جوابت ـ

 ن،گرفت رو دستت و ینامزد هی یبرا بفهمم اول دیبا

 هک. یکرد داغون رو پات و یرفت شیپ کجا تا قایدق

 . تهران میگرد یبرم اال نیهم باشه ادیز اگر
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 .گشتینم بر تهران به امروز او. شد گشاد چشمانش

 .دیبرچ لب یناراحت شدت از

 .امینم تهران من ـ

  

 .آمد سویگ یصدا

 .اومدم ـ

 شیهالب تا جانان ملتمس چشمان از فرهاد چشمان

 .آمد نییپا

 .برگشت در متس به و دیکش عقب را سرش

 .طونیش بر لعنت ـ
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 .ستادیا شانیجلو سویگ و شد باز در

 .دید را جانان ابتدا

 ...جانان ـ

  

 یبرق چشمانش و نشست فرهاد یرو نگاهش بعد و

 :گفت تند تند. زد

 . نیدیرس زود چه ـ

 .زد لبخند اشک پر چشمان همان با جانان

 .خاله سالم ـ

 آغوش در را جانان که دیایب جلو خواست سویگ

 :گفت فرهاد رد،یبگ
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 من ده،ید ضرب کمی جانان یپا. خانم سویگ سالم ـ

 .کنم چک هی رو پاش داخل، ارمشیب

  

 جانان به نگران و زد صورتش یرو یاضربه سویگ

 دور فرهاد شده حلقه دست متوجه تازه. دوخت چشم

 .شد جانان مانده هوا در یپا و او کمر

 ده؟ید ضرب کجا ؟یکرد کاریچ ـ

  

 .رفت کنار در جلو از

 .داخل نیایب... نیایب ـ
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 همه انگار. بودند اطیح وسط هااردک و جوجه مرغ،

 جا نخورده دست بود، رفته که یروز همان در زیچ

 .بود مانده

 را وا اطیاحت با شدیم ختم وانیا به که یاول پله یرو

. شد جدا جانان کمر پشت از دستش باالخره و نشاند

 .نشست شیپا نییپا
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 .ستادیا فرهاد کنار نگران سویگ



صورتیتابو   
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 به را لبش جانان و آورد در شیپا از را یکتون فرهاد

 .گرفت دندان

  

 که بود کرده قفل هم در یطور را شیهاابرو فرهاد

 در هم را جوراب. گذاشتینم یاعتراض چیه یجا

 مچ به ینگاه دقت با و داد باال را شلوار پاچه و آورد

 .انداخت پا

  

 .کمرنگ یکبود کی جز نبود، معلوم یزیچ پا یرو از

 .زدینم حرف و گرفته دندان به را لبش جانان
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 اب. کرد جانان دهیپر رنگ و یکبود به ینگاه سویگ

 :گفت دلهره

 ؟یافتاد ییجا از جانان؟ خودت با یکرد کاریچ ـ

  

 :گفت طعنه با فرهاد و کرد سکوت جانان

 .دهیپریم نییپا باال شیبچگ ادی هب نه، ـ

  

 گرفته خش که یجد آنقدر. شد یجد شیصدا و

 .بود

 .نهیبب دیبا دکترت. تهران میگردیبرم ـ

  

 ...فرها ـ
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 به فرهاد. شد خفه گلو در اشملتمسانه فرهاد

 .بود شده رهیخ شیهامردک

 .شهینم عوض نظرم ـ

  

 نخاموششا جدل انیم سویگ و شد تر جانان چشمان

 .دیپر

 خودمان نجایا ما. نمیبیم من رو یکبود فقط االن ـ

 رو جانان ادیب بانو میگیم. یسنت دکتر م،یدار دکتر

 .باشه تهران به رفتن به الزم نکنم فکر. مهندس نه،یبب

  

 شلوارش بیج در را شیها دست و ستادیا فرهاد

 .شدینم کنده جانان یپا از نگاهش. سرداد
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 هم بدتر حاال که بوده خورده بضر قبل از پا نیا ـ

 دترزو ما باشه، داشته گرفتن گچ به ازهین دیشا شده

 .تهران میبر دیبا

  

 ینم یحرف چیه  .بود یابر جانان یهاچشم یهوا

 مثل. یجد یلیخ بود، یجد فرهاد. بزند توانست

 بخش کارمند او و بود سییر که ییهاروز همان

 با. دشیم ختم بار کی ماه چند به دارشانید و یگانیبا

 هفاصل هافرسنگ تپه، یباال قبل ساعت کی فرهاد

 .داشت

  

 :گفت گریبارد سویگ
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 من. من دختر جانان و یمن پسر یجا شما مهندس ـ

 رو دردهامون نیبدتر نجایا ما خوام،ینم که شمارو بد

 ت،هس هم یقابل بند شکسته. بانو دست میسپاریم

 من ن،یبمون. راهه یکل تهران تا ن،یینجایا که شما

 انانج حال ن،ینبود یراض کنه، نهیمعا ادیب بانو گمیم

 گم؟یم بد تهران، دیبر نشد، خوب

  

 ذق ذق درد از شیپا. شد حبس نهیس در جانان نفس

 و صورتش تا آمد باال شیپا از فرهاد نگاه. کردیم

 هادشنیپ با. انداخت نییپا سر. دارش بغض یهاچشم

 فرهاد، لشن و یجد نگاه ریز اما بود موافق سویگ

 .نداشت را ابرازش جرات
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 :گفت جانان به رو د،ید که را فرهاد سکوت سویگ

 جان؟ جانان هیچ تو نظر ـ

  

 ادفره نگاه به چشمش تا کرد تالش و کرد بلند سر

 .نخورد

 ...ستین یمهم زیچ کنم یم فکر من... من ـ
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 .دیبر را حرفش فرهاد، صدادار و یعصب پوزخند



صورتیتابو   
  
 

 

3260 

3260 
@romandl 

 و انواع از یچ همه چرا تو دم،یفهمیم من اگر ـ

 و یسالمت از ریغ مهمن برات حرفاشون و آدما اقسام

 .شدیم خوب یلیخ جونت

  

 .برگشت سویگ سمت به

 نهخو میبر ما دیبا جانان، دست نیبد رو اریاخت االن ـ

 و دست یب ما نکنن فکر وقت هی که نیگیم که بانو

 . میبر راه میتونینم و مییپا

 :گفت حرص پر شکست را سکوتش

 ...فرهاد ـ

  

 .داد ادامه سویگ به رو و نکرد یاتوجه فرهاد
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. نشیرایب و نیگیم که ییبانو دنبال دیبر شما بله، ـ

 ودترز تهران، میبر ما شد قرار اگر که زودتر لطفًا فقط

 .میوفتیب راه

  

 .دیدرخش سویگ چشمان در یشاد برق

 پهن جانان یبرا خواب رخت هی من پس. باشه ـ

 .امیب و برم من تا بکشه دراز اونجا باال، کنمیم

  

 پر و رفت کنار یچشمان جلو از اشک هیال جانان

 :گفت محبت

 .خاله ممنون ـ
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 :گفت احترام با فرهاد

 .ممنون ـ

 وابخ رخت کی فرز و دیبوس را جانان یشانیپ سویگ

 ادرشچ برداشتن با و کرد پهن اتاق گوشه یبالشت و

 .رفت و آمد نییپا هاپله از

  

 کی شده، حلقه نهیس یرو ییهادست با فرهاد

 رس که جانان روبرو و  داده هیتک وارید به را شیبازو

 .ستادیا بود، انداخته نییپا

  

 هادفر نگاه ینیسنگ و دار کش سکوت از کالفه جانان

 .کرد بلند سر
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 .داد تکان را دستش

 بله؟ ـ

  

 .دیکش یپوف فرهاد

 یکرد یفکر چه کردن، تیرعا همه نیا بعد واقعًا ـ

 ؟یدیپر پا جفت

  

 بود یعصب را؟ حماقتش آوردیم شیرو به دیبا یه

 .گرید بود کرده یکار کی

 فرهاد از کمتر حاال. شد حوصله یب خودش مانند

 هک بود گرفته خو مرد نیا حاالت تمام با. دیترسیم
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 یلیخ را او هم اشیعصب لیشما و شکل گرید

 .ترساندینم

 ...گهید بود اشتباه ـ

  

 .رفت باال شیابرو تک

 ه؟ش ختم کجا به ممکنه یدونیم اشتباه نیا ته بعد ـ

 .مکث یالحظه

 یبد سفر بعد ،یریبگ گچ باشه الزم رو پات ممکنه ـ

 لک از بعد عقب، افتهیم قرارداد امضا بعد شه،یم لغو

 .میمونیم عقب ماه کی شرکت، یها پروژه

 :گفت حوصله یب

 ...تنها یتونیم خودت تو خب ـ
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 .دیدو حرفش انیم

 .کنمیم یکار نه و رمیم جاچیه نه تو بدون من  ـ
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 من ستین الزم اصاًل یدب سفر داره؟ یربط چه ـ

 .باشم

 که ستین یزیچ گهید نیا. یباش دیبا و یمعاونم تو ـ

 .میزد حرف قباًل م،ینک بحث سرش

  



صورتیتابو   
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 .انداخت باال سر بحث از کالفه جانان

 .گهید ماه چند نمیا ـ

 .نباش مطمئن یلیخ ـ

  

 .کرد نگاهش یسوال

 ؟یچ به ـ

 :گفت رحمانه یب و رک فرهاد

 .گذشته ماه چند االن. دادنشون جواب به ـ

  

 راست بود؟ فرهاد با حق. گرفت آتش جانان قلب

 اگر. نبود یخبر و بود گذشته ماه چند گفت،یم

 کردند؟ینم قبولش اگر برود؟ توانستینم
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 .انداخت شیبازو ریز فرهاد

 .آدیم سویگ تا بکش دراز باال میبر ـ

  

 .کرد نگاهش جیگ و آمد رونیب فکر از

 .شد بلند جا از شیبازو ریز فرهاد فشار دنبال به

 روحش و بود وانیا پله از رفتن باال حال در جسمش 

 دادند؟ینم جواب اگر. بود کرده ریگ  پله انهم یرو

 ماند؟یم رانیا در دیبا او

  

 لگد و بود کرده خوش جا قلبش در قد تمام ترس

 به و شدیم رو و ریز دلش لگدش هر با و انداختیم

 .کردیم فکر ها اگر و اما
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 و آرام و نشست اتاق گوشه شده پهن تشک یرو

 . دیکش دراز آرام

  

. دیکش یقیعم نفس و گرداند اتاق فاطرا را نگاهش

 . بود رفته که بود یروز مثل زیچ همه

 نگاه قفس کوتاه نسبتا ارتفاع به و بود ستادهیا فرهاد

 .اتاق دو انیم پرده به. کردیم

  

 ذهنش با که جانان جلو آخر در و زد خانه در یگشت

 دستش بود، معذب. نشست بود دهیکش دراز مشغول

 رهاد،ف متعجب یصدا که ندیبنش تا کرد تنش ستون را

 .کرد متوقفش
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 که؟ ینیبش یخواینم االن ـ

 قبل حالت به. بکند بخواهد یبیعج کار که انگار

 .برگشت

 درون یهاسوال انیم در جانان. شد سکوت یالحظه

 بود شده غرق وانیا اول پله یرو ذهنش

 ه؟یک دیام ـ

  

 .دیچرخ سمتش به کوتاه جانان سر

 ه؟یک یچ یعنی ـ

  ش؟یشناسیم قدر چه یعنی ـ
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 یبرا و کنه یم یزندگ تهران. نه ادیز رو خودش ـ

 یماه شش اون. شالما ادیم اشخانواده به زدن سر

 .میزد گپ و اومد بار چند بودم نجایا

 خانه یآهن در شدن بار یصدا و گفت یادهیکش آهان

 آمدن از نشان اطیح در هامرغ یصدا شدن بلند و

 .بود آمده زود .داشت سویگ
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 یور یگرد نکیع که یادهیخم قد رزنیپ و بود سویگ

. رفتیم راه ییعصا کمک با و داشت صورت
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 را جانان و فرهاد سالم جواب و رزنیپ درهم یهااخم

 دستشان کار حساب ینفر دو که شد باعث ندادن،

 .کنند ینینش عقب و دیایب

  

 جانان. نشست و آمد جانان متس به مقدمه یب رزنیپ

 هک گذراند نگاه از را رزنیپ دیسف و  دهیچروک صورت

 وزان تا که شلوارش پاچه. دادیم باال را او شلوار پاچه

 . بست چشم شده، سرخ جانان د،یرس

  

 شده رهیخ او به و بود نشسته رزنیپ به دهیچسب فرهاد

 .کردیم نگاه جانان یپا به دقت با که بود
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 ادا یاحوصله یب و ظیغل لهجه با اما یفارس کلمات

 .شدند

  

 فقط. اندازمیم جاش یول رفته، در پات جان، دختر ـ

 .کنهیم درد سرم که ینزن ادیفر و غیج

 :گفت فرهاد

 رفته؟ در نیمطمئن شما ـ

 :فتگ بود، ستادهیا جانان سر باال که سویگ به رو بانو

 من، غسرا یاومد چرا ،یندار اعتماد من به تو ـ

  سو؟یگ

  

 :داد جواب شده هل سویگ
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 شما کار به من. بکن رو کارت شما بانوجان، نه ـ

 .دارم مانیا

  

 جانان و فرهاد که گفت یتالش به را اشجمله ادامه و

 تر کمرنگ بانو یها اخم آرام آرام اما نشدند متوجه

 .داد تکان سر و شد

  

 :گفت فرهاد به رو سویگ

 نیا یتو کنمیم نیتضم رو زن نیا من مهندس، ـ

 ارب کی حاال تا شناسمشیم که یسال چند و ستیب

 لممشک نیا و رهیخ که شااهلل ان. نرفته خطا اشگفته
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 شیپ یمشکل جانانم، نگران خودمم من. شهیم رفع

 .ادینم

  

 سر ناچار به. نه کامل اما شد قرص یکم فرهاد دل ته

 یکار رزنیپ اگر الاقل که بود دواریام تنها. داد تکان

 سو،یگ نیتضم با. نکند ترخراب را کار بکند، نتوانست

 :گفت او به رو رزنیپ و جنباند سر

 ونتک ریبگ رو بدنش و هادست گه؟ید یشوهرش تو ـ

 .نخوره

  

 .داد ادامه سویگ به رو و
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 کرد غش دست، دم بزار نیریش زیچ هی هم تو ـ

 . بخوره

  

 .رفت رونیب اتاق از رزنیپ حرف دنبال به سویگ

 فرهاد. بود دهیترس. بود شده گشاد جانان یهاچشم 

 دست در را جانان دست دو رزن،یپ حرف مطابق

 :گفت نرم و آهسته دستانش، خی لمس با و گرفت

 .باش آروم ـ

  

 دلش. کرد نگاهش اشزده وحشت چشمان با جانان

 انداختهین جا را شیپا حاال تا. شد رو و ریز ترس از

 .دارد یادیز درد که بود دهیشن اما بود
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 شیپا مچ دست با و کرد کینزد بهم را شیهاابرو زن

 .گرفت را

 .کرد زمزمه لرزان ییهامردمک با جانان

 ...فرهاد ـ

  

 فرهاد. شد گم بلندش غیج و ادیفر در اشجمله ادامه

 هب نهیس و کرد علم قد شیپا مچ از درد. بست چشم

 دشدر تمام. شد منتقل شیهاسلول تک تک به نهیس

 خانه هیپا. دیخراش را شیگلو و شد صدا شد، ادیفر

 .دینفهم یزیچ گرید و دیلرز سویگ

  

 :گفت راحت رزنیپ
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 . شد تمام ـ

  

 فرهاد. بود رفته حال از. بود شده تمام هم جانان

 .داد تکانش و گرفت را شیبازو دو زده وحشت

 ...جانان... جانان ـ

  

 .گشتیم یزیچ دنبال یابقچه در رزنیپ

 .افتاده فشارش. شهیم خوب ـ

  

 وانیل داخل اتیمحتو که همانطور عجله با سویگ

 .شد اتاق وارد زد،یم راهم
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 دست کی با. دیقاپ سویگ دست از را وانیل فرهاد

 قفل اششانه یرو را دستش و دیکش باال را جانان

 از که بود ییزهایچ کردن مخلوط مشغول بانو. کرد

 . بود آورده در اشبقچه

  

 جانان دهیپر رنگ یهالب یرو را قند آب وانیل

 یزیر یهاناله لب ریز. بود اریهوش مهین. گذاشت

 .کردیم
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 جانان هب را نگرانش نگاه و بود نشسته بانو کنار سویگ

 .بود دوخته

 و دهیپر رنگ صورت به شده، سرخ یچشمان با فرهاد

 . کرد نگاه جانان ناالن

  

 تهران به دیبا امروز و شدینم خوب جانان اگر

 کرد،یم حساب هیتسو بانو با حتمًا قبلش رفتند،یم

 .بود کرده لیتحم جانان به که یدرد بابت

 :گفت نجواگونه و کرد کینزد جانان به را سرش

 .جانان بخور ـ
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 خوردش به آرام آرام را وانیل داخل نیریش عیما و

 . داد

 تن به جان یکم شد، تمام که وانیل اخلد قند آب

 رارتیهوش و باز مهین چشمانش بود؛ برگشته جانان

 .بود شده

  

 بود کرده درست که یزیچ تا کرد کمک بانو به سویگ

 یزیتم پارچه با را آن یرو و بزند جانان یپا مچ به را

 .بست

 شیعصا کمک با و کرد جمع را لشیوسا بقچه بانو

 .شد بلند
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 کردن اهنگ یب و گفت سویگ به یزیچ یتالش زبان با

 .رفت رونیب در از یکس به

 .دیکش سشیخ شانشیپ به دستش فرهاد

  

 فرهاد.  رفت آشپزخانه سمت به سکوت در سویگ

 بالشت یرو بر جانان سر گذاشتن یبرا یمیتصم

 .نداشت

 .زد شیصدا

 ؟یبهتر االن... جانان ـ

  

 . رفت نییپا باال جانیب جانان سر

 . داد رونیب یآسودگ با را نفسش ادفره
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 لبالوآ شربت وانیل کی دستش در برگشت، که سویگ

 .بود

 .گذاشت فرهاد جلو را آن

 نگران جانان از شتریب... نویا بخور جان، مهندس ـ

 .سرخ و کرده عرق صورت نیا با شدم شما

  

 سر رد،یبگ جانان صورت از نگاه آنکه یب فرهاد

 .جنباند

 .آمد رونیب از یزن یصدا

 ...جان سویگ... سوجانیگ ـ
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 رفت،یم در طرف به که همانطور و شد بلند سویگ

 :گفت

 .آمدم ـ

 یباال از سویگ یصدا. دیشنیم را شانیصدا فرهاد

 .دورتر و وانیا نییپا زن و بود کترینزد و وانیا

 .خواهر سالم ـ

  

 شالما؟ آمده. دهید رو جانان گفت دیام. سالم ـ

. دهیخواب خانه یتو. باال ایب. داد خبر شبید تازه. آره ـ

 .خورده چیپ پاش
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 شیپاها یصدا دنبالش به و آمد زن «یوا یا» یصدا

 داخل به اشمهیسراس ورود و وانیا یهاپله یرو

 .خانه

 

 یتابوصورت#

433 

  

 خانه داخل را خود عجله با که یزن دنید با فرهاد

 قفل جانان یرو چشمانش ورودش یابتدا و انداخت

 .رفت باال شیهاابرو بود، شده

  

 .نشست فرهاد کنار زن
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  ؟یخوب... جان جانان...  جانان ـ

  

 .شد گلچهره آمدن متوجه تازه جانان

 ردک تالش تش،یموقع دنیفهم با و گفت یجانکم آره

 دیایب رونیب فرهاد آغوش از و بکشد باال را خودش تا

 رس گریبارد و ردآو اششانه به یفشارمحکم فرهاد که

 .آمد فرود اشیقبل یجا

  

 .برگشت سویگ سمت به گلچهره

 خوب حالش گفتیم دیام آمده؟ سرش ییبال چه ـ

 .که است

  



صورتیتابو   
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 گلچهره همان زن، نیا احتماال. افتاد فرهاد یدوهزار

 . بود

 فرهاد به که دانستینم را سوال جواب هم سویگ

 .آمد حرف به باالخره فرهاد و کرد نگاه

 .خورد چیپ پاش شما دکه لوج ـ

  

 ینوع شیبرا دنیپر نیا و دهیپر که نگفت گرید

 دست و ینامزد کی یبرا هم آن. بوده یخودکش

 .گرفتن

  

 سر بعد و شد فرهاد حضور متوجه تازه گلچهره

 . بود او آغوش در که یجانان
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 بالشت یرو را جانان سر استرس یب و آرام فرهاد

 .شد بلند جا از و گذاشت

 که یحواس و باز چشمان. بود شده خوب جانان حال

 .بود کرده راحت را الشیخ بود، آمده شیسرجا انگار

 .داشت خلوت به ازین خودش حاال

  

 :گفت سویگ به جانان، به نگاه یب

 .بزنم چرخ یحوال نیا رمیم من ـ

  

 ارانگ. شد نییپا و باال او صورت یرو نگاهش سویگ

 .نبود قبل یخسر به چشمانش گرید. بود بهتر

 .راحت التونیخ هست جانان به حواسم من. باشه ـ



صورتیتابو   
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 .اجازه با. ممنون ـ

 خانه از و دیچرخ پا پاشنه یرو و نماند جواب منتظر

 .آمد رونیب

 . کردیم فکر دیبا

  

*** 

 دنبالش؟ یریم خاله ـ

  

 ود،ب عروسکش یپا بافتن حال در که همانطور سویگ

 .کرد بلند سر

 .گردهیبرم گه،ید روستاست یتو لش؟دنبا برم کجا ـ



صورتیتابو   
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 .دیکش باال را تنش

 دو یکی. ظهره سه ساعت االن رفته، صبح ده از ـ

 ومدهین شالما حاال تا که اون. غروبه گهید ساعت

 یزیچ یونیح. دهینم جواب که هم شیگوش... اصاًل

 رو اطراف نیا ؟یچ باشه کرده حمله بهش

 .شناسهینم

  

 مشغول که همانطور و نکرد مه نگاهش بار نیا سویگ

 :گفت آرامش با بود، بافتن

 . بهش نکرده حمله یزیچ نترس، ـ
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. دهدب تکان را شیپا یکم توانستیم. بود بهتر حالش

 هگفت سویگ. بود داده انجام خوب را کارش بانو انگار

 .شودیم خوب کاماًل شب تا بود

  

 .ادد هیتک وارید به و نشست

 شآرام لیدل. نبود خودش دست و بود گرفته دلشوره

 دستش انیم را یگوش یعصب. دیفهمینم را سویگ

 .کرد جاجابه
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 نقدریا چرا ره؟یم کجا نگفت شما به خاله ـ

 ؟یلکسیر

 .گذاشت کنار را عروسک باالخره سویگ

 رو حرفاش ،یبود اریهوش که رفت موقع اون ـ

 ورد رفته بود بد شحال. نگفت من به یزیچ. یدیشن

 . آدیم بزنه،

  

 و افتاد کردنش غش ادی. دیگز لب خجل جانان

 آمدن بهوش ای. زدیم صدا را اسمش که فرهاد یصدا

 خوردش به جرعه جرعه را قند آب که یفرهاد و

 . بود داده
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 کردن باز با که یسرخ چشمان و صورت ادی

 .بود دهید شیهاپلک

 ؟یبزن حرف یخوایم ـ

  

 .داد تکان سر جیگ و آمد در فکر از جانان

 ؟یچ حرف ـ

 گفت؟یم یچ گلچهره ای شده؟ یچ پات نکهیا ـ

 .شد گرد چشمانش

 گفت؟یم یچ گلچهره ـ

  

 :گفت رک

 .انگار نیگفت دیام به. نینامزد مهندس و تو که ـ



صورتیتابو   
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 او هب بزند، پلک آنکه یب جانان سو،یگ حرف اتمام با

 .ماند رهیخ

 :گفت گریبارد سویگ

 ؟یبگ یزیچ یخوایمن ـ

  

 . بود شده گرفته شیصدا

 ن؟یگفتیچ گلچهره به شما ـ

 .رفت یاغره چشم سویگ

 نیردک نامزد البد گفتم. کردم دییتا گفتم؟ یم یچ ـ

 .ینگفت من به

  

 .زد یمعنادار لبخند
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3294 
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 سر و اومدن بهوش و تو کردن غش تیوضع اون با ـ

 .ذاشت ینم کردن رد یبرا ییجا گلچهره، دنیرس

  

 در را یهاحرف یکم. نداشت ییرو در راه چیه

 او هک کرد فرهاد نثار یلعنت و کرد نییپا و باال ذهنش

 .گذاشته تنها تیموقع نیا در را

  

 ا،هحرف و طیشرا کردن نییپا و باال یقیدقا از بعد

 که را یزیچ هر و آمد حرف به سویگ رهیخ نگاه ریز

 .گفت صداقت تینها در گفت،یم دیبا

 مهاجرتشان، و فربد به قولش از فرهاد، شدن آزاد از

 و یلیوک از یکم فرهاد، با شدنش هیهمسا و همکار از



صورتیتابو   
  
 

 

3295 

3295 
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 ادآب محمود تینها در و شیهاهیحاش و گفت یکالنتر

 .شالما به آمدنشان و

  

 شده زیر یچشمان با سویگ شد، تمام که حرفش

 .دیپرس

 مراقب و فداکار پتروس نیشد دوتاتون االن ـ

 ه؟گیهمد
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 .جنباند سر جانان
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 هم. خودمون و میخودمون فعاًل... ییجورا هی. آره ـ

 هم و رفتن یبرا دارم ازین شرکت حقوق و اون به من

 ات. شرکت طیشرا دوباره شدن یاوک یبرا من به اون

 یزندگ سر میریم کدوممون هر که بعد ماه چند

 . خودمون

  

 از را شیپا انداختن جا از قبل فرهاد جمله کرد یسع

 یریگیپ را درخواستش فرصت نیاول در دیبا. ببرد ادی

 .بود نشده یخبر چیه و گذشته ماه چند. کردیم

 :گفت متفکر و شد قفل هم در سویگ یهااخم



صورتیتابو   
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 نیدپاش ن،یباش کارمند و سییر دیبا که حاال یعنی ـ

 و نینامزد نیگفت همه به و مسافرت نیاومد باهم

 ... اگر و رهیمیم یکی اون کنه تب نتویکی

  

 .دیپر سویگ حرف انیم

 مجبور آباد محمود ما... هیحرف چه نیا خاله نه ـ

 ارب اون مثل. گفت فرهاد واقع در م،ینامزد میبگ میشد

 من نیبگ همه به نیشد مجبور شما که

 ...دیام جلو امروزم... امروزم. گهید تونمخواهرزاده

  

 اما دانستینم را یکی نیا جواب .افتاد من و  من به

 .داد قیتطب قبل مورد همان با



صورتیتابو   
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 میبگ شدینم. کهیکوچ طیمح باالخره نجامیا اره ـ

 الببته. دیام یبرا میبست یخال هی. که میکارمند و سییر

 .گفت فرهاد اول نه، من نباریا

  

 .کرد اضافه و گرفت ینفس

 کار یبرا هم اومدن مسافرت یماجرا اصل تازه ـ

 من .ستین نیکنیم فکر ییزایچ اون اصال. بود دنکر

 رو روزم اون یکار ساعت دیبا باز هم، رمیبم بخوام

 ه،دار مشکل پام من دید که فرهاد. رمیبم بعد کنم پر

 .نیهم کنم، کار بتونم که شمال میاومد

  

 !ن؟یهم ـ
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 :گفت یشاک جانان

 ؟یسازیم ماجرا چرا خاله، گهید نیهم ـ

  

 .شد بافتن مشغول و انداخت باال شانه سویگ

 .نگفتم یزیچ که من... یچ ماجرا ـ

  

 :گفت وار زمزمه. گرفت سویگ از را نگاهش

 جواب که رو شیگوش. کجاست نمیبب برم من ـ

 .دهینم

 .ستادیا و کرد گاههیتک را دستش

 .رفت در سمت به لنگان لنگان
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 :گفت خنده با سویگ

 . نییپا هاپله از ینکن پرت رو خودت ینگران از حاال ـ

 .زد تشر و برگشت

 .ه...خال ـ

  

 دید که جانان و. رفت هوا به سویگ خنده کیشل

 رونیب در از و کرد ینچ ندارد، دهیفا شیهاحرف

 .رفت

  

 فرهاد شماره هشتم بار یبرا و نشست اول پله یرو

 .گرفت را



صورتیتابو   
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 رنگ ینارنج آسمان به را استرسش با توام نگاه 

 . زدیم تند قلبش. دوخت

  

 .ودب مانده جواب یب زین بار نیا. شد تمام بوق یصدا
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 و افتاد یکالنتر ادی آمد؟یم سرش ییبال واقعًا اگر

 مدهآ شالما به و بود گرفته را ردشان اگر. بودنش آزاد

 بود؟



صورتیتابو   
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 را فرهاد شماره گرید بار و گفت لب ریز ییخدا ای

 یداص که یقلب و شده سر یاندست با بار نیا. گرفت

 . دیرسیم گوش به وضوع به تپشش

 .شمردیم لب ریز را هابوق

 ...چهار... سه... دو ـ

  

 بله؟ ـ

 .ردک حبس نهیس در را نفسش فرهاد یصدا دنیشن با

 الو؟ ـ

  

 .داد رونیب را شده حبس نفس. آمد حرف به
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 ؟ییکجا... فرهاد ـ

 و امدین کش اما شد یجار خط طرف آن در سکوت

 .داد را جوابش فرهاد یجد یصدا

 .آمیم. روستام یتو ـ

  

 گوشش در بوق یصدا جانان، زدن حرف از قبل و

 .دیچیپ

 ! بود کرده قطع. آورد نییپا را یگوش

 یجد یصدا آن. کرد نگاه یگوش صفحه به برده مات

 گفت؟یم چه کبارهی به کردن قطع نیا و
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 آن و صدا ماا است خوب حالش که کرد خداراشکر

 !؟یجد لحن

 یورزش گرمکن با دیام و خورد باز مهین در به تقه دو

 .شد اطیح وارد

 .دیخند خورد، جانان دهید بیآس یپا به که چشمش

 .یوردیم خودت سر بال بعد یبرس یذاشتیم ـ

  

 .دیخند حواس یب. بود فرهاد شیپ فکرش

 بیج داخل را دستانش و ستادیا هاپله نییپا دیام

 .داد سر نشگرمک

  کرده؟ اثر بانو انداختن جا االن؟ یبهتر ـ
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 .کرد نییپا و باال را سرش

 .بهتره ـ

  

 .داد ادامه خنده با دیام

 نداشت و داشت یچ هر مامان. کنه رحم بهت خدا ـ

 .یش تیتقو بده، خوردت به ادیب کنهیم سرهم داره

  

 .داد هیتک خانه وارید به

 .بسازتت روزه هی خوادیم ـ

  

 .بخورم نتونستم هم نهار. ندارم اشتها اصاًل ـ
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 با خان منصور نه، بگو یدار جرات. گهید مامانه ـ

 میتعظ سر گلچهره یجلو بودنش منصورخان تمام

 .شهیم عیمط و ارهیم فرود

 .زد یکمرنگ لبخند

 .کنهیم فرق عاشقشه، اون ـ

  

 جان یب و رنگکم د،یام یهالب یرو پررنگ لبخند

 .شد خاموش چشمانش نور. شد

 ...ستین ـ

 :یصورت تابو
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 سگ کلماتش طعم و شد نییپا و باال شیگلو بکیس

 . کرد درهم را جانان صورت و شد

 بودن، عاشق اگر. فهمنیم همو حال عاشقا گن یم ـ

 .دنیفهمیم رو من حال

  

 .برد وار زمزمه را اسمش خورده، جا جانان

 ...دیام ـ

. دیخند و جنباند طرف دو به را سرش دیام

 خنده نیا از کمتر غمش کرد،یم هیگر اگر... یمصنوع

 سخت پسر نیا به داشتند منصور و گلچهره. بود

 .یتهران عروس کردن انتخاب جرم به گرفتند،یم
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 .بگمیچ... الیخیب ـ

 شیهامردمک انیم در که یغم و کلماتش تلخ طعم

 .بچرخاند دهان در زبان ات شد باعث د،یکشیم زبانه

 بکنم؟ بهت یکمک تونمیم من ـ

  

 :گفت کالفه و کرد نگاهش رهیخ یالحظه دیام

 .دونمینم ـ

 :گفت مطمئن جانان

 بهم ییزایچ هی ختهیگر جسته سویگ. تونمیم پس ـ

 دو نیا ادیم بر دستم از یکار یکنیم فکر اگر اما گفته

 .کنمیمن غیدر بتونم اگر. بگو بهم حتمًا روز
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 .ستادیا صاف و گرفت وارید از هیتک دیام

 ؟یکاریب یک ـ

  

 .انداخت باال شانه جانان

 .ندارم یکار. شهیهم ـ

  

 خوبه؟ صبح فردا ـ

 . آره ـ

 نامزدتت از دوساعت یکی امیم من پس باشه ـ

 .رمیبگ قرضت
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 انیم در هنوز! تیتکذ ای کند دییتا دیبگو چه دینفهم

 یهاسنگ یرو ییپا یصدا هک بود یراه دو نیا

. دیچرخ در سمت به شانیدو هر سر و آمد اطیح

 آنها سمت به درهم یاچهره و نییپا یسر با فرهاد

 .آمدیم

 چنگ به را اشیقبل یسرزندگ و یشاداب همان دیام

 .برد جلو را دستش و گرفت

 .مهندس سالم ـ

  

 . ستادیا شیجلو فرهاد

 سالم مانند بل ریز یزیچ و فشرد کوتاه را دستش

 .کرد زمزمه
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 یلیخ نگاهش شد، جدا دیام دست از که دستش

 اندم جانان یپا یرو ه،یثان کی به کینزد دیشا کوتاه،

 حرف چیه یب. شد رد بعد و نگرانش صورت بعد و

 .یگرید اضافه نگاه و

  

 دهیرس وانیا یهاپله یباال. دندیلرز جانان یهامردک

 .بود

  

 :تگف یشوخ با و بلند دیام

 ساعت دو یکی رو نامزدتون نیا فردا من مهندس ـ

 هست؟ اجازه رم،یبگ قرض خوامیم
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 مانند شد، خارج فرهاد دهان از که یبعد کلمه سه

 دبن را نفسش و ختیر جانان یرو بر یخی آب سطل

 .آورد

 .ستین من نامزد ـ

  

 و سرد یصدا نیا. خشکاند را تنش کلماتش، یسرد

 ار دستش ینگران با ظهر که یهمان بود؟ فرهاد محکم

 که یهمان ای بود؟ گرفته آغوشش در و بود فشرده

 بود؟ گفته دیگلش و اشیزندگ از صبح

  

 و دید خودش یرو را دیام پرسشگر نگاه یوقت زد خی

 رد اشک شدن حلقه واکنشش تنها استئصال اوج در
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 انگار. زد کنار را سوالش پرده دیام. بود چشمانش

 نمناک و شده گشاد یهامردک از را هاحرف تمام

 :گفت کوتاه که خواند جانان

 .فعال. داره کارم بابا برم من ـ

  

 یروخنده و یمعمول لحن همان با بود خواسته

 که بود معلوم. بود نتوانسته اما دیبگو اشیشگیهم

 .بود او از بدتر جانان و کرده تعجب

 نجانا گرفته نم چشمان به را آخرش نگران نگاه دیام

 باشد، اشیخداحافظ جواب منتظر آنکه یب و انداخت

 .رفت
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 هوا. کرد جمع را تنش طرف در شده ولو یهادست

 گرنه و بود آن از تنش یسرد دیشا. بود سرد هم

. ودب گفته را قتیحق. بود نگفته یمهم زیچ که فرهاد

... گرید نبودند نامزد هم واقعا و ستندین نامزد بود گفته

 و قول ریز نامزدشان، که داشت را یکسان حال چرا

  زده؟ شانیهاقرار

  بود؟ ینکبت حال چه گرید نیا

  

 یاریبدب یه نجایا در صبح از چرا... شیبایز شالما

 بود؟ شده طلسم شیبرا هم نجایا آورد؟یم

 را یحرف همان فرهاد. نبود هم یمهم یزیچ که البته

... گفتنش یبرا کردیم دل دل خودش که بود زده
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 و سرد نقدریا اخه زد، ادیفر وجودش در یسک

  کوبنده؟ و کوتاه قدر نیهم روح؟یب

  

 سامانش به نا و درهم افکار انیم. افتاد نییپا سرش

 . آمدینمبر دستش از یکار و شدیم ربارانیت

  

 .دیشن کنارش از را سویگ یصدا

 .که اومد هم مهندس داخل؟ یآینم چرا ـ
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۴۹۵ 

 

 آب در را سرش زمستان یسرما در که یآدم مانند به

 ندب نفسش که یآخر هیثان در و کرده فرو استخر خی

 .باشد آورده رونیب آب از را سرش د،یایب

  

 . کرد نگاه سویگ به منگ و جیگ قدر همان 

 .گذاشت او شانه یرو را دستش و شد نگران سویگ

 گفت؟ یزیچ دیام شده؟ یزیچ ؟یخوب ـ

  

 . بندازد باال سر توانست تنها زده وق یشمانچ با

 . شد ترنگران دید که را جانان دهیپر رنگ سویگ
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 .نشست جانان یپا جلو

 !دهیپر رنگت شده؟ یچ... بزن حرف... جانان ـ

  

 سویگ تن به اش،یسرد از و گرفت را جانان دست

 .افتاد لرز

 یچ... خهی هم دستت ؟یخوب... دخترم... جانان ـ

 مرده؟ یکس زدن؟ تلفن تبه شده؟

  

 مرده خودش هم دیشا. بود نمرده بود؟ مرده یکس

 نیا بود، واقف آن به که یزیچ تنها. دانست ینم. بود

 .بد یلیخ است، بد حالش که بود
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 هب فشار با را هوا و بست چشم. بود آمده بند نفسش

 دبو توانسته فرهاد حرف از بعد تازه انگار. برد هیر

 . بکشد نفس

 با چند هر. بزند حرف توانست داد، رونیب که را اهو

 .گرفته و دار خش ییصدا

 .آمیم منم د،یبر شما. افتادم یزیچ ادی هوی... نه ـ

  

 :گفت نامطمئن و فشرد را دستش سویگ

 دیام.. ییهوی یافتاد یچ ادی اخه بهتره؟ حالت االن ـ

 بهت؟ گفت یزیچ

 :گفت حوصله یب. انداخت باال سر
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 داخل، دیبر شما. بود گذشته مورد در یزیچ هی. نه ـ

 .یمرس. بهترم االن. امیم بخورم هوا کمی منم

  

 دست د،ید صورتش یرو که را سویگ نگران نگاه

 .گذاشت او دست یرو را آزادش

 . بهترم االن. خاله یمرس ـ

  

 .کرد نییپا و باال را سرش سویگ

 .یخوریم سرما سرده، هوا ایب زود. باشه ـ

 یراه را سویگ و گفت چشم یرنگ کم یدلبخن با

 .کرد

 . داد هیتک وانیا یهانرده به



صورتیتابو   
  
 

 

3320 

3320 
@romandl 

  

 کردن خفه یپ در عبث یتالش در و بست چشم

 .شدیم تکرار سرش در که بود سرد یصدا

  

 .ستین من نامزد ـ

 . زد خی گرید بار کالمش یسرما از

  

 جانان آن نجایا و امروز. گشت یاصل جانان دنبال به

 یهمان. داشت الزم را مغرورش و نفس هب اعتماد با

 یچمدان در را اشساله ستیب خاطرات و شهر کی که

 . بود آمده تهران به و بود ختهیر
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 نیا و بود شده دور او از که بود یمدت. کرد شیدایپ

 درکش بود، گفته که یوقت. بود فرهاد ریتقص هم

 را شیهاکار و بوده مستقل مدت همه نیا که کننیم

 و کند اعتماد او به یکم اما داده، انجام یینهات به

 . کند حساب شیرو

  

 .بود داده پس را حسابش بد قدر چه

 .شدیم بد حال نیا متوجه دینبا

  

 

 یتابوصورت#
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. شد بلند و گرفت رنگ یآب نرده به را دستش

 . شد خانه وارد  و رد وانیا از لنگان لنگان همانطور

  

 اشیگوش در سرش و داده هیتک وارید به دید را او

 . بود

 هب دستش. رفت اتاق دو انیم پرده سمت به حرف یب

 .دیشن سرش پشت از را سویگ یصدا که بود پرده

  

 رو مهندس یآقا ناهار ایب ،یبهتر اگر جان، جانان ـ

 .اریب
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 .آلود غبار و گرفته خاگ چه اگر بود اشیاصل خود

 سویگ صورت به رهیخ فرهاد، به نگاه یب و برگشت

 :گفت

 از رو نهارشون توننیم خودشون مهندس یاقا ـ

 .کنم استراحت رمیم من. کنن لیم بردارن آشپزخونه

  

 در یلرز بدون. یکس به کردن نگاه یب. رفت و گفت

 . صدا

 .بست چشم و دیکش دراز تشکش یرو اطیاحت با

 *** 
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 کیتار در و کرد باز چشم اشیگوش زنگ یصدا با

 .برداشت را یگوش و کرد زیر چشم اتاق روشن

 را شیصدا. کرد ارشیهش ،یگوش یرو اوشیس اسم

 .ادد جواب. نشست و دیکش باال را تنش و کرد صاف

 .سالم ـ

  

 .کرد پر را گوشش اوشیس خنده یصدا

 .دیببخش ؟یبود خواب... سالم ـ

 .دیکش آلودشخواب چشمان یرو را دستش

 اصال. دمیخواب وقعم بد من نه،. کنمیم خواهش  ـ

 خبر؟ چه ؟یخوب. برد خوابم شد یچ دمینفهم
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 اومدم برگشتم سرکار از تازه یچیه. خدا شکر آره  ـ

 .مجروحم قیرف شیپ

 اوشیس به و دیکش یاازهیخم. کرد دور را یگوش

 :گفت

 ؟یک ـ

 . رضایعل ـ

  

 .دیکش ینیه جانان

 شده؟ بهتر خوبه؟... سرهنگ  ـ

 .آمد رضایعل یصدا و زد یاقهقهه اوشیس

 .امزنده شما یهایپرس احوال از ـ

 :گفت خنده انیم اوشیس
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 .دیشن بود، کریاسپ یرو یگوش ـ

  

 .دیگز لب جانان

. نمبز حرف شهینم روم اصاًل من. کریاسپ از اریب در ـ

 ممکن فرصت نیاول در تهران، امیب دوارمیام حاال

 .زنمیم سر سرهنگ جناب به امیم

  

 . آمد اوشیس یصدا بعد و شد تسکو یالحظه

 احتماال. اتاق در به داد ربطش که دیشن یتق یصدا

 .نباشد رضایعل که بود رفته ییجا

 دیبا یبرگرد تهران از یدار فشرده برنامه کی تو ـ

 .یدب یبر
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 .بود کرده فکر نیا به خواب از قبل

. رمینم ییجا من. کن کنسل رو من طیبل اوشیس نه ـ

 یقتو. بشم رفتنم یکارا ریگیپ دیبا. مدار کار تهران

 بخوان اگر نواب مهندس یآقا. ندارم رفتن یدب یبرا

 .برن توننیم خودشون

  

 

 یتابوصورت#
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 زمزمه ناباورانه بعد و نگفت یزیچ یالحظه اوشیس

 .کرد
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  شده؟ چتون شما ؟یخودت جانان ـ

  

 .داد جواب راحت

 هب منم رفتن. دارم کار تهران که گم یم نشده، یزیچ ـ

 نماو که هیکالنتر موضوع فقط. نداره یضرورت یدب

 رمیم شمیم راحت منو کشهیم رهیگیم ادیم تینها

 .ایدن اون

  

 .زد تشر

 ...جانان ـ
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 اول روز هیشب یحس. بود شده نیسنگ شیگلو

 شحیترج اما بود بغض به هیشب یکم. یسرماخوردگ

 که یبغض تا دبو یسرماخوردگ شتریب لحظه نیا در

 . باشد فرهاد لشیدل

 من یزدینم هم زنگ اگر. اوشیس گفتم یجد ـ

 چیه یدب به من رفتن. باهات گرفتمیم تماس خودم

 رو قرارداد رهیم خودش بخواد فرهاد. نداره یضرورت

 .کن کنسل رو من طیبل. گرده یم بر و بندهیم

  

 .داد نرویب را نفسش و گفت یاکالفه بابا یا اوشیس
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 بگم زدم زنگ من انداخته؟ راه فرهاد یافتنه چه باز ـ

 شبه رو یگوش کنارته اگر. دهینم جواب رو شیگوش

 .کرده یغلط چه نمیبب بده

  

 خانه. چرخاند اتاق اطراف در را نگاهش جانان

 سطو پنجره از یکمرنگ نور کهیبار  تنها. بود کیتار

 بودند؟ کجا فرهاد و سویگ. بود افتاده یقال

 .شد بلند اطیاحت با و کرد زیر مچش

 .هست خونه یکس نمیبب بزار بودم، خواب من ـ

  

 یرو را بود افتاده بالشت یرو و شده شل که شالش

 کیبار چشمان و زد کنار را پرده. دیکش سرش
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 در که که فرهاد دنید با و چرخاند اتاق در را اششده

 رهیخ رهیخ و زده چهارزانو وارید به هیتک اتاق یکیتار

 ردهپ و دیکش یبند نیه اریاخت یب کرد،یم نگاه را او

 .رفت عقب یقدم. انداخت را

  

 :گفت بلند اوشیس

 ؟یشنویم رو صدام ؟یخوب... جانان... جانان ـ

  

 .خورد سر دستش انیم از یگوش

 یکیتار در چرا بود فرهاد اگر فرهاد؟ ای بود جن اصال

 بود؟ زده زل او به و بود نشسته
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 .گذاشت عقب یقدم دهیترس جانان و رفت عقب پرده

 نفس در، چهارچوب در فرهاد قامت شدن ظاهر با

 .کرد رها را اشنهیس در شده حبس

  

 بدنش. بود دهیترس یلیخ. ستادیا شیجلو فرهاد

 . دیلرزیم

 ...جانان ـ

  

 را شیهادست که صبح مثل. بود زده شیصدا نرم

 .اشدب آرام خواستیم او از و بود گرفته

 دم،ش داریب تو یصدا با من ؟یدیترس من از ؟یخوب ـ

 .کنم روشن رو المپ بود نشده فرصت هنوز
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 .بود حرفش گواه آلودش،خواب یصدا

 .بود بهتر یکم حالش

 

 یتابوصورت#
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 یمقصد به دنیرس از قبل آمد، جلو که فرهاد دست

 . رفت عقب یقدم بود، اششانه که

  

 اوش،یس ادیفر یصدا اما نبود بلندگو یرو یگوش

 .دیچیپیم اتاق در که بود بلند انقدر
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 .برداشت را یگوش و شد خم جانان

 متعجب که فرهاد جلو و گذاشت گوشش یرو را آن

 :گفت کرد،یم نگاه را او

. دمیترس دمید یزیچ هی. خوبه حالم من اوشیس ـ

 فعاًل. بزنه زنگ بهت گمیم

 دهد، اوشیس هب یگرید حرف فرصت آنکه یب و

 . نشست خوابش رخت یرو و کرد قطع را یگوش

  

 . بود ستادهیا اتاق وسط همچنان فرهاد

 :گفت کوتاه

 . نیبزن زنگ اوشیس به ـ
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 توق نبود، سویگ از یخبر انگار و بود نجایا که حاال

 ییهافکر از گفتن یبرا. بود زدن حرف یبرا یخوب

 . بود کرده خواب از قبل که

 حالت آن در فرهاد دنید ترس از. بود ردس تنش هنوز

 .بود کرده یته قالب ،یکیتار در و

  

 :گفت احترام با و داد رونیب را نفسش

 .هم با میبزن حرف االن ممکنه، اگر مهندس جناب ـ

  

 .کرد اشیگوش ساعت به ینگاه

 .کشهینم طول شتریب ربع کی ـ
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 و ولق گرید چون بود بسته جمعش. بود گفته یرسم

 . نبود نیب در یرارق

 کرد روشن را اتاق المپ. جنباند یسر مکث با فرهاد

. ردک بسته و باز و جمع را شییهاچشم ابتدا جانان که

 ار شالش. کند عادت نور به تا دیکش طول هیثان چند

 .کرد مرتب سرش یرو

  

 . نشست کنارش فاصله با فرهاد

 .کرد تر زبان با را را اششده خشک یهالب جانان

 به را سرش. ترسدیم او از کند فکر خواستینم

 . کرد نگاه صورتش به خجالت یب و چرخاند او سمت
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 با مگفت که گرفتم میتصم یسر هی من مهندس یآقا ـ

 سفر تونمینم من نکهیا اول. بزارم ونیم در هم شما

 کنم ارک رفتنم یکارا یرو شتریب خوامیم امیب رو یدب

 و بردارم پروژ تا چند رفتن بلق خوامیم. شم آماده و

 . کنم جمع رو خوامیم که یاندازپس

 مونهیم فقط نداره، یضرورت اومدم امیطرف از

 نیا تمام مثل هستم خودم مواظب اونم که ،یکالنتر

 .داینم شیپ یمشکل. کردم یزندگ تنها که سال سه

  

 چرخاندیم سو هر به را نگاهش جانان. گرفت ینفس

 شیهاچشم ماه چند نیا. وفتدین شیهامچش دام در تا

 بهم یهالب حرف دیترسیم. بود شده بلد را

 .بزند ادیفر شیهاچشم را اشدوخته
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 قبل شرکته از من ییجدا مورد در... هم دوم مورد ـ

 . رفتنم

 نیا. گرفت ینفس و داد نییپا صدادار را دهانش آب

 یزبا شیهاانگشت با و انداخت نییپا سر گرید بار

 .کرد

 رکتش گفت شهیم گهید ،یدب قرارداد بستن از بعد ـ

 کار ماجرا، اون از قبل که ییکسا یتمام با نواب

 روال یرو شرکت و کنه کار تونهیم دوباره کرد،یم

 هم یگرید کس هر رو دادم که یطرح اون. افتهیم

 مشاوره بهشون تونمیم منم. بده انجام تونهیم باشه

 مدت هی. کنم تموم رو کار نیا تونمینم خودم اما بدم



صورتیتابو   
  
 

 

3339 

3339 
@romandl 

 نشیب و کنم کار لنسریفر عنوان به قبل مثل خوامیم

 .ببرم شیپ اممگهید یهاکار بتونم
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 چیه قبل از. بود فرهاد جانب از یحرف منتظر. تمام

 د،ز یحرف هر فرهاد تا بود نکرده ینیب شیپ را زیچ

 .نخورد جا و نشود شوکه
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 در. کردیم احساس را خودش یرو فرهاد نگاه وزن

 .شمارد را هاهیثان دل

 ...چهار... سه...  دو... کی ـ

  

 .رفت و شد بلند فرهاد

 جانان متعجب و شده گشاد نگاه و آمد باال سرش

 .شد راهش بدرقه

 . بود رفته یالعمل عکس چیه یب فرهاد

  

 قبع به را سرش. دیرس که اتاق دو انیم پرده به

 .برگرداند

 .میوفتیم راه صبح فردا پس ـ
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 .ماند اشیخال یجا به جانان نگاه  .رفت و

 .عصرش حرف مثل. بود گفته سرد

 .ستین من نامزد ـ

  

 دیبا. کردیم فرار دیبا. شدیم دور مرد نیا از دیبا

 سه او. ختیگریم ماهه چند منجالب نیا از زودتر

 رانیا از دیبا. ودنب مهم شیبرا یکس گرید که بود سال

 زیچ چیه با را رفتن نیا خواستینم و رفتیم

 .کند عوض
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 فیتعر که یچهارچوب از خارج نواب فرهاد دینبا

 خاطر به نباشد. شدیم مهم شیبرا بود، کرده

 نیا فرهاد که حاال و شدیم ناراحت شیهاحرف

 خطش. دادیم اش ادامه او بود، کرده شروع را ییجدا

 .تینهایب تا. آخرش تا رفتیم و گرفتیم را

  

*** 

 و چیپ که یبخار به و چرخاند زیم یرو را آش کاسه

 .کردیم نگاه آمدیم باال و خوردیم تاب

 ...نطوریا که خب ـ

  

 :گفت دیام به رو و کرد بلند را سرش
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 نم؟یبب من یدار رو عکسش ـ

  

 تبرداش را اشیگوش. کرد نییپا و باال را سرش دیام

 .گرفت جانان طرف به را آن هیثان چند از بعد و

 بلند یموها و دیسف یپوست با بلند، قد یدختر

 رد یچوب زیم پشت که یعسل چشمان و یانسکافه

 .بود نشسته یرستوران

  

 . کرد یتبسم

 .خوشگله قدر چه ـ

  

 .گذاشت زیم یرو را یگوش دیام
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 . عسل... اسمشه مثل ـ

  

 .برد دهان به را آشش کاسه از یگرید قاشق جانان

 .لعنت منکرش بر ـ
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 دیام با هفت ساعت. انداخت دکه رونیب به ینگاه

 فتهگ عسل از دیام و بودند رفته راه. بودند آمده رونیب

 از .بود گفته عسل یصبور از. نشانیب عشق و بود
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 خواستیم حاال که یقدم و شانساله سه یدوست

 .بردارد

  

 گز ادهیپ را روستا تمام. بود گذشته ساعت ود از شیب

 اما بروند زادهامام تا داشت دوست. بودند کرده

 رکا لنگد،یم یکم همچنان که ییپا با که دانستیم

 .پله همه ان رفتن باال ست یسخت

  

 و گلچهره و برود یخاستگار به خواست یم دیام 

 فتندگیم و بودند کرده کفش کی در را شانیپا منصور

 ماه نیچند که بود یتکرار جمالت هم شانبهانه. نه

 ندخورینم ما به. هستند یتهران. کردندیم تکرار دائم
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 فیرد آوردنشان نه یبرا درشت و زیر بهانه هزار و

 .بود نکرده قانع را دیام کدام چیه که بودند کرده

  

 نیا به تا بود زده حرف و بود زده حرف ساعت دو

 نشسته و بودند دهیخر آش فظر دو. دندیرس دکه

 . بودند

  

 و بود شیهاعروسک فروش و سویگ نوبت امروز

 .رفت آنها دکه به شدینم خوردن آش یبرا

  

. کرد رها آن در را قاشق شد، یخال که آشش ظرف 

 .کرد قفل نهیس یرو را شیهادست و نشست صاف
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 هگفت ریمس در را دیرسیم ذهنش به که یحل راه تنها

 .کرد تکرار را آن گرید بار. بود

 حرف نیا. رسهیم من نظر به که یراه تنها دیام ـ

 و منصور ای شالما اریب رو عسل ای. کن بس رو زدن

 رو عسل اونجا و تهران ببر بهونه هی با رو چهرهگل

 اونا تا ه،یخوب دختر عسل بخور قسم بار صد تو. ننیبب

 .کننینم باور که هیخوب دختر ننینب خودشون چشم با

  

 :گفت مردد دیام

 .بکنن یبد برخورد باهاش مامان ترسمیم ـ

  

 .کرد ینچ یمطمئن جانان
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 بهش امیحرف هی ممکنه تو جلو درسته. نداره امکان ـ

 نم ماه شش. گهینم یچیه نهیبب رو خودش یول بزنه

 اما دونستینم ازم یچیه که بهیغر هی بودم، نجایا

 من. نکرد مبه یاحترام یب و حرف نیترکوچک

 یلیخ بشناسنش، خودشون و ننیبب رو عسل مطمئنم

 .شهیم ترراحت کارت

  

 .داد رونیب را نفسش

 خب یول بزنم حرف باهاشون تونمیم منم یبخوا ـ

 رو گلچهره برم باشم یک من اصاًل. نداره یادهیفا

 .کنم حتینص
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 .زد یاخسته لبخند دیام و دیخند

 مگرفت یمرخص روز چند نیا... کنمیم امتحان باشه ـ

. یچیه به یچیه باز اما کنم حجت اتمام امیب که

 م؟یبر. کاسه همون و آش همون

  

 ار آنجا صاحب که دیام. شد بلند و جنباند سر جانان

 .آمدند رونیب دکه از هم با و کرد یتشکر شناختیم

  

 که صبح. انداخت اطرافش و دور به ینگاه جانان

 بود؟ رفته کجا صبح قعمو آن. نبود بود، آمده

  

 .زد تشر خود به
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 ؟یگردیم اون دنبال چرا ـ

  

 بیج داخل را شیهادست. بود گرفته را خودش مچ

 .انداخت نییپا را سرش و برد شیپالتو

 .دیپرس دیام بار نیا

 ؟یگردیم یکس دنبال ـ

  

 .گفت یجان یب «نه» و کرد بلند سر حواس یب

 .اونوره ورنیا به نگاهت میاومد یوقت از اخه ـ

 

 یتابوصورت#

135 



صورتیتابو   
  
 

 

3351 

3351 
@romandl 

  

 عوض را موضوع. شد دیام کالم طعنه متوجه جانان

 .کرد

 ؟ینگفت چهرهگل به یزیچ روزید از ـ

  

 .دیخند دیام

 .کنند باور ابلهان کنند، دعوا شوهر و زن... نچ ـ

  

 .گرفت را مشیتصم هیثان کی در  گرفتو ینفس. ستادیا

 :گفت یجد

 . ونگ گلچهره به تو اما گفت راست هادفر. نبود دعوا ـ
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 تنگف یزیچ. کند تعجب که بود دیام نوبت بار نیا

 . ختیریم نگاهش از که بود سوال اما

 .افتاد راه جلوتر جانان

  

 جلو. داشت یمشتر. شدند رد سویگ دکه جلو از

 .نرفتند

 . کرده مشغول هم را دیام ذهن که دانستیم

  

 میزنب حرف باهم بار هی تهران رفتم باشه، الزم دیشا ـ

 تهران؟ یریم یک یراست... نه االن اما

  

 . شد قدمهم او با و کرد تند پا دیام
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 . صبح فردا ـ

  

 .زد جرقه ذهنش در یفکر. بودند دهیرس خانه کینزد

 ؟ییتنها ـ

 .آره ـ

 .زد یبرق چشمانش

 ؟یببر تهران تا منم یتونیم ـ

  

 هب محتاطانه و اطیحتا با دیام و شد سکوت یالحظه

 .آمد حرف

 تهران؟ رهینم مهندس یآقا مگه... فقط. آره ـ
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 :گفت یعاد جانان

 .صبح فردا ره،یم چرا ـ

 .بودند دهیرس خانه جلو

 میکن هماهنگ ساعتش و فردا یبرا. دیام ممنون ـ

 .پس

  

 .داد تکان سر کوتاه دیام

. یکرد گوش حرفام به که ممنونم تو از منم... باشه ـ

 دینرس ییجا به و زدم حرف نقدریا روز چند نیا

 بهتر ازب ام،یب عسل با بعد دفعه کنم فکر. شدم خسته

 .شه معلوم فمیتکل
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 .کرد دییتا را حرفش یآرام زدن پلک با جانان

 دمید رو عکسش من. ده یم جواب مطمئنم ـ

 ،یگفت ازش که ییهااخالق نیا با. شدم عاشقش

 ادشی هاشبهونه و اهحرف کل نش،یبب گلچهره

 .رهیم

  

 دسته بود، آمده رونیب که صبح. کردند یخداحافظ

 . بود گرفته سویگ از یدیکل

 .زد شیصدا دیام که کرد باز را در و انداخت دیکل

 .دیچرخ عقب به

 بله؟ ـ
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 :گفت لبخند با و انداخت باال ابرو معنادار دیام

 وقت. دمشید. گنینم دروغ آدما یهاچشم ـ

 .خوردیم آش داشت تنها تر اونور دکه دوتا نه،صبحا

  

 .داد تکان یخداحافظ عالمت به و آورد باال را دستش

 .خداحافظ ـ

  

 .بست را در و شد خانه وارد

 .آمد در شوک از جانان در، شدن بسته یصدا با

 را در و کشاند خانه داخل را اششده کرخت تن 

 .داد هیتک یفلز در به. بست

 *** 
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 یبوصورتتا#

133 

  

 ...دخترم... جان جانان ـ

 ار او یوقت و کرد باز چشم گلچهره یصدا دنیشن با

 باال را خودش. دیپر چرتش د،ید خود سر یباال

 . نشست و دیکش

  

 دستش از دنشیخواب ساعت تعداد او و بود شده شب

 .بود رفته در
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 و دیکش آلودش خواب یهاچشم یرو را دستش

 :گفت

 .سالم... خاله دیببخش ـ

  

 :گفت محبت با و نشست شیروبرو گلچهره

 دلم منم ،یبود دهیخواب قیعم نقدریا. نداره بیع ـ

 .کنم صدات اومدینم

 :داد ادامه و نشست لبش بر یقیعم لبخند

 یوت شب هشت تا که اون. سویگ شیپ رفتم عصر ـ

 .شوهرش و جانان شیپ رمیم من گفتم مشغوله، دکه

 گمب خواستم اول. نجایا ادیب شب مگفت هم منصور به

 دیشا ناآشناس مهندس یآقا گفتم اما ما، خونه نیایب
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 مخورش و برنج خاطر نیهم به آنجا، ادیب ادین خوشش

 اشدب بهشان حواسش سپردم دیام به و گذاشتم بار رو

 ممن یغذا که گهید ساعت دو یکی تا تو شیپ آمدم و

 ندچ نیا از یکن فیتعر تو و میبزن گپ وفتهیم جا

 .میماند خبر یب یادیز ما انگار که ماهه

  

 یماجرا و فرهاد به مشیمستق اشاره و بود زده هیکنا

 .بود ینامزد

 شد،یم خارج چهرهگل دهان از که یاکلمه هر با

 . رفتیم فرو خود در شتریب جانان

  

 .زد یلبخند اجبارًا



صورتیتابو   
  
 

 

3360 

3360 
@romandl 

 هنوز من م،یبر دیبا فردا ما خوبه، هم یلیخ ـ

 .دمیند رو خانمنصور

 بلند و گذاشت جانان شانه یرو را دستش چهرهگل

 .شد

 آرامش زمزمه به را بعدش جمله و کرد زمزمه »یاعلی»

 .چسباند

  

 را نیهم هم منصور د،یریم فردا گفت که دیام اتفاقًا ـ

 و دست هم تو. بزارم ییچا کی رمیم من. گفت

 .ایب و بشور را صورتت

 اتاق از گلچهره و داد کانت اطاعت یمعنا به یسر

 .رفت رونیب
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. ادد رونیب را اشکالفه نفس او، رفتن رونیب از بعد

 را اشیگوش و کرد میتنط سرش یرو را شالش

 دو از شیب. بود گذشته شش از ساعت. برداشت

 . بود دهیخواب که بود ساعت

  

 . رفت باال شیابرو. داشت دیام از امکیپ کی

 ونبهش یگفت. اونجا انیب انخویم امشب بابا مامان ـ

 . باشه حواست. نگفتم نگو،

  

 ینچ. بود دهیند او و بود داده امیپ قبل ساعت کی

 .شد بلند وارید از گرفتن کمک با و کرد

 .دیشنیم را چهرهگل و فرهاد یصدا
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 . من شرمندم کردم؟ دارتانیب مهندس آقا ـ

  

 احترام با که آمد فرهاد رگه دو و آلود خواب یصدا

 .داد جواب

 داریب دیبا. ستین یمشکل نه. کنمیم خواهش ـ

 .االن شدمیم

  

 من هم رو اون. اتاقه یتو ن؟یگردیم جانان دنبال  ـ

 . کردم داریب االن آمدم

 .کرد بلندتر را شیصدا

  

 .گردهیم دنبالت چشمش شوهرت ایب... جان جانان ـ
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 وارید به و شد خارج یاهلب انیم از یاخفه یوا 

 بود، رشته چه هر چهره گل. داد هیتک سرش پشت

 نتبود نگفته مگه بود؟ کجا شوهر اصاًل. کرد پنبه

 تحمل را تیوضع نیا دیبا شب آخر تا نامزدند؟

 ...توانستینم کرد؟یم
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 را اشانرژش تتمه و فشرد مشتش انیم را یگوش

 ار قتیقوح زدیم یحرف چهره گل به دیبا. کرد جمع

 .گفتیم

  

 انیم یگوش که اتاق از رفتن آماده و شد مصمم

 .دیلرز دستش

 را رخب نیا دیبا چرا. بود هم او ریتقص اصاًل. بود دیام

 !گذاشتیم چهرهگل دست کف

  

 جواب و دیکش یگوش یرو را دستش تیعصبان با

 .داد

 .بله ـ
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 :گفت تند تند دیام

 االن من نیبب... نشنوه مامان... بده گوش جانان ـ

 .کرده برپا رو امشب بساط مامان چرا دمیفهم

  

 .کرد من و من یکم

 االن... مبگ رک دیبا یول گمیم نویا دیببخش... نیبب ـ

 ا،شالم یاومد تو که یقبل دفعه از که دمیفهم بابا از

 ...یعنی... گرفته نظر در من یبرا رو تو مامان

  

 اب جمالت و یعصب یهانفس از نیا. بود ختهیر بهم

 .بود معلوم اشوقفه
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 ریغ بار کی رو نیا... تو یخواستگار امیب من یعنی ـ

 یجد نقدریا کردمینم فکر اما گفت من به میمستق

 و نینامزد مهندس با یگفت و یاومد تو که االن. باشه

 هب یعنی... نکرده باور گفتم، مامان به اومدم امساده من

 تنگف دیام به و باشن ساده دوست دیشا گفته بابا

 .براشون کوچک روستا یتو ادین در حرف که نامزدن

 یم. توئه سییر مهندس دهیشن سویگ از که مخصوصًا

 اومده همون یبرا االن. کارمندن سییر فقط دیشا گه

 .نینامزد دوتا شما شه مطمئن که اونجا

  

 شوهر، لیدل. نشست و خورد سر وارید کنار جانان

  بود؟ نیا چهرهگل کردن شوهر

 .دینال
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 کنم؟ کاریچ من االن ـ

  

 :گفت شرمنده و خجل دیام

 ور عسل بعد دفعه من که یکن دشیناام قشنگ دیبا ـ

 بهش که من. باشه نداشته یاگهید انتخاب چیه آوردم

 فت،گ یچ هر لطفًا ن،یستین نامزد هم با شما نگفتم

 .رو امشب هی نگو یزیچ خودتم

  

 پچ. دیلرزیم خشم از شیصدا. دیکش یا خفه یوا

 :گفت یگوش در وار پچ
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 به و نجایا باشم اومده پسرم دوست با اگر من یعنی ـ

 ساله سه که عسلم از تر معقول نامزدمه، بگم دروغ

 ...بابا یا توئه؟ دوست

  

 .کوتاه و یعصب. دیخند دیام

 .خوبن و معقول عسل ریغ همه مامان یبرا انگار ـ

 .کرد مکث

 باشه؟ ـ

  

 .غم پر و بود جان یب جانان باشه

 حال همان در و کرد قطع یخداحافظ یب را یگوش

 .ماند
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 امشب دیبا که یکار بودن مضحک از هم خودش

 .کند هیگر ای بخندد دانستینم داد، یم انجام

  

 

 یتابوصورت#

134 

  

 اتاق در را خودش بود، آمده رونیب از که صبح از

. بود رفته رونیب ناهار یبرا تنها. بود کرده یزندان

 گرم را بود کرده درست سویگ که یا مهیق خورشت

 . بود کرده پهن سفره یحرف چیه یب و کرده
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 و پلو نصف سکوت، در. بود آمده زین فرهاد

 به کدام هر و دیکش عقب و بود خورده را خورشتش

 .بودند رفته شانیهاگاهپناه

  

 نیب یهاطناب تمام که یروز کی از پس حاال

 عاشق نامزد نقش دیبا بود، دهیبر را فرهاد و شخود

 اتشحیتوض با فرهاد ؟یهیتوج چه با کرد؟یم یباز را

 که ییاو شد؟یم چه خودش فیتکل شد؟یم هیتوج

 آن بعد ت؟یمیصم باز. کردیم فرار مرد نیا از دیبا

 ها؟کردن چهارتا دوتا دو همه
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 .آمد آشپزخانه از چهرهگل یصدا

 نجا؟یا یایم جان، جانان ـ

  

 غم اگر. شد بلند جا از و دیکش یاحوصله یب پوف

 از  و بود دهینشن صبح امروز را دیام یصدا

 یازب نیا وارد عنوان چیه به بود، نگفته شیهایسخت

 . شدینم

  

 چهرهگل به را قتیحق همه و برود کرد فکر یحت

 هک. خورندینم هم درد به دیام و او که دیبگو. دیبگو

 تراماح انتخابش به دیبا و استیگرید دختر شقعا او

 نیا زدن آدم او. توانستینم که فیح اما بگذارد
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 دیام خواستینم یطرف از و نبود چهرهگل به هاحرف

 . بدهد لو را

  

 یب لبخند و شد آشپزخانه وارد سست ییهاقدم با

 .زد یروح

 .داد دستش به را یکوچک یاحوله فرز چهرهگل

  

 صورتش و دست رونیب رفت شوهرت جان، جانان ـ

 مد رو ییچا من تا ببر براش رو حوله نیا. بشوره رو

 .کنمیم
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 و داد تکان را سرش لبخند، همان با. گرفت را حوله

 .آمد رونیب آشپزخانه از و کرد گرد عقب

  

 رهچهگل که گرفت جهینت د،یام یهاحرف به توجه با

 پنجره به شچشم و کندینم دم ییچا االن قطعًا

 .دارد دید وانیا و اطیح به که است آشپزخانه

  

 رنگ یآب یآهن در آمد، نییپا که وانیا یهاپله از

 .دش باز قرارداشت، اطیح گوشه که یبهداشت سیسرو

 با ستادیا شیجا سر فرهاد. داد سرعت شیهاقدم به

 .کردیم نگاه دستش درون حوله و جانان به رتیح
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 ترتند قلبش. ستادیا یکم اصلهف با شیجلو جانان

 .دیکش داد سرش عقلش و دیکوب

 .کردیم نگاهش برده مات فرهاد

 .مدآ حرف به بود نشانده لب به که یلبخند با جانان

 رو صورتشون حوله نیا با ممکنه، اگر مهندس یآقا ـ

 .نیبزن لبخند و نیکن خشک

  

 ار شیابروها تنها. نداد نشان یالعمل عکس چیه فرهاد

 .داد ادامه حرص با جانان و کرد ترکینزد مبه

 چهرهگل االن. صبحتونه روزید شیفرما ادامه نیا ـ

 نگاهمون داره و سادهیوا آشپزخانه شهیش پشت

 .کنهیم
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 اب و رفت آشپزخانه پنجره یرو مکثیب فرهاد نگاه

 حوله شده هل جانان. شدند چشم در چشم چهرهگل

 آن یرو را دستش و کرد پرت فرهاد صورت یرو را

 :گفت حرص پر. گذاشت

 ثالم کنهیم تستمون داره... که یکن نگاه نگفتم. اههه ـ

 .مونهیباز ای مینامزد که
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 . بود شده روشن فرهاد یبرا موضوع

 دستش عیسر جانان و گذاشت حوله یرو را دستش

 .دیکش عقب را

  

 .آورد نییپا را حوله و کرد خشک را صورتش

 :گفت تمسخر با

 نقدریا ینامزد اخبار رسوندن در که پسرشون آقا ـ

 ستن؟ین ینامزد خوردن بهم خبر رسوندن در فعالن،

  

 .افتاد فرهاد شبید حرف ادی گرید بار

 . «ستین من نامزد ـ »
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 را خودش دینبا االن. داد تکان طرف دو به را سرش

 .باختیم مرد نیا مقابل

 یه چهرهگل یبرا نشم مجبور که نگه بهشون گفتم ـ

 .بدم حیتوض

 .داد تکان سر آرامش با فرهاد

 .دمیم حیتوض خودم ـ

  

 . رفت وانیا یهاپله سمت به و زد دور را جانان

 خودش فیتکل. بست حرص با را شیهاچشم جانان

 ار فرهاد یزیچ چه دیفهمیم اگر فقط بود، معلوم که

 .بود وبخ یلیخ داده، رییتغ نقدریا روزید
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 .زد لبخند حرص با و گرفت را راهش جلو

 هب یزیچ خوادینم. شما نینکن یکارچیه هیکاف االن ـ

 .نیبگ چهرهگل

  

 بیج درون را دستش. رفت باال فرهاد ابرو تک

 . داد سر کنشگرم

 خودت با فتیتکل ؟یشجاع مهندس یخوایم یچ ـ

 روشنه؟

  

 .رفت باالتر لبش گوشه و خاراند را شیابرو
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 زا گرفتم، رو دستت و مینامزد گفتم من نکهیا سر ـ

 کمح برات یدونستیم که یاپله. نییپا یدیپر پله

 ... داره رو یخودکش

  

 .کرد شیپا به یااشاره

 نداده خودت دست یکار ستم،ین مطمئن االنم نیهم ـ

 ...یباش

  

 .داد رونیب را نفسش

 مگفت که یکس همون جلو. کردم درستش اومدم بعد ـ

 یگفت یاومد بعد ساعت چند... میستین میگفت م،ینامزد
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 رفتنت یرو یکرد تین ییهوی و تموم یچ همه

 .یکن فوکوس

 او واکنش از فرهاد... شد رشیگدست ییهازیچ

 بود؟ داده جبهه رییتغ آنطور که بود شده ناراحت

 .شد گرد شیهاچشم

 :داد ادامه و دیخند تمسخر با فرهاد

 به ادیب یگیم یاومد االن هوی روز هی بعد بعد، ـ

 در ور یواقع ینامزدا یادا و میستین نامزد مینگ یفالن

 .اریب

  

 .کرد قفل نهیس یرو را شیهادست. ستادیا صاف

 ه؟یچ ست،ین احمقانه خودت یبرا نیا ـ
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 فرهاد، کالم تمسخر و صورت یرو پوزخند

 .بود کرده اشیعصب

 بود، ستادهیا پنجره پشت که یاچهرهگل به گرید

 .نداشت یاتوجه

 هداد قرار مرد نیا مقابل نطوریا را او که دیام به لعنت

 .بود

 دیبا و دهیرس گوشش به چهرهگل. نیزد که هیحرف ـ

 ترراحت یاونطور. کردم ازدواج من که شه مطمئن

 .رهیم شیپ دیام کار

  

 .داد تکان یضربدر هوا در را دستش
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 مهندس جناب نینیبب. لایخیب رو زایچ همه اصاًل ـ

 ...شما نه و شدم عاشق من نه ا،یدن نیا تو... نواب
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 .گرفت یدم. آوردیم کم نفس فرهاد رهیخ نگاه ریز

 پسر... دیام. شده عاشق نفر هی ایدن نیهم تو حاال ـ

 .چهره گل
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. کرد قفل درهم را فرهاد یهاابرو د،یام اسم دنیشن

 :دیپرس سرد

 ؟یک عاشق ـ

  

 .کرد او به یاهیاندرسف نگاه جانان

 چهرهگل... یکی عاشق ن؟یشناسیم بگم االن ـ

 دختر دختر، اون کنهیم فکر چون دهینم تیرضا

 مورد من کنهیم فکر طرف، کی از و ستین یخوب

 ...پسرشم یبرا یخوب

  

 .داد تکان را سرش کالفه
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 گذشته مورد در یچیه اشخانواده کال و چهرهگل ـ

 خواهرزاده من کننیم فکر یحت. دوننینم من

... شد دار ادامه دروغ نیا و میبگ بهشون نشد. سوامیگ

 ...دوست کی عنوان به دیام حاال

  

 جانان و زد پوزخند د،یام دوباره اسم دنیشن با فرهاد

 .داد ادامه حرفش به توجه یب

 که. نگم رو تیواقع چهرهگل به که خواست من از ـ

 به تریجد و شه دیام نا کامل من از دشیام الاقل

 ...کنه فکر خوادیم دیام که یکس

  

 .دیکش یپوف
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 ثیحد و عماد جلو مثل ساعت، چند نیا هیکاف االن ـ

 هم دافر... تمومه گهید و میبگ نجامیا م،ینامزد میگفت

 .میریم که

  

 :گفت دواریتاک و داد تکان هوا در را دستش

 اون... نشده تموم. جاشه سر ارهامونقر و قول اون ـ

 فکر بهشون و بود یجد کاماًل روزمید یهاحرف

 .نهک کنسل رو طمیبل گفتم هم اوشیس به. بود کرده

  

 :گفت مکث یب فرهاد 

 .گفتم منم ـ
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 .داد حیتوض آرامش با فرهاد. کرد نگاهش گنگ جانان

 از عفاتاست. کنه کنسل رو طیبل گفتم اوشیس به منم ـ

 تهران، میبرگشت فقط. نداره یمشکل هم تشرک

 .یبد بهم دیبا یکتب رو درخواستت

  

 هم ناال. بود گفته و بود کرده فکر. بود گفته خودش

 از یاگوشه باز. بود خورده جا باز اما نبود یناراض

 ربهض ناغافل فرهاد. سوختیم. بود گرفته درد قلبش

 مشچش در اشک که بود ادیز انقدر دردش و بود زده

 زودتر شدنش، رسوا از یریجلوگ یبرا او و چدیبپ

 و فرهاد جز کند، نگاه یزیچ هر به و بدزدد چشم

 .صورتش
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 یرو جانان نگاه که بعد یکم و کرد مکث زین فرهاد

 .داد ادامه ماند، ثابت کنارش، سنگ تخته

  

 ...ستین یمشکل چهرهگل مورد در ـ

 .دیشن را پوزخندش یصدا جانان

 م،یتسین نامزد گفتم نکهیا یبرا بار نیا ترسم یم ـ

 .نییپا یکن پرت وونیا اول پله از رو خودت

  

 هک کرد نگاه او به خشم با و آمد باال سرعت با سرش

 .انداخت باال شانه فرهاد
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 پرت حوله اون با. اسپنجره پشت چهرهگل االن ـ

 تا زدنمون، حرف یه و من اومدن بعد و تو کردن

 امهبرن با رو اشهیبق... مینبود هازدنام هیشب که االن

 م؟یبر شیپ

  

 یانرژ یب. بود گرفته را جانش فرهاد، با نبرد نیا

 کی در و دیچرخ فرهاد و جنباند دییتا یمعنا به یسر

 شده قفل فرهاد مشت انیم دستش زدن، بهم چشم

 . بود

 نیا. انداخت گزگز به را جانان پوست دستش، یگرم

 .کند یاعتراض توانست یمن و بود خودش حرف بار
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 چشمانش فشردن با و ختیر خود در را حرصش 

 .کرد یخال را آن هم یرو

  

 او، از فرمان یب قلبش روز، کی در دوم بار یبرا

 زد ادیفر سرش عقلش اول، دفعه رسم به و دیتپ تندتر

 .شد گم فرهاد زمزمه در عقلش ادیفر و

  

 .ارمیدرب یواقع یباز نامزد بلدم خودم مدل به من ـ

 ***  
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 .داد دستش به را وهیم بشقاب چهرهگل

 .جان جانان شوهرت یبرا کن پوست نویا ـ

 

 کنار که دیام به رو و گفت یآرام باشه جانان

 کرد،یم نگاه را او باز شین با و بود نشسته منصورخان

 رفت یاغرهچشم

. 

 تگذاش ینم چهره گل. بود نشسته فرهاد به دهیچسب

 یابهانه با دائم و بخورد جم فرهاد کنار از یا لحظه

 .نشاندیم فرهاد پهلو را او
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 خورده شام. بودند آمده هم دیام و منصور سو،یگ

 و فرهاد و خودش بشقاب بودن یکی از اگر و بودند

 حرص و  شدن سرخ و دستانشان دائم خوردن بهم

 .نبود یبد شب گذشت،یم خودش خوردن

 

 نشستنش محض به چهرهگل و بودند آورده وهیم تازه

 جان، جانان بهیغر شوهرت گفتن با سو،یگ کنار

 در ما،جمع یتو نکنه یبیغر احساس نیبش کنارش

 یب و بود زده خشکش نشسته، مهین حالت همان

 . بود نشسته فرهاد کنار و بود آمده حرف
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 نیا دیبا االن. انداخت دستش درون پرتقال به ینگاه

  فرهاد؟ یجلو گذاشتیم گرفته، وستپ را

 

 . بست حرص با را چشمانش

 یبیغر احساس فرهاد چهره،گل حرف برخالف

 زدن حرف گرم منصور آمدن یابتدا از و کردینم

 صورمن یهاحرف شنونده شتریب که البته. بودند شده

 .ندهیگو تا بود

 

 . شد پرتقال گرفتن پوست به مجبور ناچار، به

 رو یدیببخش با و شد بلند منصور یگوش زنگ یصدا

 .کرد ترک را جمع فرهاد، به



صورتیتابو   
  
 

 

3393 

3393 
@romandl 

 

 :گفت بود، فرصت نیهم منتظر انگار که چهره گل

 چنگ یتو رو یدختر خوب ماشااهلل، مهندس، یآقا ـ

 جز من بود، نجایا جانان یماه شش یتو. نایگرفت

 .مهربونه یلیخ. دمیند یزیچ دختر نیا از یخوب

 

 کردن پوست از دست که کرد نگاه جانان به کوتاه و

 .ودب انداخته نییپا را سرش و بود برداشته پرتقال

 

 و کردیم یخودخور دل در یول بود آرام ظاهر به 

 .دهش اتفاق نیا یبان که کردیم نینفر را دیام یگاهگاه

 :داد ادامه چهرهگل



صورتیتابو   
  
 

 

3394 

3394 
@romandl 

 پارچه هی نداره، کم یزیچ هم ییبایز از الحمداهلل ـ

 نگهل یکی گشتم یآباد کل تو من. هزارماشاهلل... خانمه

 .نشدم موفق د،یام یبرا کنم دایپ جانان

 

 بلند دود سرش از دارد که بخورد قسم توانست یم

 بود؟ چه حرفا نیا از چهرهگل هدف. شودیم

 

 که دیچرخیم هاحرف نیهم حوش و حول فکرش 

 و شد رها دستش از کارد دستش، پشت شدن داغ با

 .نشست شیهاانگشت انیم فرهاد یهاانگشت

 .بوده خوب شهیهم هانواب قهیسل. ممنونم ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

3395 

3395 
@romandl 

 باال را سرش داشت ازین و بود شده داغ شیهاگوش

 تا کند تکرار را حرفش بخواهد، فرهاد از و ردیبگ

 .بوده او خود جمله ندهیگو بشود، باورش

 . شد کمتر چهرهگل یصدا اقیاشت

 .شدیم باورش داشت کم کم انگار

 

 یک. ماشااهلل هزار نیایم بهم هم یلیخ. درصد صد ـ

 ؟یعروس میایب ما

 

 .فشرد یکم را جانان دست فرهاد

 .کنه مشخص جانان موقع هر ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

3396 

3396 
@romandl 

 فرق گفتنش جانان. کردیم یرو ادهیز داشت گرید

  بود؟ گفته نیآهنگ نداشت؟

 رد جانان از گفتن وقت به بود، حافظ مثل تمشیر

 توانستیم و بود شده تنگ نفسش. شیهاغزل

 .کند احساس را اشگونه یرو حرارت

 

 . خورد سر دلش چنگ از یزیچ انگار و ختیر دلش

 .نبود تلخ بود، چه هر اما بود، چه دینفهم

 

. شد نیریش دلش هاسال دیشا و هامدت از بعد 

 و رفت ضعف دلش ته. عسل هیشب بود، یزیچ

 .دیرس دهانش تا ینیریش



صورتیتابو   
  
 

 

3397 

3397 
@romandl 

 

 باشد، صادق استخویم اگر و ناخواسته یحس

 .بخشلذت

 

  یتابوصورت#

۵۱۸ 

 

 هم ار هیبق نگاه ینیسنگ چهره،گل از ریغ به بار نیا

 آمد، باال یمتر یلیم سرش یوقت و کردیم احساس

 .نبوده اشتباه احساسش که شد موتجه

 



صورتیتابو   
  
 

 

3398 

3398 
@romandl 

 زین بودند، آگاه قتیحق به که یدیام و سویگ نگاه 

 شده یاران که ییهاگونه و شده ریاس دست یرو

 .بود مانده بودند،

 

 باورشان که نداشت شک گرید چهرهگل سکوت با

 .کردیم باور را ینامزد نیا داشت خودش او. کرده

 دش باز در که بود شده حاکم جو در ینیسنگ سکوت

 .آمد منصور و

 

 را فرصت جانان د،یچرخ او یرو که همه نگاه

 یها انگشت حصار از را دستش و شمرد متیغن

 . شد بلند و کرد جدا فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

3399 

3399 
@romandl 

 

 ود،ب نشسته فرهاد کنار تازه که منصور و کرد باز را در

 :گفت

 یدبو نگفته که بود ناراحت. بود مسعود جان، جانان ـ

 یراست... آها.... یریم یدار هم فردا و شالما یاومد

 آها... داده یچ انگار بهت هم شیپ هفته کی گفت

 .بهش ینداد جواب داده لیمیا ل،یمیا

 

 برنامه در یمشکل بار هر مسعود ماه، چند نیا در

 امیپ اوقات یبعض و زدیم لیمیا کرد،یم دایپ یسینو

 را لشیمیا بود، نکرده فرصت روز چند نیا. دادیم

 .کند چک



صورتیتابو   
  
 

 

3400 

3400 
@romandl 

 

 .چرخاند عقب به را سرش

 .دمیم رو جوابش فردا ـ

 

 و کرد پا را ییدمپا بست، را در فرز و  گفت کوتاه

 اطیح گوشه کوچک آب ریش تا ختمانسا انیم فاصله

 .کرد یط سرعت با را

 

 مشت دو و کرد اباز ر آب ریش. نشست زانو دو یرو

 .دیپاش صورتش به آب

 

 . زدیم نفس نفس



صورتیتابو   
  
 

 

3401 

3401 
@romandl 

 هوا در رقصان و شدیم خارج دهانش از هوا بخار

 خودش با لب ریز. شد یم دیناپد و رفتیم باال

 .زد حرف

 نیا .گهید امشبه هی نیهم. جانان یتیظرف یب یلیخ ـ

 .هیچ شدنا دیسف سرخ

 

 گرید مشت با تازه و بود شده کاسته بدنش یگرما از

 لرز .شد آب یسرد متوجه د،یپاش صورتش به که یآب

 .نشست تنش به یفیخف

 



صورتیتابو   
  
 

 

3402 

3402 
@romandl 

. ماندیم دیبا. بود دهینپوش گرم لباس. شد سردش

 درونش. گشتیم بر شد، بهتر حالش که گرید یکم

 .بود پا بر ییغوغا

 

. اسگهیزدیچ هی هدفت تو... جانان یدیم وا یدار ـ

 هس. ورهاون تو یزندگ. رفتنت خارج دنبال یبر دیبا

 .یدیکش زحمت شب و روز بابتش سال

 

 .داد جواب گرید یطرف از

 یدب رهیم فرهاد و تهران میریم فردا. امشبه فقط ـ

 یکارا به چسبمیم گهید. شهیم تموم نایا همه



صورتیتابو   
  
 

 

3403 

3403 
@romandl 

 وفتادهین یاتفاق. شده تنگ نفسم کمی فقط ناال... خودم

 .که

 

 .آمد حرف به گرید ییصدا

 عسل و نیریش حس از حرف بود یک. نگو دروغ ـ

 ...زد یم

 

 از شده سر دست دو با درهمش، افکار از مستصال

 که آمد یسرد باد. پوشاند را صورتش سرما،

 .کرد ترجمع را شیهاشانه

 ؟یخوب ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

3404 

3404 
@romandl 

 به خواست زده حشتو. بود سرش پشت از صدا

 به و گرفت شیمانتو لبه به شیپا که برگردد عقب

 .شد پرت عقب

 

 با برخورد یجا به بعد یاهیثان و بست چسم

 در و نشست کمرش پشت یدست اط،یح یهاسنگ

 پر را مشامش اشقهوه حهیرا ابتدا. آمد فرود آغوشش

 شیهاگوش وارشزمزمه یصدا مکث، با بعد و کرد

 . را

 ؟یخوب ـ

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

3405 

3405 
@romandl 

۵۱۹ 

 

 .بود افتضاح بود؟ خوب

 برپا ییغوفا دروغش در. زدیم پا و دست خال در 

 و دبودن افتاده گریدکی جان به احساسش و عقل. بود

 ناآش حهیرا دنیچیپ با حاال و دیرسینم صدا به صدا

 وا و دیچربیم منطقش و عقل به قلبش یصدا قهوه،

 قهوه حهیرا حاال که بود منطقش طرفدار نبرد، نیا در

 .بود برده زین را او هوش

  

 گرید و دیشن هم را قلبش یصدا بحبوحه، آن در

 خودش. ندارد ییجا جدال نیا در منطق بود، مطمئن



صورتیتابو   
  
 

 

3406 

3406 
@romandl 

 یبرا را قصدش که هم فرهاد که کرد جور و جمع را

 .کرد کمکش د،ید شدن بلند

  

 نگران چهره و کرد باز نرم را شیهاچشم. نشست

 .بود شیروبرو فرهاد،

 .یدیشن رو پام یصدا کردم فکر ترسوندمت؟ ـ

 :گفت کوتاه

 .دمینشن ـ

  

. ودب نشسته شیصدا یرو موقع یب که یلرز به لعنت

 فرهاد که شود بلند خواست و دیدزد چشم انهیناش

 .گرفت را مچش



صورتیتابو   
  
 

 

3407 

3407 
@romandl 

  

 ؟یبهتر االن. یستین خوب کردم فکر رونیب یاومد ـ

 .شد بلند و ردک نییپا و باال را سرش دروغ به

 .تکاند را شیمانتو پشت خاک

  

 یوقت و بود داده هیتک وارید به بیج در دست فرهاد

 .زد شیصدا د،یچرخ ساختمان سمت به جانان

 .جانان ـ

  

 چشم درد با جانان. باختیم داشت. زد زانو منطق

 . بست



صورتیتابو   
  
 

 

3408 

3408 
@romandl 

 داشت؟ینم بر سرش از دست امشب مرد نیا چرا

 و گرفتیم تمیر نجانا گفتن وقت به شیصدا چرا

 نیا به ات توانسته یکس کرد فکر شد؟یم نییپا و باال

 کند؟ تلفظ آهنگ با و نرم نطوریا را اسمش سن،

 و ریشمش منطقش و عقل و ندیبش دلش به که نطوریا

 بندازد؟ نیزم به را جنگش سالح

  

 .دهد قرارش مخاطب دوباره تا شد باعث تعللش

 .جانان ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3409 

3409 
@romandl 

 به سرش بود، نشسته زانو یرو که همانطور منطق

 نیا. لرزاند را جانش شیصدا و خورد قلب وارهید

 بود؟ یجنگ چه

 .برگشت شده، سالح خلع

  

 که دانستیم هم خودش اما باشد یعیطب کرد یسع

 را یارحمانهیب نبرد امشب نواب فرهاد. تواندینم

 .بود کرده شروع

 بله؟ ـ

  

 در و دآور در شلوار بیج از را دستش کی فرهاد

 .داد نشان را یخروج



صورتیتابو   
  
 

 

3410 

3410 
@romandl 

 .شلوغه یادیز داخل م؟یبزن قدم ـ

  

 هیاکن با. ستادیا صاف و گرفت وارید از را اش هیتک

 .کرد اضافه

 .یکارمند سییر یرو ادهیپ نیآخر عنوان به البته ـ

  

 جان یکم درونش منطق و کرد یادآوری را قرارشان

 ان اب توانستینم. بازنده و بود یزخم هنوز اما گرفت

 .داد را فرهاد جواب که بود قلبش. ردیبگ میتصم

 .میبر آره ـ

  

 .کرد مکث یکم



صورتیتابو   
  
 

 

3411 

3411 
@romandl 

 .ارمیب رو گرمم لباس داخل، برم من فقط ـ

 

  یتابوصورت#

۵۰۱ 

 

 :گفت عیسر فرهاد

 .میبر ست،ین الزم ـ

 ...آخه ـ

  

 .برد را اسمش تشر با

 .جانان ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3412 

3412 
@romandl 

  

 موقع به و نبود کار در یمنطق. کردیم یتاز کهی قلبش

 که شدهان در زبان دنیچیپ گفتن به گرفت را شیجلو

 .داشت را" جانم" کردن ادا قصد

  

 در شدن بسته محض به و افتاد راه جلو جلو عیمط

 ادفره بلند کت و شد گرم شیهاشانه سرشان، پشت

 .گرفت جا شیهاشانه یرو

 .دیگز لب

 ...خودتون ـ

  

 .داشتیبرم قدم کنارش فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

3413 

3413 
@romandl 

 .ستین سردم ـ

  

 .کرد نگاه را جانان کوتاه و کرد بلند را سرش

 نیآخر یبرا البته... خودت نه، خودتون ضمن در ـ

 .شب

  

 سمت به و گذاشت کمان در را بغض بار نیا قلبش

 سرش که همانطور منطق. کرد بغض. پراند شیگلو

 :گفت بود، افتاده یزخم یاگوشه و بود نییپا

 ه؟گرفت بغضت گفتنش شب نیآخر از ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3414 

3414 
@romandl 

 دو به را سرش و داد قورت شدت با را دهانش آب

 از. بود خوشحال اتفاق نیا از او... نه. جنباند طرف

 .برگردد اشیعیطب یزندگ به توانستیم فردا

 !بود خوشحال. بود نیهم درستشه آره

  

 یهانیاست داخل را دستش. بود سردش تعارف یب

 نیچ فرهاد یهاچشم گوشه که دید و برد فرهاد

 .خورد

  

 به که یبلند کت. بود هم دارخنده. نکرد یاعتراض

 او تن در قد تمام حاال نشستیم فرهاد دهیورز کلیه

 .زدیم زار



صورتیتابو   
  
 

 

3415 

3415 
@romandl 

 خندلب بودنشان رنگارنگ به جانان. بود باز هادکه تمام

 .زد

 ؟یشناسیم رو ایلیخ نجایا ـ

  

 .کرد نگاهش کوتاه. بود فرهاد سوال

 اون که سویگ کینزد یدوستا از تا چند جز. نه ـ

 رهچه بًایتقر یول. داشتن آمد و رفت یلیخ ماه شش

 .دمشونید بار دو یکی و اشناست برام یاهال تمام

  

 :گفت فرهاد اش،جمله دنیرس تمام به محض به

 ئه؟سویگ دوست مسعودم ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3416 

3416 
@romandl 

 .کرد نگاهش ناباورانه یالحظه و برگشت جانان

 که حال همان در. او اال کردیم نگاه زیچ هر به فرهاد

 یرمردیپ یایفروش یباز اسباب بساط یرو نگاهش

 :گفت بود، شده قفل

 .گهید سواله ـ

  

 هب رو تفکرش قدرت. خورد فرو را نییپا لب جانان

 قلبش گوشه یزخم هنوز منطقش و رفت یم زوال

 هوهق حهیرا دنیچیپ و گرفتن دم بار هر با. بود افتاده

 .شدیم تر فلج اش،ینیب در

 دوست جوونه. داره نتیکاف نییپا اون مسعود ـ

. دادیم انجام ماه چند اون رو من یکارا. ستین سویگ



صورتیتابو   
  
 

 

3417 

3417 
@romandl 

 و کنم کمکش یسینو برنامه یتو خواست ازم

 و زدیم لیمیا ماه چند نیا. بدم جواب رو سواالش

 سر بهش دیبا رفتن قبل فردا. بهش دادمیم جواب

 .هیخوب و ساده پسر. بزنم

  

 و قصد با با را آخر جمله که کردیم فاعترا دیبا

 قهوه هحیرا جهینت که یطانیش یاندک. بود گفته غرض

 . بود احساس آمدن دانیم به و

 گرفته اشیشوخ درونش،ساله هجده دخترک انگار

 .بسنجد را کنارش سییر خواستیوم بود

  



صورتیتابو   
  
 

 

3418 

3418 
@romandl 

 االب فرهاد لب گوشه که شد ارضا طنتشیش یوقت و

. کرد زمزمه آرام را جمله همان پوزخند با و رفت

 دخترک اما بزند، حرف خودش با انگار که آرام آنقدر

 .دیقاپ را آن تخس

 .هیخوب و ساده پسر ـ

  

 

 یتابوصورت#

۵۰۰ 

 

 چشمان ریز دستش و آمد رونیب سویگ آغوش از

 .دیکش ترش



صورتیتابو   
  
 

 

3419 

3419 
@romandl 

 نیایب باز من رفتن قبل. خاله شهیم تنگ براتون دلم ـ

 .تهران

  

 .دیخند آلودشآشک چشمان همان با سویگ

 یراب فقط امدفعه اون. رهیگیم نفسم تهران یتو من ـ

 .نک وداع شالما با ایب رفتنت قبل تو. اومدم تو دنید

  

 صبح از. برداشت نیزم یرو از را اشیلباس ساک

 .دبو شده سرخ سرما از شیهاگونه. بود گرفته برف

 .حتمًا. خدامه از که من ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3420 

3420 
@romandl 

 ،بگذارد نیماش داخل را لشیوسا بود، رفته که فرهاد

 .برگشت

. میشد مزاحمتون روز چند نیا خانم سویگ ـ

 .نمتونیبب تهران شمیم خوشحال

 .زد لبخند سویگ

 روز دو نیا. مهندس یآقا خودتونه خونه خونه، نیا ـ

 .نیکرد خوشحالم

  

 اطیح داخل چهرهگل که بدهد جواب خواست فرهاد

 .شد

 یلیخ گفت زد زنگ االن دیام ن؟یریم نیدار ـ

 . شده لغزنده. باشه جاده به حواستان



صورتیتابو   
  
 

 

3421 

3421 
@romandl 

  

 امروز. زد لبخند حرص با جانان د،یام اسم آوردن با

 دنیشک نقشه را شبید نصف. بود رفته خبریب صبح

 و دبو گذرانده دیام با رفتنش و فرهاد چاندنیپ یبرا

 .بود گذاشته قالش دیام

 . خاله چشم ـ

  

 بار. کرد جا به جا چهره گل و سویگ انیم را نگاهش

 .کرد یخداحافظ و گرفت آغوششان در گرید

 و دهآم قبل، ساعت کی سرکار، به رفتن قبل منصور،

 .بود کرده یخداحافظ
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 در ساک دور فرهاد دست آمدند، رونیب که خانه در از

 .دیچیپ دستش

 .کن ولش ـ

  

 ...آخه ـ

 :گفت گریبارد

 .کن ولش ـ

  

 حرکت که روستا از. کرد ول را ساک اعتراض یب

 یادیز مه جاده. شد دیام حرف متوجه تازه کردند،

 هاجاده نیا دنید از مشهیه. بود لغزنده و داشت
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 جاده، یها خم و چیپ آن کردن رد تا. داشت واهمه

 .کرد تکرار بار چند  ناخودآگاه

 .باش مواظب ـ

  

 :گفتیم تیعصبان یب که بود کرده درکش فرهاد و

 .مواضبم ـ

  

 ودمسع ادی. داد رونیب را نفسش دندیرس که شالما به

 .نداشتند شانمغازه تا یادیز فاصله. افتاد

 .دار نگه نتیکاف یجلو جلوتر، صدمتریس ـ

  

 :گفت تعلل یب فرهاد
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 .دارمینم نگه ـ

  

 .داد فشار هم یرو حرص با یالحظه را چشمانش

 .گردمیبرم عیسر رمیم من. شهیم ناراحت زشته، ـ

  

 :گفت اخم با و برد باالتر را نیماش سرعت فرهاد

 با یصنم چیه و پرسه یم رو سواالش فقط که یکس ـ

 یلیدل بده، ادامه دنشیپرس سوال به تونهیم نداره، تو

 .بشه ناراحت بخواد که نداره دارید و یدلتنگ یبرا
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. آمدینم تاهکو گرید االن، مثل کرد،یم لج یوقت فرهاد

 .گرفت او از غرهچشم با را نگاهش

  

 حرف خاطر به نبود، رفتن به یراض ادیز هم خودش

 نیا اما بزند سر آنجا به خواست منصور شبید

 .کردیم ترشیجر فرهاد یلجباز

  

 .داد دیام به یامکیپ

 وفتهیب چوب با عمر اخر تا چهره گل که شاالیا ـ

 .یچوندیپ ینطوریا رو من که عسل تو دنبال
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 اریگوش. بود دیام از خنده یاموج چند تنها جوابش و

 .انداخت فیک درون و کرد قفل

 همه ،شبانه یرو ادهیپ ان و شبشانید یباز عیضا آن با

 یزیچ فرهاد و او نیب شود باورشان داشتند حق

 امروز ات برگشتان بعد مدت تمام که سویگ مثل. هست

 هک یدیام و کردیم شنگاه یدار معنا لبخند با صبح

 اما بود دهیند را او گرید برگشتشان بعد شبید

 .بود نهفته اشخنده یاموج چند نیهم در جوابشان

  

  .بست چشم و داد هیتک نیماش یصندل به را سرش
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 عمر آخر تا شبید همان. بخوابد تهران تا خواستیم

 ،تنش به دهیچسب قهوه حهیرا آن. کردیم تیکفا را او

 آن. بود بس عمر آخر تا را او خست دخترک

 تمام مسعود، درمورد صحبت از بعد که یروادهیپ

 ادامه سکوت در و بودند شده خفه دل در کلماتش

 .بود افتهی

  

 از. کردیم نیتضم عمر آخر تا را او ها،قدم آن تمام 

 تازه احساس نیا یفراموش و بود ییجدا روز امروز

 . گرفته جان

 دیبا. قلبش درون زده سر تازه جوانه و بود او امروز از

 . شدیم دلسنگ یکم
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 ییجا به و َکندیم ،یاریآب یجا به را جان کم جوانه

 . کردیم پرت دور

 به یکم بعد و نرسد آن به هم خودش دست که ییجا

 و رددبرگ اشیقبل مقام به تا کرد یم یدگیرس منطقش

 زا. دنیبنش اشیقبل فیضع موضع همان در احساسش

 ...فرهاد از قبل جانان. شدیم اشیقبل خود دیبا امروز

 *** 

  

 خودت دور فردا. ایکن جمع چمدون امشب فرهاد ـ 

 . بپره پرواز ینچرخ

 .برداشت چشمانش یرو از را ساعدش
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 .باشه. شمیم مایهواپ سوار که ستین اولم بار ـ

  

 دست ریز را دستش و نشست کاناپه لبه اوشیس

 .افتاد کنارش دستش. زد فرهاد

 ومدما هفته کی بعد. نیبب رو شعوریب کهیمرت یوا ـ

 وبگ رو من تو؟ چته. دهینم سگ محل بزنم، سر بهش

 یاعل دستور به که کندم جون سگ نیع تو، نبود در

 از نمونه عقب کنم یاوک رو اشیدب سفر حضرت

 .کاراش

  

 اوشیس آمدن خاطر به اگر. کردیم تشیاذ اتاق نور

 .کردینم شنشرو نبود،
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 .نزن من دست ریز گفتم بار صد ـ

  

 .گذاشت شیهاچشم یرو گرید بار را ساعدش

 قبل ساعت دو فردا. جمع التیخ. اوشیس امخسته ـ

 .هنکن درد دستت هم، زحمتات بابت. فرودگاهم پرواز

  

 :گفت یشاک و شد بلند جا از یشاک اوشیس

 نیا از ترنیسنگ بهم یزدیم مشت دوتا واال ـ

 .بود تشکرت

  

 .برداشت مبل یرو از را کتش
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 رو مسخرت اخالق نیا هم تو. جانان شیپ رمیم ـ

 . دار نگه خودت یبرا

  

 .نشست شیسرجا و گفت یاکالفه بابا یا

 اونم. امخسته گمیم بشه؟یچ جانان شیپ یریم ـ

 کنسل که رو طشیبل... یراست... البد دهیخواب االن

 ؟یکرد

  

 .زد زخندپو یعصب اوشیس

 نشون و خط خط پشت تو که یاونطور. آره ـ

 به راگ فقط. نکنم کنسل باشم یک سگ من ،یدیکش

 لفنت پشت از روزیپر مثل و خورهینم بر قبات جیتر
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 نیا یخوایم چرا بپرسم شهیم ،یخورینم رو من

 ؟یبر یکن ول رو دختر
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 ولش که اسساله دو بچه مگه برم؟ کنم ول چرا ـ

 بره خوادیم. داده استعفا هم شرکت از جانان کنم؟

 . خودش یکارا دنبال

 .کرد نگاهش ناباورانه اوشیس

 ؟یزنیم حرف یدار یجد االن ـ

  

 .داد تکان دییتا نشانه به یسر فرهاد
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 .ندارم یشوخ خودمم با من شب موقع نیا ـ

  

 .نشست کاناپه یرو و زد دور را مبل اوشیس

  بهش؟ یگفت یچ تو بعد ـ

  

 .بست چشم و داد هیتک مبل یپشت به را سرش

 نگهت زور به خوامیم بگم بگم؟ یخواستیم یچ ـ

 درست کاراشو برگردم یدب از. باشه گفتم دارم؟

 .کنمیم

  

 از را او زد، شیبازو به که یاضربه و اوشیس ادیفر

 .پراند جا
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 اصاًل ؟یگیم یدار یچ یفهمیم. فرهاد شو خفه  ـ

 داده رو یدب یاوک یزد حرف باهاش تو که یجانان

 ؟یکرد قبول چرا تو شده؟ منصرف هوی یچطور بود،

  

 را امشب او. کردیم اشیعصب اوشیس یسوال ستیب

 ود و خوردن قهوه یبرا. بود گذاشته کردن فکر یبرا

 توانستیم هفته کی از بعد. کردن تا چهار تا دو

 .ردیبگ میتصم و کند فکر جانان بدون

  

 اوشیس سمت به را سرش و کرد باز را شیهاچشم

 دنبال و کردیم نگاهش یشاک یچشمان با که چرخاند

 .بود شیهاسوال جواب
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 چرا خواسته، خودش اوش؟یس یگردیم یچ دنبال ـ

 تشرک و من به یلیخ نجایا تا جانان نکنم؟ قبول من

 هب تونمینم بره خوادیم یوقت اما قبول، کرده کمک

 رانیا خوادیم داره، کار االنم. که دارم نگهش زور

 .برسه کاراش به بمونه

  

 .بردیم جنون مرز تا را اوشیس شیصدا آرامش

 .بود رفته باال شیصدا

  

 ناال که یکالنتر اروی نیا ،یبر یبذار تو کهیمرت ـ

 ثلم ادیب وله، یابونیخ کوچه کدوم تو ستین معلوم
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 تو یزنب یایب باز بعد ه،اریب سرجانان ییبال قبل دفعه

 رو عقلت کمی فرهاد، ستاین جوابگو خودت کله سر

 . بنداز کار به خدا یرضا محض

  

 یرو را دستش. کردیم بد را حالش روز آن یادآوری

 .دینال. گرفت نییپا را سرش و گذاشت شیهاقهیشق

  

 ادیب من با االن. ادیبرم خودش پس از خودش جانان ـ

 من ؟یچ بده استعفا خوادیم که فردا پس ،یدب

 ...بعدم ...بعدم. که دنبالش وفتمیب هیسا نیع تونمینم
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 اب نبود بلد را کار ینجایا. دندیماس دهانش در کلمات

 را بیترک نیتر ساده. بسازد جمله و کند یباز کلمات

 .کرد انتخاب

 . اوشیس برم دیبا من ـ

  

 . دیخند کیستریه اوشیس 

 وت ریغ کشور نیا تو دختر نیا که؟یمرت یبر کجا ـ

 کجا ؟یبفهم یخواینم چرا. فرهاد نداره رو یکس

 نیتضم من که ادیب سرش ییبال جانان ؟یبر یخوایم

 ؟یببخش رو خودت یتونیم تو اد،ین دمینم

  

 .گذاشت فرهاد  شانه یرو را دستش
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 وگرنه شده که خدا به. شده تیمرگ هی تو فرهاد ـ

 ریبگ ور سرت... رو من نیبب... یستین شعوریب نقدریا

 ...باال
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   .بکشد حرف او از بود کرده اراده امروز اوشیس

 .بود سرخ چشمانش. کرد بلند را سرش جان یب

  

 خشکش هاشلب یرو را زبانش. بود شده داغ سرش

 ادیفر چاه ته از که بود یآدم مانند به شیصدا. دیکش

 . دیاین رونیب چاه دهانه از آرام ییصدا جز و بزند
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 اوشیس اما کند تمام را حرفش تا کند جان قدر همان

 .دیشن آرام یازمزمه تنها

 میباش هم کنار دینبا... جانان و من یعنی... ما ـ

 زا بود، درست االن تا اگر... بفهم خدا تورو. اوشیس

 .اشتباهه بعد به االن

  

 رهیخ. برد ماتش. کرد نگاهش خورده، کهی اوشیس

 .بود شده فرهاد سرخ چشمان

 همه خورد،یم تاب و چیپ ذهنش در یادیز سواالت

 .دیپرس سوال کی قالب در و کرد جمع را
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 .جیگ و مردد کوتاه،

 ؟یشد عاشقش ـ

  

 .کرد اضافه و گرفت نفس

 . فرهاد بده جواب و بخور قسم فربد جان به ـ

  

 . دیلرز یکم فرهاد رنگ یریق یهامردمک که دید

 ...فربد جان به ـ

  

 .گرفت دستش دو انیم را صورتش و دیدزد نگاه

 .دونمینم ـ
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 یبار و کالمش یدرماندگ از یکم توانستیم اوشیس

 . کند درک را دیکشیم دوش بر که

 .فشرد و دیکوب فرهاد شانه یرو برادرانه را دستش

 .داداش باشه مبارک ـ

  

 . نداد نشان یالعمل عکس فرهاد

 .دیخند غضپرب اوشیس

 امهیگر هم شدنت عاشق از من ،یبود یچ تو نیبب ـ

 نقدریا داد، بله جواب بهم زنم. امخنده هم گرفته

 .نشدم شوکه
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 .داد رونیب محکم را نفسش

 .هندسم میکن کاریچ دیبا نمینیبب باال اریب سرتو ـ

  

. دبو گذاشته نیزم یرو را یتن چند بار ییگو فرهاد

 آزاد مهین و نصفه جمله نیهم تنگف با. بود شده سبک

 .آمدیم و رفتیم ترراحت نفسش و بود شده

 و،ا چهره دنید با گریبارد اوشیس. کرد بلند را سرش

 .رفت هوا به اشخنده کیشل

  

 .زد تشر

 .ببند ـ
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 یاسرفه با و گذاشت دهانش یرو را دستش اوشیس

 .کرد صاف را شیصدا

 .امیجد من... حله ـ

  

 .زد صورت یپهنا به یلبخند

 دشخو به یبر هیکاف حاال. نداشت درد یگفت یدید ـ

 .یبگ
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. داشت خش شیصدا. رفت درهم فرهاد صورت

 .گفتیم اوشیس که بود طور نیهم زیچ همه کاش

  اوش؟یس مینزن حرف درموردش شهیم ـ

  

 .گذاشت کنار را یشوخ

 االن اتفاقًا ن؟یکرد گناه مگه م؟ینزن حرف چرا ـ

 شیبذار یخوایم کجا فرهاد، یباش کنارش که هیموقع

 ...که بگو بهش و بمون ؟یبر

  

 چند نیا در که ییهاحرف و دیپر اوشیس حرف انیم

 و قلب خورد به تا بود کرده تکرار خود با روزه

 .کرد تکرار وار یطوط را برود سامانش یب احساس
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 مطمئنا نه و بگم خوامیم خودم نه. اوشیس شهینم ـ

 و هدار رو شیپ رو رفتنش نقشه اون. رهیپذ. یم جانان

 بهم اون و من اصاًل... اون از خارج شرکتم، ریدرگ من

 یپ رهیم اسمسخره احساس هی نمیا. میخورینم

 . کارش

 خلوت خودم با خودم من که هیخوب تیموقع سفر نیا

 هی جانان روزم چند نیا. بسنجم رو خودم و کنم

 اس،ازخونه کارش شتریب. گهید کنهیم رس یطور

 .کنهینم دشیتهد یخطر نجایا

  

 .انداخت باال سر و نشد قانع اوشیس
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 میتصم اون یجا دینبا تو. فرهاد داره یربط چه ـ

 نیبب رو نظرش. بزن حرف باهاش برو پاشو. یریبگ

 ن،یغبال آدم دوتا. گهید باهم نیریگیم میتصم هی بعد

 .که نیستین بچه

  

 آنها یرو را دستش کف. سوختیم شیهاشمچ

 .دیمال

 هست نه جوابش مطمئنم که دمید ازش ییزایچ هی ـ

 شنهادیپ خودش. بگم بهش یزیچ خوامینم منم و

 ما ماه چند نیا. کردم استقبال منم داد اول رو ومدنین

 بر نیهم به هم احساس نیا اکثر میبود هم با همش

 .بهتره دوتامون هر یبرا میش دور گهیهمد از. گردهیم
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 ...اما ـ

 .کرد نگاهش فرهاد

 قبل. شهینم عوض نظرم اوشیس میندار اگر و اما ـ

 راهش نیبهتر. کردم فکرارو نیا بار هزار خودم تو

 سخهن برام نگفتم بهت. میریبگ فاصله هم از ما نهیهم

 رو ودمخ کار بذار لطفًا پس ،یبگ یکس به ای یچیبپ

 .بکنم

  

 فرهاد، اتیخصوص با یمرد دیفهمیم اوشیس

 شلوغش یهاروز وسط که یاحساس نیا رششیپذ
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 نآ به که قدر نیهم اما کرده جشیگ قدر چه شده دایپ

 .بود یخوب نشانه بود، کرده اعتراف

  

 و بود گرفتن فاصله به مشیتصم فعاًل فرهاد

. شودینم حل یزیچ او زدن حرف با دانستیم

 .شد دوخته دهانش

 بگو بهش خودت روز چند نیا یراب پس... خب ـ

 خبر بهش خودمم بزنه، زنگ من به داشت یمشکل

 هالبت. بهتره نشه خارج ساختمان از امکان حد تا دمیم

 نوزه نگرفتن یکالنتر از یرد چیه گفتیم رضایعل

 دیبع نگذشته امیادیز مدت کجاست، ستین معلوم

 .باشه کرده جمع میت میدونیم



صورتیتابو   
  
 

 

3449 

3449 
@romandl 

  

 .رفت یاغرهچشم فرهاد

 رو صدات چرا یمطمئن یکالنتر از نقدریا تو خب ـ

 رهآیم جانان سر ییبال هی که سرت رو یبود انداخته

 ببرم؟ رو اون و

  

 .کرد مکث یکم اوشیس

 حرف تو از گفتم یزیچ هی کن ولش اون؟ ها ـ

 .بکشم

  

 .شد تنگ فرهاد یهاچشم



صورتیتابو   
  
 

 

3450 

3450 
@romandl 

 یاونطور چرا. اوشیس یزنینم یالک رو یحرف تو ـ

 رو جانان که یکن یخال رو من دل ته یزد حرف

 شده؟ یخبر یدب ببرم؟
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 .دیکش یپوف

 یبرا اونو باشه؟ شده یخبر چه تونهیم یدب نه ـ

 .گفتم خودم

  

 :گفت تمخسر با



صورتیتابو   
  
 

 

3451 

3451 
@romandl 

 ؟یخوب ؟یدب ببرم رو جانان که یگفت خودت یبرا ـ

  

 حرف چطور بود بلد خودش مثل فرهاد. شد کالفه

 .بکشد

 اون چون... یبر جانان با که گفتم خودم یبرا... نه ـ

 ...بود شهیهما

  

 .کرد نییپا و باال را سرش فرهاد

 ...خب ـ

  

 اب گفتم. آدیم دیگلش خان، بیحب شرکت طرف از ـ

 .شه عیضا ،یبر جانان



صورتیتابو   
  
 

 

3452 

3452 
@romandl 

 .شد گشاد چشمانش

 رو جانان ه؟یهند لمیف مگه اوش؟یس یاونهید تو ـ

 به یطرب چه دیگلش اصاًل بدم؟ حرص رو دیگلش ببرم

 داره؟ جانان

  

 یرو از یاغرهچشم رفتن با و کرد ینچ اوشیس

 .شد بلند کاناپه

 دفاع با شمیم دواریام شدنت آدم به  بار هر یعنی ـ

 ،فرهاد ایب کوتاه. شمیم دیناام ازت د،یگلش از کردن

 بزن اون سر یزنیم سرمن ییادایفر نیا از دوتا برو

 به یشد عاشق که االنم. کنه جمع ور اشکوزه کاسه



صورتیتابو   
  
 

 

3453 

3453 
@romandl 

 من بگو راست و رک ،ینشد فارغ تا برو. خدا دیام

 .تیزندگ یپ برو شدم عاشق

  

 .شد خارج توانش از گرید دیگلش مورد در صحبت

 .دیکش دراز کاناپه یرو

 واحد نظر به وقت چیه باره نیا در تو و من ـ

 اتمسخره نقشه اون ،یدیکش حرف من از م،یرسینم

 .گهید اتخونه برو ،یگفت هم

  

 حرص با و برداشت مبل یرو از را فشیک اوشیس

 :گفت



صورتیتابو   
  
 

 

3454 

3454 
@romandl 

 جدا هم از رو پدر دختر نیا حساب تو یروز اون ـ

 .منه بهشت واقعًا ،یبدون

  

 .داد رونیب شدت با را نفسش

 .مجنون ریخ به شب. یشینم آدم که تو الیخیب ـ

  

 هدف را او اشیعصب نگاه با فرهاد که آن آز قبل و

 .رفت رونیب سرعت با رد،یبگ

  

 وتل. بود گرمش. آورد در را اشیرکاب و نشست فرهاد

 را خودش و رفت خوابش اتاق سمت به خوران تلو

 .کرد پرت تخت یرو



صورتیتابو   
  
 

 

3455 

3455 
@romandl 

  

 نداشت پرواز فردا و کرد ینم اشچارهیب سردرد اگر

 خپاس الکل با راحت یخواب یبرا امشبش لیتما به

 .دادیم

 هگذشت شب به که بود انداخته ذهنش دور به افسار

 .نزند زیگر

  

 .یروادهیپ نیآخر. کرد اضافه. شانیروادهیپ به

 و بود داده صیتشخ را سمیمازوخ یماریب خودش در 

 را یدور و دانستیم را دردش که یسالم انسان ِاال

 ازب دهانش موقع یب. بود کرده انتخاب درمان عنوان به

 خاطره کی تا داد ینم یروادهیپ شنهادیپ و شدینم



صورتیتابو   
  
 

 

3456 

3456 
@romandl 

 به ار قلبش و شود تلنبار خاطراتش انبوه یرو گرید

 .ندازدیب شماره

  

 یمشک دخترک. دارشانید اول روز به. زد بک فلش

 گذشتیم شوهرش فوت از ماه شش فقط که یپوش

 به ماه دو از بعد که افتاد یروز ادی. شد اشیمنش و

 تمام سال سه طول در و رفت یگانیبا بخش

 یهادیبازد ،یساعت یهایمرخص دادن به شانیهادارید

 دافرا حضور به الزم که یجلسات اندک و شرکت از او

 . بود زین یگانیبا بخش

  



صورتیتابو   
  
 

 

3457 

3457 
@romandl 

 و فشرد هم یرو ترمحکم را دردناکش یهاچشم

 هس خود و ستادیا فرشته روبرو که دید را یدخترک

 روز. کرد یمعرف غرور و افتخار با را بعدش سال

 . رفت شرکت از و آورد را اش نامه استعفا که یبعد
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 تا. است دارشانید نیآخر نیا بود کرده فکر روز آن

 را برنده برگ گفت و آمد اوشیس که بعد ماه شش

 حاال و یشجاع جانان جز نبود یکس آن و کردند دایپ



صورتیتابو   
  
 

 

3458 

3458 
@romandl 

 درجه صفر ریز یدما در عت،یطب مرگ فصل در

 از اکنده که یقبل درون رینظ کم یادهیپد در دلش،

 دهز جوانه کرشمه و ناز با جانکم یگل بود، سنگپاره

 دیبا باز داشت، آن مورد در که یدانش تمام با که بود

 ار تفاوتش بست،یم چشم اشییبایز و ظرافت یرو

 «هرز» را او و گرفتیم دهیناد اهانیگ گرید با

 با را شیجا و ردآو درش شهیر از بتواند تا دینامیم

 اشیزندگ ادامه به و کند پر هاسنگ پاره همان

 .بپردازد

  

***   

 سرش یرو را حوله دست کی با که همانطور

 . کرد باز را در د،یکشیم



صورتیتابو   
  
 

 

3459 

3459 
@romandl 

 .کرد سالم آرام. بود در پشت جانان

  

 .سالم ـ

 ربع کی. رفت کنار در جلو از و کرد باز کامل را در

 .دیایب تا بود داه امیپ قبل

 دادم؟ امیپ ینبود که خواب. داخل ایب سالم ـ

  

 .داد تکان طرف دو به را سرش

 ؟یدار پرواز یک. شدم داریب هست یساعت کی. نه ـ

  

 .کرد یوارید ساعت به ینگاه



صورتیتابو   
  
 

 

3460 

3460 
@romandl 

 نجایا. باشم فرودگاه دیبا گهید مین و ساعت کی تا ـ

 .امیم بپوشم رو هاملباس من بمون،

  

 .گفت یآرام باشه جانان

 را شیها لباس سرعت با و شد اتاقش وارد

 رفتیم ور مچش دور ساعت با که همانطور.دیپوش

 .آمد رونیب اتاق از ببندد را آن تا

  

 ادینم شیپ که یمشکل کانتر، یرو گذاشتم رو دیکل ـ

 خودت ای اومد شیپ یمشکل نجایا اگر انایاح اما

 .بمونه شتیپ ،یداشت اجیاحت



صورتیتابو   
  
 

 

3461 

3461 
@romandl 

 باالخره. دیند را انجان. بود دهیرس ییرایپذ وسط

 و گرفت باال را سرش. نشست مچش دور ساعت

 .گشت او دنبال

  

 تپش و بود کرده روشن را سازقهوه. بود آشپزخانه در

 .بود او به نگاهش و ستادهیا کانتر

 ؟یکنیم کاریچ یدار ـ

  

 .شد هل یکم که دید

 قهوه ن،ینخورد صبحانه کردم فکر. یچیه... امم ـ

 ... گذاشتم

  



صورتیتابو   
  
 

 

3462 

3462 
@romandl 

 .کرد یآرام رفهس

 ن؟یخورد ـ

  

 نیا رفتن دم جانان کاش. کرد سکوت یالحظه فرهاد

 کلنجار ساعت سه از بعد شبید او. کردینم را کار

 حاالنیهم که بود گرفته ییهامیتصم خودش با رفتن

 ریز نجایا به جانان کشاندن و امیپ ارسال با هم

 .بود زده نصفشان

 . داد یمنف جواب سرش انداختن باال با 

 .نه ـ

 عوض را بحث و گرفت گلدان سمت به را دستش

 .کرد



صورتیتابو   
  
 

 

3463 

3463 
@romandl 

 کمی م،ینبود هفته کی نیا. هیکی نیهم گلدونم ـ

 خودت واحد ببر یخوا یم. ستین خوب اوضاعش

 .بزن سر بهش نجایهم ای

  

 اس؟روزه چند سفرت مگه خب ـ 
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 . رفت کانتر طرف به 



صورتیتابو   
  
 

 

3464 

3464 
@romandl 

 روزم کی. شهیهما هی فردا پس .دارم جلسه که فردا ـ

 وزر و ادینم شیپ یکار نمیبب مونمیم اطیاحت یبرا

 .آمیم شنبه کی شهیم که بعدش

  

 .دز یتصنع یلبخند و گفت یآهان پاچه دست جانان

 حاضر رو صبحانه االن من... شو آماده برو... خب ـ

 .کنمیم

  

 یکاف فرهاد یبرا جمله نیهم و نبود خوب حالش

 یجد بار نیا. بزند شیصدا و بگذارد شیپ قدم تا بود

 زا قبل یجد حرف یسر کی دیبا. یانعطاف چیه یب و

 .زدیم رفتن



صورتیتابو   
  
 

 

3465 

3465 
@romandl 

 ...جانان ـ

  

 .برگشت عقب به سرش

 بله؟ ـ

  

 شیصدا. آمد در صدا به گوشش در گرید یهشدار

 . بود گرفته لرز

 .داد نشان را کاناپه و شد قفل درهم شیابروها

 .نیبش ایب ـ

  

 .انداخت باال سر

 ..ن ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3466 

3466 
@romandl 

  

 خاموش هم رو سازقهوه اون. نیبش ایب. میندار نه ـ

 .کن

 کاناپه یرو آمد و گفت لب ریز یاباشه ناچار با

 .نشست کنارش یکم فاصله با فرهاد. نشست

 .کردیم یباز شالش لبه با جانان

 .باال اریب رو سرت ـ

  

 . کرد بلند سر عیمط

 .آمد حرف هب و برد هیر به شدت با را سوال

 خودت تو. رمیم گهید ساعت کی تا من خب ـ

 تتیاذ نه و دمیپرس لیدل نه منم جانان یایب ینخواست



صورتیتابو   
  
 

 

3467 

3467 
@romandl 

. کرد فراموش شهینم رو موضوع تا چند یول... کردم

 یبرا یبذار رو اتیزندگ کل و یبد استعفا اگر تو

 ،ینینب رو من عمرت آخر تا یبخوا کال و مهاجرتت

 ؟یفهمیم. یکالنتر سما به هست یآدم هی باز

  

 .جنباند سر جانان

 اگر تو. ندارن ازش یرد چیه و  نگرفتنش هنوز ـ

 ...داره شرط تا چند طیشرا نیا یتو. یبمون یبخوا

 خونه از روز سه نیا یتو. نشیتربزرگ و نیاول

 چیه جانان، یطیشرا چیه تحت ،یرینم رونیب

 خب؟ ،یطیشرا

  



صورتیتابو   
  
 

 

3468 

3468 
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 .گفت یجان یب باشه

 جانان آخر ساعت نیا در. دیکش یاحتر نفس فرهاد

 .بود شده کن گوشحرف

 زنگ بهش هست اوشیس ،یداشت یکار اگر البته ـ

 نم ،یبعد موضوع خب. کنهیم کمکت ،یبگ و یبزن

 یچ هر وتو فرستمیم برات رو امیدب خط شماره

 خبر من به جانان، شد یچ هر کنمیم دیتاک شد،

 فرق زمانش. شب نصف شب، ظهر، صبح، سر. یدیم

 شب هر خودم من ،ینزد هم زنگ البته... کنهینم

 ؟یایاوک که نجایا تا زنم،یم زنگ

  

 .کرد نییپا باال را سرش کوتاه



صورتیتابو   
  
 

 

3469 

3469 
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 .اوهوم ـ

  

 .شد زوم صورتش در یکم

  ده؟یپر چرا رنگت ـ

  

 شدن قفل و جواب در ریتاخ از نیا و شد هل

 .بود مشخص دستانش

 .دمیخواب بد شبید... نه من؟ ـ

  

 .دکر حیتصح را حرفش نانه،یزبیر ینگاه با فرهاد

 نه؟ ،یدینخواب شبید درواقع ـ

  



صورتیتابو   
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3470 
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 .کرد چشمانش به یااشاره

 .داره پف ـ

  

 .دیگز لب جانان

 .ستین یمهم زیچ حاال... نبرد خوابم... آره ـ

  

 .رفت آشپزخانه طرف به و شد بلند مبل یرو از

 .ارمیب صبحانه ـ

  

 

  یتابوصورت#
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3471 
@romandl 

۵۰۹ 

 

 .بودند صبحانه سفره سر بعد، قهیدق ده

 نییپا اشقهوه وانیل با را عسل کره لقمه چند فرهاد

 و باال دستش در را لقمه کی مدت تمام جانان و داد

 .کرد نییپا

 نه؟ ش،یبخور یندار قصد ـ

  

 :گفت حواس یب و کرد بلند را سرش

 ...چرا ؟یچ ـ

  

 .دفرستا دهانش داخل را لقمه تعلل یب بار نیا



صورتیتابو   
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 را لشیوسا تتمه تا رفت و داد عقب را یصندل فرهاد

 .شود رفتن آماده و کند جمع

 زدن ادیفر دلش. گذاشت زیم یرو را سرش جانان

 کی بغض نیا شدن یخال و هیگر یکم. خواست یم

 راست و رک که خواستیم را یکس دلش. روزه

 را یکس که افسوس و است مرگش چه دیبگو

 .نداشت

 .داد رونیب آه با را نفسش

 شده؟ یچ یبگ یخواینم ـ

  

. دید خود سر یباال را فرهاد و کرد بلند سر ترس با

 .بود نشده آمدنش متوجه



صورتیتابو   
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 :گفت گرفته ییصدا با

 .نشده یزیچ ـ

  

. نشست او روبرو و دیکش را خودش یصندل فرهاد

 .بود گرید کی مماس شانیپاها

 .دیکش جلو را خودش

 یاتفاق شبید ه؟نشد یزیچ یبگ یدار اصرار چرا ـ

 افتاده؟

  

 .کرد عوض را موضوع انهیناش

 .نشه رید پروازت ـ

  



صورتیتابو   
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 .داد جواب تند فرهاد و

 یول رمیگیم گهید تیبل هی تشینها شهینم رید ـ

 .شده یچ فهممیم قبلش

  

 دستش دو انیم را سرش گذاشت؟ینم راحتش چرا

 .گرفت

 مکمی دم،ینخواب شبمید خستم، کمی فقط یچیه ـ

 میاومد مسافرت از. هیچ یبرا دونمینم امکالفه

 .اونه یبرا احتمااًل

  

 .گرفت باال را سرش و انداخت نییپا را شیهادست

 .شمیم خوب. ستین مهم کل در ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3475 
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 .شد دبلن زیم پشت از و نداد فرهاد به یفرصت بار نیا

 .یتصنع و جانیب. دیخند جانان. کرد نگاهش فرهاد

 ادیز ماهایهواپ ایتازگ .رمیبگ قرآن آب برم من ـ

 ...الل زبونم کنه،یم سقوط

  

 فرهاد تا دیدزد نگاه و گذاشت تمام مهین را اشجمله

 .ندینب را چشمانش درون زده حلقه اشک

  

 ینیس داخل و کرد پر آب از را کاسه کی

 ستهنش یصندل یرو که فرهاد نگاه ینیسنگ . گذاشت



صورتیتابو   
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3476 
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. دادیم عذابش کرد،یم بشیتعق چشم با و بود

 .شود رسوا حالش دیترسیم

 

 یتابوصورت#

۵۲۱ 

 

 .رفت رونیب آشپزخانه از و زد یچرخ خودش دور

 .کرد صاف را شیصدا

 ؟یندار قرآن نجایا ـ

  

 . داد مکث با را جوابش فرهاد

 .آمیم االن چرا ـ



صورتیتابو   
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. دبو ستادهیا فیتکل بال خواباتاق یجلو راهرو، در

 همه. کرد حبس را نفسش جانان و کرد رد را او فرهاد

 کننده فلج سم آمد،یم قهوه حهیرا خانه نیا یجا

 .منطقش

 دست در را یکوچک قران. برگشت بعد هیثان چند

 .برگشت آشپزخانه به و گذاشت جانان

  

 ارب و گرفت آژانس بعد ربع کی یبرا اشیگوش با

 انیم شده هل و پاچهدست که یدخترک به گرید

 . کرد نگاه کرد،یم آمد و رفت آشپزخانه
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 ربتش وانیل کی بود، خچالی در که ییآلبالو شربت با

 .گذاشت قرآن و آب کنارکاسه را آن و کرد درست

  

 نطوریا فرهاد داشت یلیدل چه. شدیم رو و ریز دلش

 .گفتیم یزیچ دیبا کند؟ نگاهش

  

 را اشیانرژ تمام و چرخاند عقب به را سرش

 اب که یکس هیشب هن. باشد یعاد لحنش تا گذاشت

 .امدهین چشمانش به خواب خبر، نیا دنیشن

 یاندونز از مایهواپ هی گفتیم ونیزیتلو شبید ـ

 گفتیم یعنی کرده، سقوط ایدر یتو اما کرده پرواز

 .کنن دایپ نتونستن هم رو جسدها یحت
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 و جمع را خودش عیسر اما خورد جا یالحظه فرهاد

 . کرد جور

 حال همان در و چپاند هانشد داخل نان یالقمه

 :گفت

 شهینم رو هاجنازه کنه سقوط مایهواپ گهید اره ـ

 هم از باشه، یخشک یتو اگر یحت. کرد جمع

 نابود و ستین کاًل که ایدر. شهیم تکه تکه و  یمتالش

 .شنیم
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 که یفیلرزخف و گفت. داد هیتک اشیصندل به و گفت

 باز لب اما دید را افتاد جانان جان به که یالحظه

 .نکرد

  

 جانان که بود دواریام. نبود مطمئن حدسش به هنوز

 در یاروزمندانهیپ لبخند یوقت و دهد ادامه را بحث

 ییصدا با و برگشت عقب به جانان که زد خود به دل

 :گفت د،یلرزیم آشکارًا حاال که

 آخه شهیم مگه کنن؟ کاریچ خانوادهاشون... خب ـ

 کنه؟ یم سقوط یچطور زه،اندا اون با مایهواپ

  

 .داد جواب یخونسر با فرهاد
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 از هم قبر کی یحت هاشونخانواده گهید یچیه ـ

 دست ساخته هم مایهواپ. ندارن شونخانواده اعضا

 آدم کنهیم دیتهد خطر. الخطاست زیجا هم آدم بشره،

 . رو

  

 در را نفسش فرهاد. زد خشکش شیسرجا جانان

 جلو را سبز کیت که دبو آماده و کرد حبس نهیس

 آمدن از خبر و آمد یگوش یصدا که بزند حدسش

 لرزان یهادست پشت از بندش پشت. داشت آژانس

 اما شود قفل ینیس دور خواستیم که دید را جانان

 و دخوریم تکان ینیس متر یسانت کی تینها بار هر

 درونش آب کاسه و وانیل خوردن تکان یصدا

 .شکستیم را فضا سکوت
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 نفس به و دیکش عبثش یهاتالش از دست جانان

 اصاًل. باختیم را خودش دینبا. آورد یرو قیعم

 دبو قرار مگر و داشت او به یربط چه مایهواپ سقوط

 از مسخره وسواس نیا کنند؟ سقوط هامایهواپ همه

 بود؟ آمده سراغش به کجا

  

 

 یتابوصورت#

۵۲۰ 
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 صف شده اره اجساد و شده تکه تکه ییمایهواپ

 .دیکشیم

  

 از کدام هر که یمتفاوت احساس بحبوجه انیم در

 و کرخت سرد، را تنش و شدندیم کیشل ییسو

 وجودش طوفان یسرما انیم در بود، کرده جانیب

 یهادست و شد، گرم سردش تن و شد بهار ناگهان

 .شد قفل اشنهیس یرو و آمد سر پشت از یامردانه

  

 ار فرهاد نرم یصدا یوقت ،هم دلش و شد گرم پشتش

 .دیشن گوشش کنار از

 .نلرز ـ
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. دینلرز گرید که بود دستور نیهم دنبال مغزش انگار

 نفس. بود مانده حالت همان در مبهوت. گرفت آرام

 ارب منطق و دیچسب جانش به قهوه حهیرا گرفت، که

 .کرد خم قد و شد سالح خلع گرید

  

 ودب نرم قبل، قهیدق چند یخونسرد برخالف شیصدا

 یسرد آب وانیل مانند د،یچسب دلش به. نیدلنش و

 .سوزان و گرم یریکو انهیم در یتگر

 خب؟ بشه، شیطور ستین قرار کسچیه ـ
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 را قلبش در خاموش یهاچراغ کی به کی کالمش

 حیتشر از یخبر گرید ماند؟یم زنده. کردند روشن

 نبود؟ آب در شده غرق یهاجسد

 خدا به یبود گفته گردم،یم بر و رمیم سالم من ـ

 نخواد، اگر یبدون دیبا پس یدار اگر. یدار اعتقاد

 نه؟ ،یبلد بهتر تو. افتهینم درخت از برگ کی

  

 نگگ. شد خارج اشنهیس از وقفه با و نیسنگ نفسش

 . بزند یحرف تا دیچرخینم دهانش در زبان و بود شده

 ربض با و بود گرفته اشیباز که یقلب انهیم نیا در

  .کردیم شتریب را ترسش د،یکوبیم یشتریب

 .جانان... باش خودت مراقب ـ
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 یرو از شیهادست قفل و رفت عقب سرش گفت،

 از و برگردد عقب به خواست. شد شل جانان نهیس

 و ندک استفاده سو بود افتاده نیزم به که یمنطق نبود

 داغ سرش که باش خودت مواظب توهم که دیبگو

 .نشست رشیحر شال یرو یاوسهب و شد

  

. گذاشت یشتریب دنیتپ یبنا قلبش. برد ماتش

 قادر. کننده کر یتپش. بود کرده پر را گوشش شیصدا

 فلج گردنش کردیم احساس یحت نبود، حرکت به

 ار در شدن بسته یصدا که ستین او فرمان در و شده

 شدند، خاک مردند، هاصدا همه باره کی به و دیشن
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 زیچ همه که انگار. برگشت نفسش و دشدن دفن

 . نباشد شیب ییایرو

  

 تک به و شده یجار تارمو کی از که ییگرما و بود او

 یخال یجا و بود او. بود دهیرس شیهاسلول تک

 کردیم احساس را شیصدا یگرما هنوز که یمرد

 با باشد خودش مواظب بود کرده زمزمه که یوقت

 . بود کرده نجاقس اشجمله ته مکث با که یجانان

 تثاب خودش به بشنود، توانستیم را شیصدا هنوز

 .نبود ایرو که کرد

  



صورتیتابو   
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 آب ینیس به نگاهش و گذاشت نتیکاب لبه  را دستش

 .ماند اشنخورده دست قرآن

 . بود رفته

  

  من که دییبگو و دیببند در»

 بگسستم کس همه از او جز

 چرا؟ گفت اگر کس

 ستین باکم

 .«هستم عاشق که دییگو فاش

 فرخزاد فروغ
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  یتابوصورت#

۵۲۲ 

 

 دروغ هب توانستینم اما بود گناه بود، اشتباه بود، خطا

 شدل به یخداحافظ نیا و نبود بخشلذت که دیبگو

 . بود دهیچسب که بود دهینچسب

  

 کتش بیج داخل را یگوش و کرد ثبت را سفارشش

 . داد سر

 ماه چند نیا رد جانان. کند قانع را خودش کرد یسع

 توانستیم نطوریا بود، دهیکش او یبرا یادیز زحمت

 . کند جبران را زحماتش آن از یکم
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 تنها. است بهانه هانیا تمام دانستیم هم خودش

 قهیقد ستیب مثل. بود کرده اجرا او و بود گفته دلش

 یاهبوس اشجهینت و بود داده فرمان احساسش که قبل

 به یحت کند، امتحانش ستخوا. بود او یموها یرو

 ینگواید یچاشن یکم یزندگ. بعدش یمانیپش متیق

 .خواستیم

  

   .بست را شیهاچشم و داد هیتک یصندل به را سرش

 ردخت به دل که یطونیش ساله جدهیه پسر بود شده

 هب هیال را شیاهایرو ساده قدرهمان. بود بسته هیهمسا

 رفک گرید زیچ چیه به و بافتیم رج به رج و هیال

 ماندن لیدل مانع، نیتریدست دم به یحت کردینم

 . بود رفتنش یکارها یریگیپ که رانیا در جانان
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 پشت یدست و کرد باز چشم. شد تلخ دهانش طعم

 .دیکش گردنش

 را اشیدب کارتمیس شماره  .بودند دهیرس فرودگاه به

 مایهواپ حالت یرو را یگوش و فرستاد جانان یبرا

 .نداشت یکار یکس با گرید. زد

  

*** 

 هکاناپ یرو. بود آورده سرحالش یکم آلبالو شربت 

 عیرس اشینیب در قهوه حهیرا دنیچیپ با که دیکش دراز

 .دینال. شد باز شیهاچشم و نشست

 ده؟یم قهوه یبو جا همه چرا ـ
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 دو انیم را سرش. بود انداخته گردنش دور را شالش

 . گرفت دستش

 تجربه را مختلف حس هزاران شتهگذ ساعت مین در

 شیهاقرمز خط که یاممنوعه یهااحساس. بود کرده

 نیا به نه الاقل کند تجربه را آنها نبود قرار که بودند،

 . نواب فرهاد مانند یکس با نه و یزود

 .بود نیا د،یپرس یم خود از که یسوال تنها

 کند؟ فراموشش توانستیم ـ

  

 قلبش که یمحکم هن اگر. دیترسیم جوابش از

 .کرد خفه را شیصدا. دیترسیم گفتیم
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 گشتیم بر خودش واحد به دیبا. کردیم درد سرش 

 .شدیم وانهید شک یب نجایا

 و کرد جمع کاناپه یرو از را نشیسنگ و کرخت تن

 .انداخت سرش یرو را شالش

  

 پشت را خودش و دیترس. پراندش جا از زنگ یصدا

 .رساند فونیآ

 را مرد. بود ستادهیا در پشت جعبه کی با یمرد

 . دیکش یاخفه یوا ؟یکالنتر... نکند. شناختینم

 دستش در را جعبه مرد. دهد جواب نداشت جرات

 .زد زنگ گرید بار و کرد جا به جا

  



صورتیتابو   
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 کار فرهاد با قطعًا مرد نیا. داد نییپا را دهانش آب

 گرا هم یکالنتر. بود آمده اشتباه اصاًل دیشا. نداشت

 .کند یکار توانستینم فونیآ پشت از بود،

 را شیصدا و داد یدلگرم خود به جمالت نیا با

 .کرد صاف

 بله؟ ـ

  

 .کرداخم مرد

 ؟یشجاع خانم ـ

 

  یتابوصورت#

۵۲۳ 
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 چه نبود؟ فرهاد واحد مگر نیا. دیکش یاخفه نیه

 قلبش و شده گشاد چشمانش داشت؟ کار او با یکس

 .دیکوبیم شدت با

 ن؟یشنویم رو من یصدا...خانم ـ

  

 .آمد حرف به لکنت با

 .بله...ب ـ

 .شد یشاک مرد

 خانم شما گمیم. خانم یدینم جواب چرا خب ـ

 ن؟یهست یشجاع
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 :گفت کوتاه و سپرد خدا به را خودش

 .بله ـ

 . نیکن باز رو در. نیدار بسته هی ـ

 .داد نییپا ترس با را دهانش آب

 .آقا نداشتم یابسته من ـ

  

 .بود رفته سر مرد حوصله

 هی طرف از. گله باکس. توئه مال نگفتم منم یآبج ـ

 .شده داده سفارش گهید نفر

 یک. سوختیم که بود شده گشاد آنقدر چشمانش

 !داد؟یم سفارش گل او یبرا

 ؟یک طرف از ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3497 

3497 
@romandl 

  

 پستال کارت دیبا روش خانم یک دونمینم بابا یا ـ

 لیتحو ایب. ندارم رو کردنش باز اجازه من. باشه داشته

 .برم من ریبگ

 :گفت مردد. دیسنج یکم را طیشرا

 یورود در همون جلو. زنمیم رو در من. آقا باشه ـ

 .دارمیم بر امیم من نیبزار

 .دیکش یپوف مرد

 . باشه ـ

  

 .کرد باز را در لرزان دست با و گفت یااهلل بسم
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 در و گذاشت در پشت را جعبه شد، خم مرد که دید

 ای نیماش. شد خارج دشید رهیدا از و بست را

 .بود دهیند را یموتور

  

 .داد هیتک وارید به و گذاشت را یگوش

. ندک سکته دیترسیم که دیکوبیم تند آنقدر قلبش

 ...بود اگر. بود فرهاد کاش

 و بود دینبا فرهاد. گذاشت یانقطه افکارش جلو

 که بود ردهک یزندگ تنها سال سه. کردیم فرق نبودش

 !کند؟ را نواب فرهاد بودن آرزو حاال

  



صورتیتابو   
  
 

 

3499 

3499 
@romandl 

 ازب بود یکالنتر نقشه اگر یحت. داد یدلدار خود به

 ! فرستاد ینم که گل شیبرا

 .دیکش سرک راهرو در و کرد باز را در

 نییپا ترس با را دهانش آب. دید در پشت را جعبه

 .رفت جلو و دیپوش را شیهاییدمپا. داد

  

 هک قرمز رنگ به یونیپاپ با یکمش تماما یاجعبه

 .داشت قرار شیرو

 اپ دو یرو. نبود نیسنگ ادیز. زد جعبه به یا ضربه

 . برد جلو را لرزانش دست و نشست

  



صورتیتابو   
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 و برداشت را جعبه در لحظه کی در و بست چشم

 .کرد پرت

 یسرخ رز یهاگل و کرد باز کم کم را شیها چشم

 اب آنها وسط و بود شده دهیچ بیترت به که دید را

 . بود نوشته را اسمش اول دیسف رز یهاگل

 رگبگل و برد جلو را دستش. ستادیا یالحظه قلبش

 .کرد لمس را فشانیلط یها

 

  یتابوصورت#

۵۲۴ 
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 کش و نشست لبش یرو نرمک نرم لبخند،

 .نشست شیگلو یرو بغض  .آمد

 . ردک باز را برگه یتا. بود جعبه کنار یکوچک نوشته

 داخل بمب نبودن از نانیاطم و دنیترسن جهت ـ

 .مسافر: فرستنده. باکس

  

 بعد د،یخند جان کم. بود کرده پر را مشامش هارز بو 

 پوشاند را صورتش عرض تمام و آمد کش اشخنده

 خودش و بود شده مست دنینوش یب. زد قهقهه بعد و

 حال منکر خواستیم. دیفهمینم را حالش هم

 نییپا و باال نیا کند نکارا خواستیم. شود خوبش

 شد؟یم مگر و را قلبش ضربان یهاشدن
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 فرود اشیزندگ یهایتلخ انیم در یعسل یجو انگار

 رمگ و باشد شده نیعج هایتلخ تمام با و باشد آمده

 به را زیچ همه و کرد جمع را یجو نیا توانستیم

 برگرداند؟ قبل حالت

  

 .شد فرهاد واحد وارد و برداشت را باکس

 .گذاشت کانتر یرو را جعبه

  

 را اهو و بست چشم. بود شده بیترک هارز با قهوه بو

 .برد نهیس به صانهیحر
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 ساساح را اشبسته لهیپ قلب شدن پروانه توانستیم

 .کند

 گل باکش یرو j به نگاهش کرد، باز که را چشمش

 چرا؟ بود؟ داده سفارش فرهاد. ماند رهیخ

 باکس و یخداحافظ نیا با مرد نیا. نشست مبل یرو

 لبش... هدف داشت؟ یهدف چه بود، فرستاده که یگل

 شد؟ینم اگر... هدفش آخ. گرفت دندان به را

 د؟یکشیم دست دیبا. کرد رها کاناپه یرو را خودش

 *** 

 جهیسرگ که بود کرده رو و ریز را نستاگرامیا نقدریا

 یاگوشه و کرد قفل را یگوش و نشست. بود گرفته

 .اختاند
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 واحد به که ظهر از. بود گذشته شب نه از ساعت

 زدن زل جز بود نکرده یکار چیه بود، آمده خودش

 اتنه و شانیخداحافظ به کردن فکر گل، باکس به

 .شد ختم کوتاه امیپ کی به فرهاد از خبرش

 .دمیرس من ـ

  

 رشس یوقت بود گفته که یهلن به زدن زنگ حوصله

 . نداشت هم را  ردیبگ تماس او با شد خلوت

 دیبا. داد یقوس و کش را بدنش و دیکش یاازهیخم

 آزاد فکرش یکم تا گرفتیم گرم اب دوش کی



صورتیتابو   
  
 

 

3505 

3505 
@romandl 

 تتوانسیم که بود کرده فکرده نقدریا صبح از. شود

 . کند احساس هم را مغزش یهارگیمو درد

  

 به نکردن فکر روز سه اتیعمل از روز نیاول نیا

. بود خورده شکست جوربد اول قدم در. بود فرهاد

 داشت؟ او به یاحساس فرهاد. بود سوال از پر مغزش

 به نیا از که آره اگر بود؟ شده رسوا شیجلو امروز

 لیدل نه، اگر و کرد یم یرفتار چه دیبا بعد

 بود؟ چه شیرفتارها
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 جهت یب.برد پناه حمام به و برداشت را اشحوله

 چهب یوقت دافتا مادرش ادی. داد طول را گرفتنش دوش

 .حمام دوش ریز را تابستان یهاروز نصف و بود

  

 یریم رهیم سر اتحوصله هیباز اسباب مگه دوش ـ

 .نمیبب رونیب ایب سراغش؟

 .آمد رونیب و دیپوش را حوله و زد یتلخند

  

 تعارف خودش با که انگار. بود کاناپه همان مقصد

 و انداخت یگوش به ینگاه یچشم ریز باشد، داشته

 .برداشت زیخ سمتش به روشنش صفحه دنید با

 . بود صبح شماره همان
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 . زندیم زنگ بود گفته

 انگار. داد جواب یجد و کرد صاف را شیصدا

 دنید با و نبود او بود شده دهیبوس صبح که آنکس

 .بود نزده قهقهه اریاختیب گل باکس

 .سالم ـ

  

 

  یتابوصورت#

۵۲۵ 

 

 .فرهاد خسته یصدا الشدنب و آمدیم باد یصدا
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 .سالم ـ

  

 گرا ای و بودند آورده کم کلمه انگار. سکوت گرید بار

 یرو و خوردندیم تاب و چیپ سرشان در تنها داشتند

 .شدندینم یجار زبان

 خودش پس زده زنگ فرهاد نکهیا هیتوج با جانان

 و بود دهیکش رونیب دانیم از را خود بزند، حرف دیبا

 .دیپرس هادفر یوقت شدبرنده

 ؟یخوب ـ
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 همان از ذوق با خواستیم که بود یحالت چه نیا

 زا و کند فیتعر را االنش نیهم تا گل جعبه دنیرس

 بود؟ شده قفل زبانش گرید یطرف

 .داد جواب کوتاه خودش، با جدال تینها در

 .خوبم ـ

  

 .دیپرس زودتر فرهاد را یبعد سوال

 ومده؟ین شیپ یمشکل خبر؟ چه ـ

  

 .کرد جمع شکمش در را شیپاها

 .نه. یسالمت ـ
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 سکوت یالحظه. دیرس کلمات خط ته به هم فرهاد

 .کرد

 .پس برم من... خب ـ

  

 نیهم شان مکالمه. بست حرص با را شیهاچشم

 .شد تمام بود؟

. رفت بود، کانتر یرو که یگل جعبه به یاغرهچشم

 .باشد او ریتقص فرهاد، غرور که انگار

  

. ودنش تمام تا دیپرس را آمد ذهنش به که یسوال نیاول

 .بود شده دارکش یادیز ییتنها امشب

 ؟یدار جلسه چند ساعت فردا ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3511 

3511 
@romandl 

  

 .شد تردارجان فرهاد یصدا بعد و سکوت یالحظه

 .باشم اونجا احتمااًل هم ناهار. هشت ساعت ـ

 .گرفت کین فال به را شیهاجمله شدن یطوالن

  

 حکم ادب. رفت هارز جعبه سمت به و شد بلند

 .بپرسد را لشانیدل ای نه؟ کند، تشکر کردیم

 گل جعبه به... رفتنت بعد امروز ،یراست... اممم ـ

 ؟یفرستاد تو. دیرس

  

 .نکرد یمکث چیه فرهاد بار نیا تصور خالف بر

 ه؟خوب تشیفیک دادمیم سفارش بود بار نیاول. آره ـ
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 .دیکش هاگل یرو را دستش

 مناسبت؟ چه به فقط. خوبه آره ـ

  

 لوحانه ساده فرهاد از دنیکش اعتراف یبرا سوالش

 .یکیتار در بود یریت اما بود

 ...سایوا اره؟ تش،یفیک خوبه پس ـ

  

 قطع. دیبرچ لب یگوش در بوق یصدا دنیچیپ با

 .بود کرده

 به بعد و کرد نگاه یگوش به دلخور ییهاچشم با

 .بود وانهید واقعًا مرد نیا. هاگل
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 که دیکشیم فرهاد یبرا نشان و خط داشت ذهنش در

 . افتاد یگوش یرو اسمش

 .بود یریتصو تماس

 

  یتابوصورت#

۵۲۶ 

 

 .بود کرده هل و شده پاچه دست. دیکش یاخفه یوا

 نخواهد افتیدر یجواب که بود دهیفهم فرهاد خود

 یاهیثان دو سیو کی بالفاصله و شد قطع تماس کرد،

 .آمد
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 .زد صدا یرو را دستش و دیگز لب مضطرب

 تماس کن وصل جانان، نمیبب رو گل باکس خوامیم ـ

 .رو

  

 :گفت یاخفه یوا

 و اسوانهید دختره گهیم االن. جانان سرت بر خاک ـ

 جواب کرده هل ینطوریا که رفته یعروس عقد تا

 .دهینم رو یگوش

  

 قیعم نفس دو و داد نییپا صدادار را دهانش آب

 .دیکش
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 افتاد، یگوش یرو گرید بار فرهاد اسم که بار نیا

 .داشت نگه هاگل یرو را نیدورب و داد جواب عیسر

  

 هب فکر یب را بود ساخته فاصله نیا در که یابهانه

 احمقانه قدر چه شد، متوجه بالفاصله و آورد زبان

 .بوده

 .نشدم تماست متوجه من ـ

  

 :گفت زد،یم موج خنده آن در که ییصدا با فرهاد

 رو اکسب نمیبب عقب ببر رو یگوش. کردم باور باشه ـ

 .کامل
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 یاهیس صفحه واقع در. شد فرهاد ریتصو متوجه تازه

 .شدیم دهید یفرد از یاهاله آن در که

  

 :دیپرس متعجب

 .کهیتار نقدریا چرا ؟ییکجا ـ

 :گفت یخونسرد با فرهاد

 .میبش یمساو کردم، خاموش رو المپ. اتاقمم یتو ـ

  خب؟ خاموش چرا ـ

  

 .خورد یتکان ریتصو در هاله

 ؟ینیبب رو من چرا تو نم،یبینم رو تو من ـ
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 ارب دل در. نگفت یزیچ گرید و بست لب شده قانع

 .کرد لعنت را خودش گرید

 ور نیدورب بگه ؟یالل گن ینم ینپرس یچیه آخه ـ

 .رهیم آبروت شلوارک تاپ نیا با که برگردون

  

 بعق اریب رو نیدورب لرزه؟یم دستت نقدریا چرا ِاه ـ

 داشت؟ هم سر. نمیبب رو جعبه خوب،

 داشت نگه سفت را یگوش و داد نییپا را دهانش آب

 :گفت و

 .داره آره... اممم ـ

  

 . جعبه کنار داد سر را جعبه سر دست با
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 . سرش نیا ـ

  

 نمیبب گال یرو بکش رو دستت. نجایا تا خوبه خب ـ

 ...خوبه تشونیفیک

 تیفیک دانستینم نه؟ است،وانهید فرهاد بود هگفت

 هچ بود، تردور نجایا از هالومتریک که ییاو یبرا هاگل

 . باشد داشته توانستیم یتیاهم

 ودترز یبرا. بود اعصابش یرو یگوش کیتار ریتصو

 یرو محکم را دستش تماس، نیا از شدن راحت

 :گفت حرص با و دیکش هاگل

 باز. خوبه یلیخ تشونیفیک نینیبیم که نطوریهم. بله ـ

 از دمیم سفارش یکی منم نیاومد نیخواست اگر
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 اگر. نیبش مطمئن تشونیفیک از فقط که خودم نهیهز

 . بخوابم برم من نیندار یکار

  

 خونسرد فرهاد یرو یریتاث چیه کالمش، حرص

 .نداشت امشب

 حاال. سالمه آرنج تا راستت دستت فعاًل... خب ـ

 .شم مطمئن خودت یرو رگردونب رو نیدورب

 

  یتابوصورت#
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 خودش دست شد، خارج دهانش از که یادهیکش یچ

 .نبود

 را حرفش یشدن هل و عجله چیهیب فرهاد کماکان

 .زدیم

... ها مونمیم خواب صبحم جلسه من شهیم رید ـ

 یلمشک ،یسالم نمیبب برگردون رو نیدورب. نداره یچ

 .ومدهین شیپ

  

 چه او با دارد داندینم مرد نیا که کردیم باور دیبا

 رت باهوش یلیخ را فرهاد چون کردینم باور کند؟ یم

 . بود دهید یگوش پشت الیخیب مرد نیا از
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 چه معادالتش و او با دارد که دانستیم قطعًا هم حاال

 .کندیم

 .نشست کاناپه یرو و رفت عقب عقب

 .دینال

 ...فرهاد ـ

 جان؟ ـ

  

 بشقل ضربان. بود داده جواب مکثیب کوبنده، ه،کوتا

 ته دیانب گفت،یم درونش از ییصدا و شد نییپا و باال

 ادیفر افکارش سر بر چسباند؟یم میم کی جوابش،

 کارگنه طفل مثل و شدند خاموش یهمگ که زد

 .انداختند نییسرپا
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 هادفر مثل. باشد الیخیب و دیبگو یعاد تا کند جان

 .نبود موفق دایز اما دیبگو

 .خوبه حالم من ـ

  

 .خورد تکان فرهاد ریتصو هاله گریبارد

 .بچرخون رو نیدورب گفتم. بده حالت نگفتم من ـ

 :کرد اضافه یجد و کرد مکث یالحظه

 نوزا تا پا دوتا و آرنج تا راست دست نجایا تا خب، ـ

 .سالمه

  

 یرو حواسیب که کرد نگاه یگوش به زده وحشت

 .بود اشتهد نگه شیپاها
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 .انداخت مبل یرو تند را یگوش

 در را اشهیگر بود کینزد بار نیا فرهاد طنز با یصدا

 .اوردیب

 یچ همه ؟یرفت کجا مبل؟ یرو یکرد پرت رو من ـ

 .شد اهیس

  

 .گفت ناسزا خود به لب ریز

 ؟یکن قطع شهیم فرهاد ـ

 .شد یجد بار نیا و گذاشت کنار را یشوخ فرهاد

 .مبل یرو از بردار رو یگوش جانان ـ

  

 .دیکش باال را اشینیب. رفت یگوش به یاغرهچشم
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 .بگو یطور نیهم ـ

  

 :گفت کالفه و دیکش یپوف

 سلبا هی برو م،یکنیم بحث میدار اسقهیدق ده االن ـ

 که تو. گهید برگردون رو یلعنت نیدورب نیا بپوش

 تماس هی االن. یحاضر یاقهیدق پنج هم سرکار یبرا

 ؟یکنیم سختش چرا ه،یریتصو

  

 رشفک به اما بود احمقانه بود؟ نکرده فکر نیا به چرا

 له آنقدر. کند تنش لباس و برود که بود دهینرس هم

 .بود برده ادی از را زیچ همه که بود کرده
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 شب موقع نیا و نجایا اومدم من یکرد فکر نکنه ـ

 و یبچرخون رو نیدورب یطور نیهم تو که زدم زنگ

... 

  

 .کرد ینچ و کرد رها تمام مهین را اش ملهج

 ای اتاق یتو ببر منم ای حاال. یدار دقت قهیدق پنج ـ

 قطع رو تماس فقط کاناپه، یرو یچپ ینطوریهم

 .ینکن

  

 .بود هافرش ریتصو بار نیا و برداشت را یگوش

 .زنمیم زنگ بعد کنم،یم قطع من نه ـ
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 قطع را تماس بزند یگرید حرف بخواهد فرهاد تا و

 تعداد. گذاشت قلبش یرو را  دستش و کرد

 رد دستش از یاقهیدق ده تماس نیهم در شیهایسوت

 .بود رفته

 

  یتابوصورت#

۵۲۸ 

 

 و دیپوش را همرنگش شال با روشنش یآب زیشوم فرز

 زانیآو پرده یرو دائم که چشمش. ستادیا نهیآ جلو

 یسرتاپا به ینگاه و کرد کنترل را زدیم زیگر
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 اشدلشوره به تا گرفت یقیعم دم. انداخت خودش

 .کند غلبه

  

 یهالب تا نگاهش و افتاد اشیصورت رژ به چشمش

 یرو رژ زدن وسوسه. آمد باال اشدهیپر رنگ

 نیسنگ سبک حال در و بود افتاده جانش به شیهالب

 بلند گرید بار اشیگوش زنگ یصدا که بود کردن

 .شد

  

 یاوسوسه به دادن جواب از قبل و برداشت را یگوش

 دتن را رژ و داد مثبت جواب بود افتاده جانش به که
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 دفشر هم یرو را شیهالب و دیمال نشییپا لبش یرو

 .ردیبگ رنگ تا

  

 به گرید بار را خودش. بود سوخته اتاق المپ کی

 .نشست کاناپه یرو و رساند ییرایپذ

 .گرفت شیروبرو را یگوش  و داد جواب

 یمخف تفاوتش یب چهره پشت را جانشیه کرد یسع

 .بود سقف ریتصو اول هیثان چند. کند

 .زد شیصدا

 ؟ییکجا... فرهاد ـ

  

 .آمد دور از شیصدا



صورتیتابو   
  
 

 

3529 

3529 
@romandl 

 .اومدم ـ

 وسط فرهاد و خورد تکان یگوش بعد هیثان چند و

 .بود تنش یاسپرت گرمکن. گرفت جا ریتصو

 نفس نفس و داد یم باال را شیموها دست کی با

 .زدیم

 ؟یدییدویم یاشتد ـ

  

 .شد فارغ شیموها کردن صاف از دستش

 .کنم تیرعا رو حجابم رفتم نه ـ

 :گفت جیگ

 ها؟ ـ
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 .زد گرمکنش به یدست

 .بپوشم نویا رفتم ـ

 .شد سرخ لیدل یب

 ... آها ـ

  

 .کرد مکث

 وت م،یبخواب میبر کنم فکر سالمم، خوبم، من خب ـ

 .ینمون خواب فردا هم

 باالتر تخت یرو را خودش و داد تکان سر فرهاد

 .نشست صاف و دیکش

 را نفسش و گرداند جانان صورت یرو را نگاهش

 .داد رونیب
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 ؟یترسینم که امشب تو. میریم. خوبه ـ

  

 ترسد؟یم که گفتیم اگر بود زشت د؟یترسینم

 کوچک بالکن از شتریب همه از و ترسدیم هم یلیخ

 یهر دلش شاپرده خوردن تکان با هر با که اتاقش

 به را خودش صبح از که یلیدال از یکی و ختیریم

 بود؟ نیهم بود، کرده زیت گوش و بود چسبانده کاناپه

  

 طرف دو به را سرش و داد نییپا را دهانش آب

 .جنباند

 بترسم؟ چرا نه، ـ
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. بود کرده مشکوک را فرهاد دادن، جواب در تعللش

 .کرد زیر را شیهاچشم

 ؟یمطمئن نان،جا یترس ینم تو ـ

  

 

  یتابوصورت#

۵۲۹ 

 

 حال به سوال نیا جواب. زد چنگ شیگلو به بغض

 در او دیفهمیم اگر فرض به داشت؟ یفرق فرهاد

 شخواب یکالنتر ترس از او، از دورتر هالومتریک نجایا

 بود؟ ساخته دستش از یکار چه برد،ینم



صورتیتابو   
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 .داد جواب پرحرص و صادقانه

 کنه؟یم یفرق چه خب یول ترسمیم کمی چرا ـ

 :دیپرس سوالش به دادن جواب عوض در فرهاد

 ؟یبخواب یخوایم چند ساعت ـ

 . کرد ساعت به ینگاه

 .گهید ساعت دو یکی ـ

  

 ؟یخورد شام ـ

 .نه ـ



صورتیتابو   
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 یبخواب یخواست بخور، یزیچ هی پاشو پس. خوبه ـ

 ماست بزن، زنگ من به زودتر قهیدق ده تا قهیدق پنج

 .یبخواب تا کنم ینم قطع رو

 .داد رونیب را نفسش

 زیچ. کردم چک هم رو خونه یهانیدورب ضمن در ـ

 ...فقط... دمیند یخاص

 هب رفت ادشی که دیترس حرفش دوم قسمت با آنقدر

 .کند اعتراض اولش قسمت

 ؟یچ فقط ـ

  

 گاران. شوهرن و زن یگفت که بود ییباال هیهمسا هی ـ

 جوون شوهر و زن هی دمید نایدورب یتو. برگشتن



صورتیتابو   
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 ودب کوتاهتر قد زن. بود بلند و دهیکش مرده قد. بودن

 خودشونن؟. یمعمول هم اشافهیق و

 دندان به را لبش. بود دهیند را وایش بود ماه چند

 . کرد فکر یکم و گرفت

 .داد تکان سر نانیاطم با

 .خودشونن آره ـ

  

 بودنن مدت نیا. نمشونیبیم نایدورب یتو باره نیاول ـ

 تسین یخال ساختمان که بهت گفتم کل در. اًلاحتما

 .ندارم اعتماد هم اونا به من چه اگر

 .انیخوب یهاآدم نه ـ



صورتیتابو   
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 رو شامت برو. انیخوب یهاآدم همه تو نظر از ـ

 .تماستم منتظر من بعدش. بخور

  

 .کرد اعتراض

 نیا. هیعیطب ترس نیا. خودم خوابم یم من فرهاد نه ـ

 چک ایدن سر اون او به بزنم زنگ هیچ مسخره کار

 نه؟ ای خوابمیم من ینیبب یکن

 اعتراض حرفش یرو نتوان که یطور یجد فرهاد

 .کرد تکرار باز کرد،

 یزنیم زنگ من به بعد  .یخوریم شام یریم تو ـ

 هب و دادم بهت خودم که هیقول یبرا نمیا. خواب یبرا

 .کنمیم قطع من. نداره یربط گهید زیچ چیه



صورتیتابو   
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@romandl 

  

 . بود شده قطع تماس بجنبد خود به تا و

*** 

 

  یتابوصورت#

۵۳۱ 

 

 ردآو رونیب تاپلپ از را سرش تلفن، زنگ یصدا با

 هک بود گفته فرهاد به. داد بدنش به یقوس و کش و

 آن یرو داشت روز شبانه اما کندیم لیتعط را پروژه

 از یکار چیه رفتنش کار یبرا بود دهیفهم. کردیم کار



صورتیتابو   
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 درخواستش جواب منتظر دیبا. آمدینم بر دستش

 .ماندیم

  

 .نشست لبش یرو یدار جان لبخند. بود نایم

 .سالم ـ

 ؟یازنده خدا دیام به ؟یشجاع مهندس سالم کیعل ـ

 یرفت باشه؟ معرفت یب تونهیم قدر چه آدم واقعًا

 یانداخت معصوم طفل دهیسپ نیا با رو من مسافرت

 حال؟ و عشق هم دسمهن و تو و ندرالیس ینامادر  با

 .دیخند جانان که دیکش یآه



صورتیتابو   
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 آدیم خودش ای نیا نزنم زنگ بزار گمیم یه. ببند ـ

 نیا دهیسپ گفتم دهیسپ به گهید امروز زنهیم زنگ ای

 .میش قدم شیپ و میکن یبزرگ باز ایب مرده شک یب

  

 .شد بلندتر جانان قهقهه

 برگشتم االن بودم ریدرگ روز چند نیا دیببخش ـ

 .رانمته

 .کرد تعجب نایم

 ؟یتهران واقعًا ـ

  

 براتون نقدریا چرا نبودما، هفته کی فقط. آره ـ

 .امخونه یتو به؟یعج



صورتیتابو   
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 .کرد ینچ نایم

 هم تو البد گفتم ،یدب رفته مهندس دمیشن آخه نه ـ

 .یرفت

 ..فر نه، ـ

 .خورد را حرفش

 . رفتن تنها مهندس یآقا ـ

  

 :گفت حرص با نایم

  رفتن؟ هم با ندرالیس ینامرد نیا با ـ

 .دیپر باال شیابروها

 ندرال؟یس ینامادر ـ



صورتیتابو   
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 راه به راه شهیش یتو کرده رو ما خون که نیهم. آره ـ

 .ن...جو دیگلش. دهیم ریگ ما همه به

  

 راچ دیگلش. نداشت اعتماد شیهاگوش به. برد ماتش

 بود؟ رفته یدب به

 یتقو تا و بود زده زنگ فرهاد به که افتاد شبید ادی

 داده مانیاطم که قبلش ای. بود نکرده قطع برد، خوابش

 و است داریب او بزند، زنگ شب از ساعت هر بود

 .بود شده رنگ کم دلش در یکالنتر ترس

 ...جانان ـ

  

 .شد جمع حواسش



صورتیتابو   
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 ؟یچ یبرا ؟یدب رفته دیگلش یگفت بله؟ ـ

 .داشت مو به مو را اطالعات نایم

 یتو وار ملکه شب تا صبح که روزه چند نیا. آره ـ

 رو همه داد. کردیم نکن بکن و زدیم چرخ هابخش

 دًابع. یدب رمیم ستمین من گفت هم روزیپر. آورد در

 هی فردا پس  دمیفهم آوردم در رو ماجرا تو و ته

 هی قدر، یتجار یهاشرکت همه بًایتقر که شهیهما

 باباش شرکت طرف از امملکه و فرستادن ندهینما

 .رفته

  

 :دیپرس جان یب

 رفته؟ امروز ـ



صورتیتابو   
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 .دیپرس دهیسپ از و کرد مکث یالحظه نایم

 مکن فکر روزید روز؟ید ای یدب رفت امروز دیگلش ـ

 نه؟

 .دیشن را دهیسپ یصدا جانان

 .روزید گفتنیم هابچه ـ

  

 خودش به کرد تالش و داد نییپا را دهانش آب

 ذهنش به که یگوناگون افکار جلو. باشد مسلط

 .زد یسد را نددیرسیم

 .دیشن را فونیآ یصدا

 حرف نایم و بود گوشش یرو یگوش که همانطور 

 . رفت فونیآ سمت به حواسیب زد،یم



صورتیتابو   
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 توانست یم که یالحظه نیبهتر دیشا. بود اوشیس

 را نایم حرف و کرد باز را در. بود االن نیهم دیایب

 .کرد قطع

 نگز بهت رفت بعدًا اومده، مهمون برام من نایم ـ

 .زنمیم

  

 یخداحافظ یگرید حرف یب و گفت یاباشه نایم

 .کردند

  

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
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۵۳۰ 

 

 .کرد باز را در و دیپوش لباس

 هاپله از لب به یلبخند با و دست در فیک اوشیس

 .آمد باال

 .ریخ به دنیرس. سالم ـ

  

 را استقبال و زدیم زنگ گوشش در دائم نایم صدا

 .کرد یتبسم یسخت به کرد،یم سخت

 .داخل ایب. ممنون سالم ـ

  

 .رفت کنار در جلو از



صورتیتابو   
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 یرو خودش و گذاشت وارید کنار را فشیک اوشیس

 .نشست کاناپه

 :گفت یشوخ با

 نخوردنت؟ هاگرگ شبید ؟یسالم تو ـ

  

 .زد برق به را ساز ییچا

 . سالمم فعاًل ـ

 .جنباند سر اوشیس

 دهن یتو گذاشتت کنهیم فکر فرهاد. خداروشکر ـ

 .رفته و ریش

  



صورتیتابو   
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 یحرف و بپرسد دیگلش از خواستیم. نداد یجواب

 انداخته چنگ شیگلو به که یبغض از امان اما بزند

 رسوا زدن حرف کلمه کی با دانستیم و بود

 . شودیم

 یراب اصاًل رود؟یم دیگلش با بود نگفته فرهاد چرا

 دیگلش چون بود، نکرده او رفتن یبرا یاصرار نیهم

 .گرید بود

  

 نشان و خط فرهاد یبرا ذهنش محکمه در رحمانه یب

 در که یزیچ تنها. کردیم محکومش و دیکش یم

 . بود شیهاحرف و فرهاد شبید تماس بود، تضاد



صورتیتابو   
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. تندنگرف اتاق کی ،ینفر دو که بود مطمئن نیا از تنها

 افاعتر نیا. بود کاره چیه باز باشندف گرفته اصاًل

 .آورد درد به را قلبش

  

 . برگشت ییرایپذ به و ختیر یچا وانیل دو

 چیپ دستش در را وانیل و برداشت وانیل کی اوشیس

 .داد

 گذشت؟ خوش مسافرت خبر؟ چه ـ

  

 دسته یرو از را تاپلپ. نشست کنارش فاصله با

 ابنق و داد نییپا را دهانش آب. گذاشت نییپا کاناپه

 .زد چهره بر یالیخیب



صورتیتابو   
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 . یخال تو یجا. بود خوب. ستین یخبر ـ

  

 .چرخاند خانه اطراف را نگاهش اوشیس

 نشد؟ یخبر ؟یدینترس شبید ـ

 .گرفت گاز را لبش. افتادینم شبید ادی کاش

 . دمیخواب. نه ـ

  

 .خاراند را شیابرو باال

 اتاق هی. ما خونه یایب امشب از ییتنها اگر گفتم ـ

 .هیخال مهمان

 .انداخت باال سر

 .راحتم نه ـ



صورتیتابو   
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 .ردک زیر چشم و اردیب طاقت نتوانست رگید اوشیس

 ؟یخوب یمطمئن. یهست یطور هی تو جانان ـ

  

 رب دستش از نیا از شتریب. کرد نییپا باال را سرش

 .آمد ینم

 اشییچا و نگفت یزیچ گرید اما نشد قانع اوشیس

 .دینوش را

  

 موکلش با زدن کله سرو مشغول و زد زنگ اشیگوش

 .افتاد کانتر یور گل جعبه به چشمش که بود

  



صورتیتابو   
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  یتابوصورت#

۵۳۲ 

 

 گرداند جانان سمت به را سرش شد، قطع که تماسش

 .بود شده رهیخ یقال یهاطرح به که

 ؟یدیخر گل خودت یبرا ـ

  

 .چرخاند اوشیس سمت به را سرش حواس یب

 .فرستادن برام. نه ـ

 .دیکش هاگل یرو را دستش اوشیس

 ؟یِک ـ



صورتیتابو   
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3552 
@romandl 

  

 .روزید ـ

 .دیترس

 بود؟ ناشناس فرستاده؟ یک ـ

  

 رفک در اوشیس و کشتیم دیگلش فکر داشت را او

 .بود هاگل

 .گفت جان یب

 .فرستادن داده، سفارش رفتنش بعد فرهاد ـ

  

 . بودند شده دق نهیآ حاال هم هاگل نیا

 . رفت باال اوشیس ابرو جفت



صورتیتابو   
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 .ردک آمد و رفت جانان و گل جعبه نیب رشیمتح نگاه

 تا. بود شده وانهید مرد کرد؟یم کاریچ داشت فرهاد

 .زدیم اشتباه عشق و یفراموش از حرف شبیپر

  

 :گفت تعلل با. دید را جانان درهم افهیق

 ؟یآیم توهم بزنم سر رضایعل به رمیم من جانان ـ

  

 بردن مات هیثان چند از بعد و کرد نگاهش حرف یب

 . شد بلند مبل یرو از و گفت یجانیب آره

 .داد هیتک کانتر هب اوشیس

 .دهیپر رنگت وفتاده؟ین یاتفاق یمطمئن جانان ـ
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 اما رفتنش یدب و دیگلش از. دیبگو خواستیم

 دیگلش یهمراه لیدل به دیفهمیم اوشیس اگر چطور؟

 که یبعد نفر قطعًا افتاده روز نیا به او فرهاد، با

 .قلبش راز شدن فاش و بود فرهاد دیفهمیم

  

 لوج استیس با و کردیم فکر یکم دیبا اما گفتیم

 .شدینم حال نیا با. رفتیم

 خوب رونیب میبر. ندارم حوصله و حال کمی خوبم ـ

 .شم حاضر برم من پس. شمیم

  

 کامل را شیهالباس. عجله یب و حوصله با. شد آماده

 شال و وست با یشمی یسرهم. کرد ست هم با



صورتیتابو   
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 تا گرفت نگاه زود و آورد رونیب کمد از را اشیکرم

 رهیخ کمد گوشه شده زانیآو یهود یرو چشمش

 یکمرنگ لبخند خودش به ندهیآ جلو و دیپوش. نماند

 .زد

 ؟یاهآماد ـ

  

 رونیب اتاق از لشیوسا برداشتن با و گفت یتند آره

 .رفت

. اندم وایش خانه بسته در به نگاهش آمدن نییپا هنگام

 جواب بود، زده زنگ که آخر دفعه زد؟ینم زنگ چرا

 اهم چند بعد حاال. بودند شده بیغ بعد و بودند نداده

 ! بودند برگشته
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 نییپا هاپله از اوشیس سر پشت مشغول یذهن با

 .رفت

 

  یتابوصورت#

۵۳۳ 

 

 یرو برهنه تنه باال با و بست کمرش دور را حوله

 .دیکش دراز تخت

 .داشت اوشیس از رفته دست از تماس سه

  



صورتیتابو   
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 یهاچشم یرو را دستش و گرفت را اششماره

 .دیکش اشخسته

 یگوش در اوشیس بارشماتت و ضیپرغ یصدا

 .دیچیپ

 ؟ییکجا فرهاد ـ

  

 .دیکش یاازهیخم

 .هتلم. یزنیم زنگ بند هی که نمردم ـ

  

 :گفت اوشیس بعد و شد سکوت یالحظه

 شد؟ یچ اتجلسه ـ

  



صورتیتابو   
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 .هتل اومدم خوردم ناهارم. شد تموم ـ

 ؟یبست رو قرارداد ـ

  

 .دیچرخ پهلو به

 هم شفورد طرف نیا دهن بود کینزد فقط. آره ـ

 .ببندم قرارداد همراه

 ؟یچ یبرا ـ

 .کردیم اشیعصب مرد یاصرارها و هاحرف یادآوری

 صحبت و قرارداد کردن امضا یجا وانهید مردک ـ

 انگار کردیم فیتوص رو جانان یطور هی شرکت،

 یخوب معاون هچ راست و چپ یه. من نه اونه معاون

 هم نقدریهم اگر یعنی همراهت؟ ومدهین چرا ،یدار



صورتیتابو   
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 و قرارداد ریز بزنه اومدینم بدش برد،ینم حساب ازم

 .نکنه امضا هم رو قرارداد جانان اومدن تا

  

 .دیخند بلند اوشیس

 واقعًا؟ ـ

  

 .فشرد هم یرو حرص با را شیهادندان

 رمس کمی گرفتم دوش فعال. دارم یشوخ باهات نه ـ

 .بخوره باد

  

 .رونیب برو ـ



صورتیتابو   
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 سامون و سر رو شرکت یکارا کمی. دارم کار نه، ـ

 شده بسته هاقرارداد تمام. تمومه کارا گهید. بدم

 .شهیم شلوغ سرم یلیخ برگردم

 .بود یاوک یچهمه. زدم سر رفتم صبح ـ

 .ممنون ـ

  

 .کرد مکث

 ؟یبود زده زنگ بند هی نایهم یبرا ـ

 .افتاد تماسش لیدل ادی تازه اوشیس

 شاندنیرس از ربع کی. کرد دوم طبقه پنجره به ینگاه

 .گذشتیم

 .داد رونیب را نفسش



صورتیتابو   
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 .نه ـ

  

 .ختیر کالمش در را حرصش

 ؟شاالیا یکن فراموش رو دختر نیا یرفت تو فرهاد ـ

 هک من یبرا خوند روضه شیپ شب دو نیهم بود یک

 دیبا ما فالن، هیشدن نه و داره دوست رو من اون نه

 م؟یریبگ فاصله هم از و میکن فراموش رو گهید هم

 اون زا که یکرد موافقت استعفاش با و یدب شینبرد

 ه؟یفراموش دیجد روش براش؟ یبفرست گل باکس ور

  

 .شد حاکم خط طرف آن در ینیسنگ سکوت
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 که نداشت یدفاع چیه اشیزندگ در بار نیاول یبرا

 .بکند

 

  یتابوصورت#

۵۳۴ 

 

 تمسخر با  اوشیس که شد دارکش انقدر سکوتش

 :گفت

 ...یخورد شکست اول قدم نیهم نه؟ ینتونست ـ

  

 .دیغر

 .اوشیس شو خفه ـ
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 .نشست پله نیاول یرو

 االن یکرد فکر اگر تلخه؟ قتیحق شم؟ خفه چرا  ـ

 جانیا خدا به. فرهاد یکرد اشتباه کنمیم قتیتشو

 درم. صورتت تو دمیکوبیم رو گلت باکس یبود

 رو فرض اصال. داره رینگ و ریبگ اتعالقه تو یحساب

 دیبع من که باشه هم متنفر تو از جانان میبذار

 در پدرشو که کنات سفت کن شل نیا با دونم،یم

 .یاریم

  

 .گرفت نفس
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 وارید به وارید و فرستادن گل باکس روز هر واال ـ

 یدار تو بعد کنهیم نرم سنگم دل بودن، گهید یکی

 با شیپ شب دو یوقت یآریم دختر نیا سر ییبال چه

 ینم هم درد به ما و نه یگفت یبرداشت تیقاطع اون

 و گل یستین که حاالم یدلش ور که روز هر. میخور

 ؟یفرستیم بلبل

  

 در را آزادش دست و زد قدم اطیح در کالفه و ستادیا

 .ندیبب را او فرهاد که انگار. دادیم تکان هوا

 مطمئن وجودت درصد صد از درصد کی اگر فرهاد ـ

 تیزندگ کل یبرا دختر نیا خواستن برابر در ستین

 متونیتصم و متیتصم اگر. فردات و امروز نه و

 هم درد به نیدونیم و یدونیم اگر. ستین یجد
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 که کنار نیبذار رو یباز گل یباز نیا نیخورینم

 هک یوابستگ هی. نیشیم بدبخت دوتاتون آخرش

 . ادیب وجود به دینبا شه، ختم چیه به آخرش

  

 .برد شیموها انیم را دستش

 ای روم یرو ای. یکرد یروادهیز جاشم نیهم تا ـ

 بعد اد،ین یدب تو با خارج، بره بده، استعفا. زنگ یزنگ

 جیگ رو دختره االن نیهم ؟یفرستیم گل باکس هوی

 یکجا دمینفهم یکی من بده حالش نقدریا. یکرد

 .کال هپروته یتو. واال استیدن
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 یها حرف و بود بسته را شیهاچشم مدت تمام

 شانلیتحل و هیتجز به ازین. دیشنیم تنها را اوشیس

 خود با روزه چند نیا را هاحرف نیا تمام. نداشت

 احساس خورد به بود کرده تالش و کرده تکرار

 از یاگوشه تنها اوشیس که بدهد یسرکش

 .ودب دهیفهم و دهید را اشیانگریعص

  

 .کرد حساسش کالمش آخر تکه تنها 

 بده؟ حالش یچ یعنی شده؟ چش ـ

  

 شیها حرف به فرهاد ندادن تیاهم از یعصب اوشیس

 :گفت آرام
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 چشه دونمینم. دادم ریگ یچ هر نگفت که من به ـ

 .واضحه ستین خوب یول

 ...که بود خوب شب آخر تا شبید ؟یمطمئن ـ

 .شد زیت اوشیس یهاشاخک

 شب؟ آخر کدوم قًایدق ـ

  

 :گفت الیخیب فرهاد

 .نایا دوازده ساعت ـ

  

 :گفت یشاک

 دختر یزنیم زنگ دوازده ساعت که چه تو به االن ـ

  مردم؟
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 .پراند لب ریز یاکالفه بابا یا

 دیترس یم مردم؟ دختر. گهید رو صدات ببر اوشیس ـ

 نیا. باشه وصل تماس برهیم خوابش تا زدم زنگ

 .نده ستموند کار یکالنتر

 :گفت ناباورانه. کرد سکوت یالحظه اوشیس

 و ببره خوابش جانان که یزد زنگ شب آخر تو ـ

  ؟یفرستاد گل باکس قبلشم ؟یباش مواظبش

  

 جا از باشد، کرده درک را فرهاد یهاحرف تازه انگار

 :گفت وارهیکنا و ادیفر با و دیپر
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 رو شیعاشق و عشق یدب رفته که یکس اون ـ

 فرهاد مهندس گرنه و منه خانوم عمه کنه، وشفرام

 ماسکل منم. عشقشونن با ترکوندن الو مشغول نواب

 .خورمیم رو تو حرص یه که

 

  یتابوصورت#
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 را دنیکوب هاون در آب نقش اوشیس یها حرف

 تنها حاال و بود بر از را هاحرف نیا تمام او. داشت

 .بود شده دیتشد سردردش

 .زد شیصدا آرام
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 .اوشیس ـ

  

 .آمدیم اشیعصب یهانفس یصدا

 بله؟ ـ

 .کرد خالصه جمله چند در را قتیحق

 فقط کنم،یم کاریچ دارم دونمینم خودمم من ـ

 ...و بهتره حالم ینطوریا

 .داد نیپاب را دهانش آب. کرد مکث یالحظه

 .فعاًل. نیهم یچیه ـ

  

  .انداخت تخت یرو را شیگوش و کرد قطع را یگوش

 .نشست و کرد جمع تخت یرو از را نشیسنگ تن
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 هچ شبید از. گرفت دستش دو انیم را دردناکش سر

  بود؟ افتاده یاتفاق

  

 عمل اوشیس روش به اگر. بود اوشیس با حق دیشا

 حال لیدل و زدیم زنگ جانان به دینبا االن کردیم

 . گفتیم را نیهم زین منطقش. دیپرسیم را بدش

 .زد تن را شیهالباس نجایب و شد بلند

 ولا قدم در. کرد باز را تاپلپ و نشست زشیم پشت

 همنیا نه؟ بزند، زنگ رترید ساعت کی توانستیم

 ...گرید بود شدن دور جور کی
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 تاپلپ صفحه به را اشختهیر بهم و شلخته حواس

 ...ساعت کی فقط. کرد قانع را خودش و داد

*** 

 . بود اشقهوه وانیل از آمده باال بخار به نگاهش

 دانستینم جانان و قهوه ای یچا بود دهیپرس رضایعل

 دهانش در قهوه اسم چرا بود، یچا عاشق که او

 .بود دهیچرخ

  

 قلبش انیم ییجا و برد هیر به قیعم را قهوه بو

 کجا االن یعنی. بود گذشته چهار از ساعت. سوخت

 ...دیگلش یعنی بود؟
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 .کرد بلند را شسر و زد یسد افکارش جلو

 شده یچیباندپ و وصل گردنش به که یدست با رضایعل

 .کردیم نگاه را او و نشسته شیجلو بود،

  

 با اوشیس. کردیم تشیاذ سکوت و نگاهش ینیسنگ

 رونیب بود ربع کی از شتریب دارم یمهم تلفن گفتن

 .گشتیم بر زودتر کاش. بود رفته

 .شکست را سکوت باالخره رضایعل

 .دهیپر رنگتون خانوم؟ جانان یخوب شما ـ

  

 یشجاع خانم گفتن به شهیهم فرهاد که بود ادشی

 . بود کرده دیتاک
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 الح لیدل تا شدینم لیدل باز اما نبود خوب که حالش

 .کند بازگو رضایعل یبرا را بدش

 . کنهیم درد سرم خورده هی ستم،ین بد ـ

  

 ادامه خشک و سرد جو نیا از شدن خارج یبرا و

 :ادد

 هنوز؟ نه ای سرکارتون نیبرگشت االن ـ

  

 یراض بود، گرفته شیپ جانان که یریمس از رضایعل

 .آمد حرف به مشتاقانه. بود

 خونه ادیز تونمینم دستمونه دیجد پرونده هی چرا  ـ

 .هشیم خوب کاماًل گهید وقت چند تا دستمم. بمونم
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 .زد یرنگکم لبخند

 .خداروشکر ـ

  

 

  یتابوصورت#

۵۳۶ 

 

 .آوردندیم کم حرف

 یزیچ گفتن در انگار کردیم دست دست رضایعل 

 .بود مردد

 .رفت باال شیابرو جانان
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 ن؟یبگ نیخوایم یزیچ ـ

 و دیکش خشکش شیهالب یرو را زبانش رضایعل

 .رفت اشیشانیپ و قهیشق یرو سالمش دست

 ...راستش... آره ـ

  

 توانستیم. بود افتاده زین جانان جان به استرسش

 .است یکالنتر مورد در یخبر که بزند حدس

 شده؟ یزیچ ؟یکالنتر ـ

 :گفت تند و خورد جا رضایعل

 .ستین یکالنتر مورد در... نه ـ
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 .کرد فروکش جانشیه

 رو من کردنتون دست دست نیا ه؟یچ خب ـ

 .ترسونهیم

 هب چشمش. دیکش گردنش پشت را دستش بار نیا

 .بود شخود یجلو یچا وانیل

 کار هی گفتم زدم زنگ نیبود شمال ادتونهی راستش ـ

 ...دارم باهاتون

  

 . کرد بلند را سرش

 نییپا و باال را سرش تند تند و کرد فکر یکم جانان

 .کرد
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 یچ خب. بهم نیگیم ن،یدید منو نیگفت. آره... آره ـ

 شده؟

  

 .زد لبخند معذب

 یول ستین یکالنتر مورد در یزیچ راستش خب ـ

 ...االن که داره ینیچمقدمه به ازین کمی

  

 .دیماس دهانش در حرفش

 شد خانه وارد درهم ییهااخم با اوشیس و شد باز در

 یشتبهدا سیسرو به میمستق آنها به کردن نگاه یب و

 .رفت

 .کرد تمام را اشجمله تند تند و کند جان رضایعل
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 هی یبرا. بگم بهتون دیبا تنها رو موضوع نیا خب ـ

 م؟یکن هماهنگ میتونیم یارحضورقر

  

 ارضیعل از. بود کرده ریدرگ را ذهنش اوشیس رفتار

 ستیچ دانستینم که یحرف یبرا بود یعصبان هم

 دیبا حاال که بود کرده دستآن و دست نیا نقدریا

 رونیب ترس با که یطیشرا نیا در شدیم مجبور

 .گذاشتیم او با قرار کی آمد،یم

  

 چرا شاویس. بود گرفته دلشوره. پراند لب ریز یاباشه

 ییبال اگر نبود رانیا که فرهاد داشت؟ را حال آن

 ...آمده سرش
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 جهت یب و خودیب که گفت یقلب به یبلند شو خفه

 احساسات و افکار و خوش یبرا دلش. سوزاندیم دل

 حلقه درهم را شیهادست. سوخت اشروزه چند نیا

 .کرد

  

 به سیخ صورتش با اوشیس تا دیکش طول قهیدق چند

 .تنشس جانان کنار نفره تک مبل یرو و آمد ییرایپذ

 فسن نفس اوشیس. ردیبگ را زبانش جلو نتوانست

 .زدیم

 شده؟ یزیچ ـ

  

 .انداخت باال سر اوشیس
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 .هیکار. نه ـ

 

  یتابوصورت#

۵۳۷ 

 

. ردآو یگرید یچا وانیل رضایعل. نگفت یزیچ گرید

 وانیل به جانان و داد نییاپ را یچا داغ داغ اوشیس

 دوست را قهوه. زد شخندین اش شده سرد قهوه

 .بود شده شیبو معتاد دیشا... را شیبو اما نداشت

 ادمعت نیاول عنوان به را اسمش نسیگ در توانستیم

 .کند ثبت قهوه حهیرا به

  



صورتیتابو   
  
 

 

3582 

3582 
@romandl 

 قطف که نشست جانش به یفیخف لرز اعتراف نیا از

 و کرد جور و جمع را خود. شد اشمتوجه خودش

 وجودش از را حهیرا نیا دیبا. دیکش یقیعم نفس

 ...عبث یتالش. شدیم خارج

  

 ولمشغ رضایعل با بودآمده جا حالش انگار که اوشیس

 چیه از جانان که شدند یاپرونده مورد در زدن حرف

 .آوردینم در سر شانیهاحرف از کدام

 چرا دانستینم اصاًل. بود رفته سر اشحوصله 

 در یمیتصم. بود رفتهیپذ را نجایا به آمدن شنهادیپ

 .احمقانه و لحظه
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. شد آن با رفتن ور مشغول و آورد در را اشیگوش

 ذهنش در یفکر افتاد، هلن شماره به که چشمش

 .زد جرقه

 خودتونه؟ مال که نییپا باغچه سرهنگ جناب ـ

 بندازم؟ ینگاه هی بهش ستین یمشکل

  

 .دز یمعذب لبخند رضایعل

 ساختمانه واحد دو کال نجایا. ستین یمشکل نه ـ

 یکس نییپا هم االن. من هم باال و خواهرمه که نییپا

 .دیبر نیتونیم ستین

  

 .داد ادامه خجل
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 زیچ و اسمردونه یادیز واحد نیا دیببخش گهید ـ

 خواهرمه کار هم نییپا باغچه نداره، یاکننده سرگرم

 .آرمینم در سر اهیگ و گل از ادیز من وگرنه

 جواب. نبود اتییجز گفتن به ازین که کرد فکر

 جمالت تمام به پاسخ در. بود نه ای آره کی سوالش

 از هک یکبوتر مانند و زد یخشک لبخند تنها رضا،یعل

 .داد رونیب را نفسش و آمد رونیب خانه از بپرد، قفس

 با ار وقتش آنقدر وقته چند نیا. رفت نییپا هاپله از

 یتلگراف و کوتاه شانیهاجواب و بود ذراندهگ فرهاد

 .نداشت را هاآدم یطوالن جواب حوصله حاال که بود

 ار اشیشگیهم یسرسبز زین باغچه و بود زمستان

 مانده شاندهیخشک یهاساقه تنها هاگل از. نداشت

 وابخ نهیگز اگر. بودند رفته یزمستان خواب به. بود
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 نیا در حتمًا بود فعال زین هاآدم یبرا یزمستان

 استفاده آن از بدش حال و یسردرگم یهاروز

 را شدن اهیگ یایرو ها،روز نیا از فرار یبرا. کردیم

 هشد رفع اشیخستگ و شدیم داریب که بعد. داشت

 خسته... حاال اما کردیم گل و زدیم جوانه باز بود،

 . سخته یلیخ بود،

  

 .نشست دیسف سنگ یرو باغچه لبه

 به یفیخف لرز سنگ یسرد. بود دهینپوش را شیپالتو

 تنها. بود هلن به زدن زنگ وقت حاال. انداخت جانش

 جز به البته. داشت ایدن نیا در که یاعتماد قابل فرد

 دورش خودش از نرم نرم داشت که نواب فرهاد
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 و ییتنها به جانان. بود طرفه دو تالش نیا و کردیم

 .دیگلش با او

  

 زده حلقه اشک تا زد پلک تند تند و برد باال را سرش

 یگوش به را یهندزفر. نشود یجار چشمانش در

 رهادف اسم که رفت نشیمخاطب ستیل به و کرد وصل

 .دبو یریتصو تماس. زد خشکش. افتاد یگوش یرو

  

 دیشا کرد فکر که زود آنقدر. شد قطع زود یلیخ

 نییپا را ستیل. اوردین خود یرو به و خورده دستش

 یاالب فرهاد از یکوتاه امیپ که برسد هلن به ات رفت

 .آمد یگوش
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 یعنی هیثان کی ولو یدینم جواب و ینیآنال یوقت ـ

 من جواب دیبا یول. یبد جواب یخواینم و یدید

 .یبد رو

 

  یتابوصورت#

۵۳۸ 

 

 مخصوص که یدستور لحن و امیپ خواندن محض به

 .فتادا یگوش یرو فرهاد اسم گرید بار بود، فرهاد
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 نبوده درست افکارش شد خنک دلش که بود حماقت

 به زدن زنگ مشغول هست کجا هر االن فرهاد و

 .دیگلش با گذراندن وقت نه و اوست

 .زد ادیفر مغزش در یکس

 ها؟ ؟یچ بعدش و قبل زنه،یم زنگ تو به االن ـ

  

 دادن رد یبرا یفرمان سرش درون یصدا آنکه قبل

 احساسات از که درونش چموش جانان بدهد، تماس

 بزس رهیدا گرفت،یم دستور شیهاروز نیا گرفته پا

 را فرهاد چهره یگوش صفحه کل و کرد لمس را رنگ

 .گرفت قاب

  



صورتیتابو   
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 که ییموها و رنگ یشمی شرتیت. کرد رصدش

 دخترک. بودند شده داده حالت باال به شلخته

 نیا با فرهاد اگر. دیکش نقشه درونش پردازالیخ

 ست د،یپوشیم کرم شلوار اشیشمی شرتیت

 .شدندیم

  ؟ییکجا ـ

  

 پشت منظره به نگاهش که داد فرهاد به را حواسش

 . بود او سر

 حیصر. نکند مراعت که بود یعصبان دستش از آنقدر

 :گفت

 .سرهنگ خونه ـ
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 گفت نایم یوقت خودش مثل درست. خورد کهی

 .رفته یدب به روزید دیگلش

 پنهان یبرا یتالش که بود واضح آنقدر خوردنش جا

 .کرد زمزمه ریمتح و نکرد کردنش

 سرهنگ؟ خونه ـ

  

 وا و داشت تیحساس رضایعل یرو فرهاد بد ای خوب

 ری به ری کرد،یم تیاذ را او هم یکم. دانستیم هم

 .شدیم اجرا عدالت یاذره دیشا اما نه که

 .سرهنگ خونه آره ـ
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 باال و شیصدا کنترل یبرا که یتالش تمام. دیفهمیم

 بود افتاده آن یرو که یلرز از را کردیم نرفتنش

 .کردیم احساس

 سرهنگ؟ خونه یرفت یشد پا طیشرا نیا یتو تو ـ

 نیا یفهمیم ،ینر رونیب خونه از بود قرار تو جانان

 .یداد قول من به تو رو؟

 بود داده قول مثاًل. بود داده قول هم او اما دیفهمیم

 . دیگلش با آنهم ،یدب بود هرفت اما باشد مواظبش

 اشخونه تیامن. سرهنگه هم آدم نیا اما فهممیم ـ

 عدمب. که ستین کمتر نباشه، خودم خونه از شتریب

 ینطوریا من خاطر به نزدم، سر بهش که بود ناراحت

 . شده
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 با. گفتیم عجله بدون و دهیجو دهیجو را کلمات

 نیماش مثل که ستین او دل انگار که یطور و آرامش

 .شدیم رو و ریز یه ییرختشو

 .کرد تکرار تمسخر با را آخرش جمله فرهاد

 ... شده ینطوریا من خاطر به ـ

  

 و خورد فرو را نشییپا لب. زد یصدادار پوزخند

 .دیباریم اشافهیق از یکالفگ. داد رونیب را نفسش

 اختهس فلسفه توانستیم  .دیکوب محکم جانان قلب

 به تنها کردیم فکر. بخواند را دفرها ذهن در شده
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 شاویس اسم گفتن یبرا یتالش چیه او و آمده نجایا

 . کردینم

  

 .دیکش را آنها محکم و برد شیموها انیم را دستش

 یپول اگر یکن عرض سرهنگ جناب به یبر کاش ـ

 هک گلوله جلو رفتیم تو خاطر به باز دادنینم بهش

 یوت دائم رو لشیعل دست حسابش، یتو پول با االن

  کوبه؟یم تو سر

  

 .دیخند تمسخر با
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 یاتیعمل هر یتو دارن عادت سرهنگ جناب ای ـ

 تا کنن مالقات رو یقربان برداشت خش بدنشون

 هوم؟ شه، خوب زخمشون

  

 .زد شیصدا شماتت با و هشداروار

 ...فرهاد ـ

 

  یتابوصورت#
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 .دیپر حرفش انیم
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 یونمهم یرفت هم تو. شهبا بهتر کنم قطع کنم فکر ـ

 .بگذره خوش

  

 یرو هیثان از یکسر در ندامت و یمانیپش. گفت تلخ

 . شد خراب سرش

. ردب ادی از را دیگلش. شد محو او از تشیعصبان تمام

 .دادیم حیتوض دیبا نداشت را فرهاد لحن نیا طاقت

 :گفت تند

 ...من خونه اومد اوشیس امروز نیبب فرهاد. نه ـ

  

 .انج جانان ـ
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 رضایعل یصدا اما یسهو ای یعمد. بود بلند صدا

 و برسد یدب در فرهاد یگوش به که بود بلند آنقدر

 شده سر یبدن با خورده کهی جانان و بپرد رنگش

 قاب در فرهاد چشم از چشم و شود دوخته دهانش

 .ندارد بر یگوش

 ...جان جانان ـ

  

 .رفت نییپا باالو شیگلو بیس

 . انج جانان بگذره خوش ـ

  

 .نگاهش ینیسنگ و سکوت یالحظه
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 به هنزن زنگ تا خوبه حالت بگو هم اوشیس به فقط ـ

 .کنه نگرانم ایدن سر نیا از و من

 که بود دهینرس گوشش به درست آخر کلمه هنوز

  .دیچسب یخال صفحه به او نگاه و شد قطع تماس

  

 تا ار چشمانش توانست تا دیکش طول قدر چه دینفهم

 به که ییرضایعل تا. بدهد تاب یورود رد چهارچوب

 دهز شیصدا بلند یخونسرد تینها در و زده هیتک در

 که انگار. اسمش ته جان کی چسباندن با بود

 قدر نیهم باشد، اشهرروزه نبات و نقل جانجانان

 .بود گفته یمعمول و ساده
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 تموم هم شما کار اگر بره، خوادیم گهیم اوشیس ـ

 .شده

  

 گذاشته اسمش آخر که یمیصم جان با شاجمله شما

 .بود تضاد در بود

 به خشم. داشت خشم تنها حاال. آمد در شوک از

 سبک و یمصنوع چشمش به یادیز کارش که یمرد

 .بود آمده

  

 قفل را یگوش. آورد در گوشش از را اشیهندزفر

 .انداخت وستش بیج درون و کرد
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 شیوجل به و شود کنده رضایعل از نگاهش آنکه یب

 رضایعل نهیس به نهیس و رفت باال را پله دو کند، نگاه

 .ستادیا

 :گفت استهزا و ریتح با و کرد درشت را چشمانش

 جان؟ جانان ـ

  

 .خورد جا رضایعل. دیلرزیم خشم از شیصدا

 .داد ادامه جانان

 . سرهنگ جناب ،یشجاع خانم ـ

  

 .گذاشت اشنهیس قفسه یرو را دستش

 .من ـ
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 شمرده شمرده، و رفت نشانه او رفط به را دستش

 :گفت

 . یشجاع خانم شما، یبرا ـ

  

 شآت تنش زمستان انیم تیعصبان از. آمد عقب یقدم

 .بود گرفته

 شما یبرا قائلم، یادیز احترام هاآدم همه یبرا من ـ

 .هم

 .داد نییپا را دهانش آب

 تا شه،یهم یبرا امیشجاع خانم من بعد به نیا از ـ

 یرو نیانداخت رو صداتون یعمد بره دمای کم کم منم

 . نیزد صدا رو من یاونطور و سرتون
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 .کرد هیتوج. زد پلک رضایعل

 ...یداشت یهندزفر تو نه، ـ

 .کرد حیتصح را اشجمله و دیپر حرفش وسط جانان

 ...نیداشت یهندزفر شما... بله ـ

  

 ظارانت. کردیم نگاهش شده گشاد یچشمان با رضایعل

 را تند برخورد نیا یشگیهم آرام انانج از نداشت

 . ندیبب

 .زد لبخند حرص با جانان
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 صحبت دارم یهندزفر با من نیدید هم شما یول ـ

 یصدا که بودم نکرده یپل آهنگ ،یکس با کنمیم

 .نشنوم رو شما آروم

  

 .زد را آخر ریت و رفت عقب یگرید قدم

 پسوند با اگر رو داره یهندزفر کس هر ضمن در ـ

 اوشیس به. بشنوه بهتر شهینم باعث نیکن صدا جان

 .مونمیم نییپا نیهم اره،یب رو من فیک نیبگ

  

 دبع هیثان چند. رفت نییپا هاپله از و برگرداند رو

 .دیشن را یخروج در خوردن بهم یصدا

 *** 
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  یتابوصورت#
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 رونیب آه با را نفسش. بود داده هیتک شهیش به را سرش

 .داد

 وقت به فرهاد یهاچشم شب آسمان... شیهاچشم

 و ناراحت گرفته،. کردینم فراموش را یخداحافظ

 . دلخور

 .برگشت اوشیس سمت به و افتاد آخرش جمله ادی

 :گفت یشوخ با و رفت باال شیابرو اوشیس
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 ؟یدونست کردن نگاه قیال رو من باالخره ـ

  

 :داد ادامه و شد یجد

 انیجر در من. کنهیم گرانمن حالت نیا واقعًا جانان ـ

 برات یمشکل کرده؟ ناراحتت فرهاد. هستم زیچ همه

 روم یتونیم برادر هی عنوان به اومده؟ وجود به

 .یکن باز حساب

  

 .گفت یآرام «نه» یوقت بود گرفته شیصدا

 .شود باز شیصدا تا زد یاسرفه

 ؟ستین خوب حالم من یگفت فرهاد به تو اوشیس ـ
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 :داد ادامه جانان که شد هپاچدست اوشیس

 .گمیم اون یبرا. بهم زد زنگ. بدونم خوامیم ـ

 .داد تکان سر فرهاد

 تو یرفت ینطوریا که زد یحرف زد زنگ باز. آره ـ

 خودت؟

  

 .انداخت باال سر

 . ستین اون خاطر به نه ـ

  

 مچش و داد هیتک یصندل به بحث ندادن ادامه یبرا و

 .بست
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 با آخر در و بود زده زنگ که بود شده نگرانش پس

 . بود رفته یناراحت

 قبع فرهاد از او گرفت،یم فاکتور را دیگلش فقط اگر

 حاال و فرستادن گل باکس ،یخداحافظ از. بود مانده

 پا. بود کرده ناراحتش او عوض در. شدنش نگران

 ربا نیچند فرهاد که بود گذاشته ییهاقرمز خط یرو

 .بود داده تذکر

  

 محض به. کرد فکر یکم و داد نییپا را دهانش آب

 . دنبو سخت ادیز. داد یم انجامش دیبا خانه به دنیرس

 هترب حالش ستاد،یا آپارتمان جلو که اوشیس نیماش

 .برگشت او سمت به لبخند با. بود
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 .دادم زحمتت اوش،یس ممنون ـ

  

 .آمیم داخل تا باهات. کنمیم خواهش ـ

 .برد باال را دستش

 مریم بدم آب فرهاد گلدون به دیبا. ستین الزم نه ـ

 .ستین یمشکل. واحد نیهم

 .کرد نییپا باال را سرش

 . سالمت به برو. خب اریبس ـ

  

 .شد ادهیپ نیماش از و کرد یخداحافظ

 در بستن با. نرفت شد، خانه وارد که یزمان تا اوشیس

 .دیشن را نیماش شدن دور یصدا



صورتیتابو   
  
 

 

3608 

3608 
@romandl 

  

 خوب کامل شیپا نوزه. رفت باال تند تند را ها پله

 به یتیاهم. کردیم گز گز د،ییدویم یوقت و بود نشده

 .رساند خودش واحد به را خودش و نداد دردش

 ودب شده سرخ شیهاگونه ستادیا اش نهیآ جلو یوقت

 .زدیم نفس نفس و

 

  یتابوصورت#
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 به یلبخند و انداخت نهیآ درون جانان به ینگاه

 .زد خودش
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 داده سفارش ینترنتیا که رفت یشیآرا وازمل سراغ به

 .بودند دهیرس تازه و بود

 به ینگاه. برداشت را ملشیر و یزرشک لب رژ

 .نداشتند رژگونه به یازین. انداخت سرخش یهاگونه

  

 دیکوبیم نهیس در محکم که یقلب با و ستادیا نهیآ جلو

 یرو را پررنگ رژ بود، گرفته لرز یکم که یدست و

 یدلباز و دست شهیهم از شتریب و دیکش شیهالب

 .ردیبگ رنگ خوب شیهالب تا کرد
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 شیمژها به هم را ملشیر شود، مانیپش آنکه از قبل

 نیهم با. زد دشیجد خود به یلبخند نهیآ جلو و زد

 .بود کرده فرق آسمان تا نیزم رژ رنگ

 . دیکش قیعم نفس چند و کرد مرتب هم را شیهاابرو

  

 یبهتر تمرکز آنجا رفت،یم فرهاد واحد به دیبا حاال

 کی. شدینم دروغ هم اوشیس به حرفش و داشت

 . بود نداده آب گلدانش به بود روز

 ییگو. کرد برانداز دقت با را شیهالباس نهیآ جلو

 سرپ با قرارش نیاول یبرا که باشد یاسالههجده دختر

 . شودیم آماده شانمدرسه جلو طونیش و شر
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 کی با و نشود مانیپش تا کردینم نگاه شیهالب به

 .وفتدین جانشان به یکاغذ دستمال

  

 نییپا واحدش در از و برداشت را اشیگوش و دیکل

 . آمد

. فتر نییپا بود، آمده باال را هاپله که یسرعت همان با

 یابرنامه اگر. دید کفش جفت دو وایش واحد در جلو

 .نبود وقتش الحا اما زدیم سر آنها به حتمًا نداشت

 شاد یآهنگ و زد را المپ دیکل. شد فرهاد واحد وارد

 .کرد انتخاب سکوت شکستن یبرا
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 راحت یبرا. برگشت یگوش سر و داد آب را گلدان

 دقت با را یبهداشت سیسرو و اتاق الش،یخ شدن

 . نبود یکس. کرد نگاه

 قلبش یرو را دستش و نشست مبل یرو انجام سر

 .گذاشت

 یعذرخواه تماس هی. جانان ستین یسخت کار ـ

 حلش تو اومده وجود به تفاهم سو هی. اسساده

 هر چون فرهاده، چون فقط نه شهیم تموم و یکنیم

 .یکردیم کارو نیهم دیبا تو بود، هم یاگهید آدم

  



صورتیتابو   
  
 

 

3613 

3613 
@romandl 

 با که دیکش رخش به را ششیآرا درونش ییصدا

 فرهاد، اسم یرو زدن و شیهاتماس ستیل به رفتن

 .کرد خفه را آن

 .گذشتیم تماسشان از مین و ساعت کی حدودًا

  

 رو و ریز استرس از او دل خورد،یم که یبوق هر

 بود ممکن تیوضع نیترسامان یب در ذهنش. شدیم

 خدا به را خودش. کند آماده یحرف توانستینم و

 تفاهم سو نیا دیبا کرد،یم و گفتیم هرچه. سپرد

 .شدیم حل
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 جواب اگر. بود زده زل یگوش حهصف به دیام نا

 چه؟ دادینم

 .داد جواب درونش سرکش جانان

 .زنمیم زنگ دوباره ـ

  

 .بود نداده جواب فرهاد. بود درست حدسش

 منتظر و زد اسمش یرو یکمتر جانیه با بار نیا

 . ماند

 نا که آخر لحظه در و خورد و خورد بوق زین بار نیا

 برقرار تماس ،کند قطع را یگوش خواست شده دیام

 به یریتصو حالت از را تماس عًایسر فرهاد اما شد

 .کرد لیتبد یصوت
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 که بد آنقدر. گرفت را بانشیگر یبد احساس

 .سالم گفتن هنگام به گرفت لرز یکم شیصدا

 

  یتابوصورت#
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 .امدین فرهاد از ییصدا

 ؟یشنویم رو صدام فرهاد ـ

  

 .دیرس شگوش به مکث با فرهاد سرد یصدا

 .شنومیم بله. سالم ـ
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 فرهاد یسرد. دندیکش پر کالمت ابتدا، نیهم در

 .بودتش خشکانده

 رقد چه. بود زاریب شیصدا یرو افتاده لرز از قدر چه

 .داشت تنفر فیضع جانان نیا از

 .میبزن حرف هم با خواستم ـ

  

 زدنش لب رژ قدر چه ،یبود یصوت تماس که حاال

 .آمدیم احمقانه

 ونچ. ستین شلوغ سرت باز اگر فقط. بگو. اشهب ـ

 زا ترمهم نه الاقل باشه، ما نیب یمهم زیچ نکنم فکر

 .فداکار یهاآدم یدورهم
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 را فرهاد یرو نیا قدر چه. بست درد با شیهاچشم

 اما بود، قبل ساعت کی فرهاد همان. داشت درد دنید

 لهفاص لومترهایک با اشیسرد. شدنش زیفر نمونه در

 .انداختیم جانش به لرز و خوردیم جانش هب

 ؟یننداز کهیت شهیم ـ

  

 فرهاد بزند، یحرف تا کندیم جان که او برخالف

 .واریطوط. دادیم جواب مکث یب و عیسر

 .گمیم رو تیواقع. ندازمینم ـ

  

 .سکوت یالحظه
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. کارام سر برم بعد من که بگو یدار یحرف اگر ـ

 .دارم کار اما مستین دعوت یمهمون درسته

  

 تقاص دینبا که او. کردیم یروادهیز داشت گرید

 .دادیم را رضایعل اشتباه

 .شد دارترجان یکم شیصدا

 یعنی ام،خونه االن من ؟ینپرون کهیت شهیم فرهاد ـ

 .اتخونه

  

 اشیسرد از اما کرد مکث یکم جواب دادن در

 .نشد کاسته
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 اون. نداره یوردم ،یرفت گلدونم دادن آب یبرا اگر ـ

 اونجا باالخره. یبمون شب یتونستیم. آرهیم دووم

 .داره یشتریب تیامن

  

 دهآم که یجانان. شد زیلبر درونش صبور جانان صبر

 بود، یشاک یجانان و شد تمام کند، یعذرخواه بود

 :گفت یوقت

 ات. رمیگیم میتصم و کنم یم یزندگ عقلم با من ـ

. مونمینم و نموندم دمجر مرد خونه یشب چیه االن

. ستمین بدهکار یکس به و ندارم یکس میتصم به یازین

 لوج تونمینم من. بود سوتفاهم کی فقط اتفاق اون

 فقط جان، جانان نگه بهم که رمیبگ ویکس دهن

 یابر یحت نذارم اشخونه رو پام گهید بعدش تونمیم
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 مشخص رو هاشقرمز خط شیبرا و فمیک برداشتن

 . کنم

  

 .گرفت ینفس

 کردم فکر چون کنم، یعذرخواه زدم زنگ فقط من ـ

 هی بهت ونمیمد کردم فکر چون. بدم حیتوض فمهیوظ

 پنهون رو یزیچ تو برخالف چون. رو ییزایچ یسر

 تا .کنه دق طرفم تا ارمین خودم یرو به بعد و کنمینم

 اشتباه میتصم هی و بشه خل تا خودش تو زهیبر نقدریا

 .بشم طلبکار اون زا من بعد و رهیبگ
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 ییتنها به توانستیم عنصر نیا. خشم و تیعصبان

 .کند نابود را ایدن کل

 .شد حرفش متوجه تازه شد، تمام آخرش جمله یوقت

 .بست لب ترس با

  

 یصدا بعد و شد سکوت خط طرف آن در یالحظه

 .بود شده باز یکم کالمش خی. فرهاد

 ویچ همه راست یکن یعصب را هاآدم بودم گفته قباٌل ـ

 االن. تره راحت همه از تو کردن یعصب نه؟ گنیم

 .زد حرف شهیم بهتر

  

 .داد رونیب نیسنگ را نفسش
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 کردم؟ پنهون تو از رو یچ من  ـ

 فرهاد روش نیا به دوم بار یبرا. بود خورده یباز

 .بود باخته

  

 تو از رو یچ من. بده جواب نکن، فکر جانان ـ

 از اما هیراحت کار کردنت یبانعص درسته کردم؟ پنهون

 کردن یعصب خالف بر و رهیگیم یادیز یانرژ من

 و رک رو سوال یکی نیا پس. برمینم لذت ازش هیبق

 رانیا من تا حرف نیا چون. بده رو جوابم راست

 .بود ومدهین شیپ بودم،

 توانست یم حاال اما بود باخته. بست را شیهاچشم

 .اش برگه کردن رو با. شود برنده
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 :گفت اما بود برداشته خش یکم شیصدا

 یرفت هخامنش دیگلش با گفتن شرکت یها بچه ـ

 .یدب

  

 

  یتابوصورت#
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 .فرهاد العملعکس ضبط یبرا شد گوش تن تمام
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 خالف بر بعد و شد قطع فرهاد یصدا یالحظه

 پر را جانان گوش آرامش یهانفس یصدا تصورش

 .کرد

 یربط چه هخامنش دیگلش ندسمه اومدن یدب بعد ـ

 داره؟ من به

  

 . چاندیپ خود ذهن در را سوال جانان

 وت به یربط چه هخامنش دیگلش مهندس اومدن یدب ـ

 داره؟

  

 جز. نبود زیچ چیه فرهاد و او نیب. نداشت یجواب

 کانتر یرو که گل باکس کی و یخداحافظ کی
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 یشاک دیبا چرا اصاًل. کردیم ییخودنما اشخانه

  د؟یگلش با رفتنش از شدیم

 د،یترسیم. زیچ همه از. بود شده مانیپش یآن به

 ارشافک به دییتا مهر که بزند یحرف فرهاد دیترسیم

 . نداشت را طاقتش او. بخورد

 .زد شیصدا نرم فرهاد

 ...جانان ـ

  

 .آمد در فکر از

 بله؟ ـ

  

 .بده جواب ،یریتصو یرو زنمیم رو تماس ـ
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 :گفت تند

 ...نه ـ

 چرا؟ ـ

  

 :گفت یتلخند با و انداخت باال شانه صداقت با

 جواب رو یریتصو اول همون یخواستیم اگر ـ

 .یدادیم

  

 مه سر را دهیبر ده،یبر کلمات. داد رونیب را نفسش

 .دوخت

. ستین یچیه... خب هم هخامنش مهندس مورد در ـ

 .برم من. الیخیب
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 .زد تشر فرهاد

 .جانان ـ

  

 تکرار را حرفش شمرده شمرده ادفره. کرد سکوت

 .کرد

 یدیم جواب تو و یریتصو یرو زنمیم رو تماس ـ

 .میزنیم حرف و

  

 با را یصورت تماس و نماند جانان جواب منتظر

 .کرد ضیتعو ،یریتصو تماس
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 بغض تا زد پلک تند تند و داد نییپا را دهانش آب

 بود، دهیچیپ چشمانش در که یاشک و شیگلو

 .نکند شیرسوا

  

 یگوش کل فرهاد ریتصو و کرد قبول را درخواستش

 .گرفت را

 االب به که ییموها و داشت تن به یاسپرت رشتیت

 یرو. شلخته و مرتب نا اما بودند شده داده حالت

. ستین اتاقش داخل بود معلوم و بود نشسته یصندل

 .وارید سرش پشت و بود آزاد یفضا

  

 :گفت لبخند با و داد تکان دست فرهاد
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 .سالم دوباره ـ

  

 کهیت او به شیپ قهیدق کی تا که انگار نه انگار

 . انداختیم

 .داد را سالمش جواب حوصله یب

 و کرد میتنظ شیهاگوش یرو را هدفون فرهاد

 .گذاشت شیجلو زیم یرو را یگوش

 .بهتره ینطوریا ـ

  

 رتشیت. گذراند نظر از را پشیت جانان رفت، که عقب

 .یخاکستر کشلوار و یطوس ساده
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 اکج از را شیهالباس فرهاد نبود سوال شیبرا گرید

 دیخر با بود، شده متوجه مدت نیا در رد،یگ یم

 .دارد یخوب انهیم ینترنتیا

 

  یتابوصورت#

۵۴۴ 

 

 .داد صورتش به و گرفت شیپاها از چشم

 .رفت باال لبش گوشه که دیفهم فرهاد

 .تنهام یوقت گرفتنمه حجاب آخر نیا ـ
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. دز یکمرنگ لبخند ضهیعر نبودن یخال یبرا جانان

 کهیت او به وقفه یب داشت قبل قهیدق پنج تا مرد نیا

  پراند؟یم مزه االن و انداختیم

 بشناسد؟ را نواب فرهاد کاماًل توانستیم یک

  

 .کرد حلقه درهم را شیهادست فرهاد

 یریتصو رو تماس بگم اول. میبزن حرف خب، ـ

 دمیدیم رو صورتت یوقت ونچ ندادم، جواب

 .هیچ ماجرا اصل بفهمم که کنم اتیعصب تونستمینم

 باال شانه یخونسرد با فرهاد. شد درشت چشمانش

 .انداخت
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. میرسیم اونم به یول دمینفهم درست االنم نیهم ـ

 .زنمب سر یکی به برسم دیبا تهران برسم کنم فکر

  

 :گفت تند جانان

 .سرهنگ شیپ یبر ذارمینم ـ

 یتنگف خب،. کنمیم یریگمیتصم بهش راجع بعدًا ـ

  داره؟ من به یربط چه یدب به دیگلش اومدن

 به دیرسیم بحث اگر. نداشت را بحث داد ادامه یرو

 یبرا یجواب چه توچه؟ به گفتیم فرهاد که آنجا

 بغل پشت از آشپزخانه در مرا تو داشت؟ گفتن

 میبرا تو ای کند؟یم گزگز سرم پوست هنوز ؟یکرد

 به شدنش معتاد از دیشا ای ؟یفرستاد گل باکس
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 مضحک را ماجرا تنها آنها تمام گفت؟یم قهوه حهیرا

 .کردیم

 .برد را اسمش تشر با فرهاد

 ...جانان ـ

  

 دادن جواب یبرا یمهلت فرهاد. کرد بلند را سرش

 .بود درهم شیهااخم. نگذاشت

 یلیخ به راجع. میبزن حرف دیبا تهران برگردم من ـ

 .هازیچ

  

 :داد ادامه کالفه و داد رونیب را نفسش
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 یزیچ ینطوریا اما م،یبزن حرف دینبا کردم یم فکر ـ

 و میدونیم رو یزیچ هی دوتامون یوقت شهینم حل

 .میکنیم فرار ازش عبث دور هی یتو میدار فقط

  

 ددار فرهاد دانستیم قایدق. بود کرده خی شیهادست

 آن از ،یخداحافظ آن از. زدیم فحر یزیچ چه از

 یرگیچ از منطق، شکست از احساس، از گل، باکس

 دو درون در که ییهازیچ یلیخ از. عقل بر احساس

 .بود مشترک نفرشان

  

 .داد ادامه یشتریب آرامش با و کرد سکوت یالحظه
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 میزنیم حرف دررو رو و یجد موردش در تا االن ـ

 متوجه میباش طلبکار مه از میدار حق تو هم و من هم

 تو طلبکار تونمیم من مثاًل جانان؟ یشیم منظورم

 یتونیم تو... سرهنگ خونه یرفت چرا که باشم

 .یدب اومدم دیگلش با چرا من که یباش من طلبکار

  

 کند فکر یزیچ به آنکه یب و مکث یب ناخودآگاه،

 :دیپر دهانش از حرف

 ؟یدب یرفت دیگلش با مگه ـ

  

 چشمانش گذاشت، سوالش آخر که را لسوا عالمت

 .فشرد هم یرو را آنها محکم و شد بسته
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 یها حرف نیب بود یسوال چه نیا. بود زده گند

 ادیپ یآلرژ دیگلش اسم به ذهنش انگار فرهاد؟ یجد

 .دادیم آالرم دنشیشن بار هر با که بود کرده

 

  یتابوصورت#
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 ردک باز چشم خجل. شد بلند فرهاد بلند قهقهه یصدا

 آرام آرام فرهاد خنده یصدا که رفت یاغره چشم و

 آن از را اشرهیخ نگاه تا کند جان جانان و شد کم

 . ردیبگ او خندان صورت
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 که گفتیم شدند، یمیصم آنقدر یروز اگر دیشا

 .دیآیم اخم از شتریب صورتش به خنده

  

 از ییها رگه که یلحن با و زد بهم را شیهادست

 :گفت داد،یم جوالن آن در خنده

 .میبزن حرف... ارخبیبس ـ

  

 اما کردیم یشوخ او یهاتیحساس با داشت انگار

. بود فیتکل بال و شدیم رو و ریز دلش جانان

 یم شتریب فرهاد یها تعلل نیا و دیترسیم

 .ترساندتش

 :گفت یجد 
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 ؟یبگ زودتر شدیم ـ

  

 .انداخت باال ابرو

 و؟یچ ـ

 .زد ادیفر حرص با و تبس را شیها چشم

 ...فرهاد ـ

  

 جانم؟ ـ

.. .سکوت. بود کرده را جانش قصد مرد نیا که وهلل به

 ...سکوت... سکوت
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 عدالت نیا. بود رفته باال واروانهید قلبش تپش یصدا

 نیا در و بود دهیفهم را ضعفش نقطه فرهاد. نبود

 .بود بازنده او قطعًا تیوضع

 هک کرد لمس یوشگ صفحه پشت از را حالش فرهاد

 :گفت آرام و طنتیش یب بار نیا

 ... گمیم ـ

  

 او که انگار. شد رهیخ او به. آمد باال نرم جانان سر

 شیپ یلحظات که یجانم هنوز و باشد خوب حالش

 .زدینم زنگ گوشش در بود، دهیشن

 تو یبرا لشیمیا کنم فکر که شهیهما کی فردا خب ـ

 اب زمانش اما امیب نداشتم میتصم من. باشه اومده هم
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 همه. کردم شرکت و بود یکی من بودن یدب

 طرف از هم دیگلش و هستن یبازرگان یهاشرکت

 .اومده خانبیحب شرکت

  

 آنکه یب ماند منتظر دانست،یم را هاحرف نیا تمام

 دو نیا از. دیبگو را ماجرا ادامه فرهاد بپرسد خودش

 .بود رفته که یروز

. ور گهیهمد میدید فرودگاه یتو فقط. دمشیند منم ـ

 طول شیهما شب بًایتقر تا صبح فردا یول. قهره باهام

 .نمشیبیم. کشهیم
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 با هادفر یعنی. آمد رونیب نهیس از یآسودگ با نفسش

 ازار را خودش ظهر از او و بود نرفته ییجا دیگلش

 واه یرو را سرهنگ خانه به رفتن شنهادیپ و بود داده

 خوش جا فرهاد لب یرو ینگکمر لبخند. بود زده

 .کرد

 .نبود بد ـ

  

 .دیکش خشکش یهالب یرو را زبانش

 ؟یچ ـ

 .برد شیموها انیم را دستش فرهاد

 رد بودم، نکرده کارو نیا حاال تا. دادن حیتوض نیاول ـ

 .متنفرم ازش واقع
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 و االب قلبش ضربان هم حرف نیا با که نبود یعیطب

 را دهانش طعم ،عسل مانند یزیچ بود؟ شده نییپا

 .کرد نیریش

 

  یتابوصورت#
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 او از بهتر را یباز قاعده فرهاد. بود آورده کم حرف

 .دیکشیم عقب دانیم از دیبا. بود بلد

 .برم من پس... خب ـ

 .نه ـ
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 .شد قفل. کوتاه و قاطع

 چرا؟ ـ

 .انداخت باال ابرو و انداخت پا یرو پا

 امحوصله من و دهمون شب آخر تا یلیخ هنوز چون ـ

 رس امحوصله من ستین خوب اصاًل و رفته سر نجایا

 .بره

  

 :گفت را نیا صادقانه و نشد حرفش متوجه

 بره؟ سر اتحوصله ستین خوب چرا ها؟ ـ
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 و برداشت را یگوش. دیکش جلو را خودش فرهاد

 .برگرداند را نیدورب

 نییاپ سمت به را نیدورب و ستادیا اتاقش تراس لبه

 .تگرف

 .شد گرد جانان چشمان ن،ییپا صحنه دنید با

 کجاست؟ نجایا ـ

  

 :گفت خونسرد فرهاد

 .هتل ـ

 .بود رفته باال یکم شیصدا

 ه؟یهتل چه نیا ـ
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 گریبارد. نشست اش یصندل یرو و دیکش عقب

 .کرد میتنظ خودش یرو را نیدورب

 خره،است که ستین یخاص زیچ نمیا. گهید هتله هتل، ـ

 .کنن یم شنا دارن هاآدم

 .بود شده سرخ شیهاگونه خشم، شدت از

 آره؟ ه،یعیطب هاویما اون با اونجا دختر همه اون ـ

 هتله؟

  

 .کرد نییپا و باال را سرش آرامش با فرهاد

 منم. هگید نیببند رو استخر بگم تونمینم. گهید آره ـ

 .رفته سر امحوصله البته
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 . بود شده داغ تیعصبان از بدنش

 یچ یعنی االن فرهاد؟ یچ که رفته سر اتلهحوص ـ

 یگیم یداریبرم قهیدق هر رفته؟ سر اتحوصله که

 ...اونجا یبر که رفته؟ سر ام حوصله

  

 زیم یرو را یگوش و کرد رها تمام مهین را اشجمله

 .فتریم تند دینبا. بود شده یعصبان یادیز. گذاشت

 .زد شیصدا اطیاحت با فرهاد

 .جانان ـ

 .دینال. نداشت بر را یگوش

 ؟ینگ رو من اسم نقدریا شهیم ـ
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 را او درمان یب درد که انگار. نکرد تعجب فرهاد

 . بفهمد

 مهندس؟ خانم ای خوبه؟ یشجاع بگم؟ یچ باشه، ـ

  

 نیا در. بود یراض او اما انداختیم دستش داشت

 هر است، چند چند خود با دانستینم که یتیوضع

 ترشیب قبل دفعه از فرهاد، نیآهنگ گفتن جانان بار

 به یکم هنوز او. کردیم مشیتسل و زدیم نشیزم

 .داشت ازین تفکرش قدرت

 

  یتابوصورت#
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 .خوبه آره، ـ

 .بردار رو یگوش یشجاع خانم باشه ـ

  

 کردن نگاه از. برداشت زیم یرو از را یگوش مکث با

 .رفت یم طفره فرهاد به

 اماجر دومًا. رمینم نییپا بره رس اممحوصله من اواًل ـ

 .نشده تموم سرهنگ جناب

 یبرا سرهنگ جناب کردن ادا هنگام کالمش تمسخر

 راحت الشیخ یکم اولش جمله با. بود واضح جانان

 .ببندد را رضایعل پرونده خواستیم. بود شده
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 بزنه سر بره خواستیم نجایا اومد عصر اوشیس ـ

 لفنت با رونیب فتر اوشیس اولش که رفتم منم. بهش

 ...بعد بود، زده زنگ تو به کنم فکر که زد حرف

  

 شده، زیر یچشمان اب و دیپر حرفش انیم فرهاد

 :دیپرس

 تنها اون با تو زد، حرف من با اوشیس که موقع اون ـ

 نگفت؟ یزیچ آره؟ یبود

 از که بود گرفته را اشیانرژ آنقدر مکالمه نیا

 .دهد ابجو و نرود طفره فرهاد یهاسوال
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 دش قرار. نگفت اما بگه رو یزیچ هی خواست یم نه ـ

 .بگه م،ینیبب رو گهیهمد جا هی بعدًا

 .زد پوزخند و رفت باال فرهاد لب گوشه

 .خب... عجب ـ

  

 نییپا اومدم من اومد، اوشیس که بعد گهید یچیه ـ

 هم سرهنگ ،یزد زنگ تو که بزنم زنگ هلن به

 منم. زد صدا یاونطور هک بزنه، صدا رو من بود اومده

 .رونیب اومدم دمیکش نشون و خط یسر هی

  

 و گذاشت شیهاقهیشق یرو را دستش کالفه فرهاد

 .فشرد
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 بگه؟ خوادیم یچ یدونینم بازم تو و ـ

  

 حدس کی نبود مطمئن اما دانستیم دانست؟ینم

 رضا،یعل امروز بیغر و بیعج کار با که زدیم ییها

 .بود شده ترمطمئن

 با میریم بعد م،یزنیم حرف هم با اول اومدم من ـ

 .میزنیم حرف اون

 :گفت تند

 ...آخه ـ

  

 .کند کامل را اشجمله نگذاشت فرهاد
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 شد، کنسل زیچ همه و میزد حرف اگر یحت جانان ـ

 بگم؟ ترواضح ای ؟یفهمیم. هست نه اون بازم

  

 .کرد نگاهش برده مات جانان

 که یش رد من جنازه یور از مگر نهیا ترشواضح ـ

 جواب یعقل و یهوش بهره نیا با پسره نیا به بذارم

 .یبد مثبت

  

 برداشت را یگوش فرهاد. بود شده قفل زبانش جانان

 تشتخ یرو و بست را تراس در. برگشت اتاقش به و

 .نشست

 .یبر یتونیم حاال ـ
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 پلک آرام دییتا نشانه به. دیچرخینم دهانش در زبان

 رونیب شیهالب انیم از یجان یب یحافظخدا و زد

 .آمد

 شیصدا فرهاد که بود امدهین دکمه یرو هنوز دستش

 .زد

 ...یشجاع ـ

  

 .کرد نگاهش یسوال. گرفت اشخنده

 بهت امشبت یجگر هم شبت،ید یصورت رژ هم ـ

 .ریخ به شب. آدیم

 .کرد قطع را تماس زودتر خودش و گفت
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*** 

 

  یتابوصورت#
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 یرو را نشیسنگ تن و انداخت یعسل یرو را یگوش

 .کرد پرت تخت

 .داد قرار چشمانش یرو را ساعدش

  

 هم. نبود و بود مانیپش جانان با شیهاحرف تمام از

 هم و بود نیغمگ هم. ناراحت هم و بود خوشحال
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 هم خودش و زدیم پا و دست مرگبار یاخال در. شاد

 است؟ چند چند خودش با دانستینم

  

 یابر حکم و گرفتیم یفراموش به میتصم یاحظهل

. تاس بهتر شانیبرا نیا بود، معتقد و دیبریم یدور

 نفر داوطلب و شدیم خود یب خود از بعد، یالحظه

 .جانان به زدن زنگ یبرا اول

  

 بود نیا سفر نیا تیمز تنها. بود شده وانهید شک یب

 درنقیهم. اوست مثل زین جانان بود شده مطمئن که

 دیبا .بود گفته که بود همان چاره تنها. جیگ و سردرگم

 .زدندیم حرف
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 بجوا و دیکش باال را تنش. خورد زنگ اتاقش تلفن

 .داد

 بله؟ ـ

 .کردیم صحبت روان را یسیانگل که بود یجوان پسر

 خانم اسم به اومدن یخانم هی نواب، جناب ـ

 .ننیبب شمارو خوانیم هخامنش

  

 دیگلش. فشرد هم یرو را شیهامچش ت،یعصبان با

 در. بگذارد طیشرا نیا در را او شهیهم داشت عادت

 به یراض دلش نه و دیبگو نه بتواند نه که یتیوضع

 .باشد بله گفتن
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 :گفت کالفه باالخره و شد دار کش مکثش

 .باشن منتظرم یالب داخل دیبگ ـ

 .جناب چشم ـ

  

 .نشست تخت یرو و گذاشت شیسرجا را یگوش

 شلوارک شرتیت با را او ینوجوان از گرید دیلشگ

 با و زد تن را اشیرسم شلوار و راهنیپ. بود دهیند

 .رفت رونیب اتاق از اشیگوش برداشتن

  

 را دیلشگ نتواند که نبود شلوغ انقدر د،یرس که یالب به

 بود، شیپا ران تا ارتفاعش که یگلبه دیسف راهنیپ با
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 بزرگ چمدان یرو یالحظه چشمش. دهد صیتشخ

 .ماند کنارش رنگ یصورت

  

 فرهن تک مبل یرو و زد دور را مبل. بود او به پشتش

 .نشست شیروبرو

 :گفت شدههل و خورد تکان شیجا در دیگلش

 .سالم ـ

  

 .جنباند سر

 ؟یداشت کارم. سالم ـ

 را شیپاها و بود گرفته دندان به را لبش استرس با

 .دادیم تکان
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 .دیپرس دوباره فرهاد

 اومده؟ شیپ یمشکل ـ

  

 .ندارم یاچاره. لطفًا ارین نه گم، یم یزیچ هی فرهاد ـ

 .کرد اخم

 شده؟ یچ. گمینم یزیچ نشنوم تا من ـ

  

 

  یتابوصورت#
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 :گفت استرس با و کرد نییپا و باال را سرش

 و جک نیا و سوسک ایفوب من یدونیم تو ـ

 و دمید سوسک اتاقم یتو عصر. دارم جونورارو

 و خودم هتل از ریغ. بدم لیتحو رو اتاق شدم مجبور

 هم هتل نیا االن. شناسمینم رو یاگهید یجا نجایا

 .کردمیم رزرو قبل از دیبا و نداره یخال اتاق

  

 .خاراند را شیابرو باال

 .خب ـ

 :گفت معذب و گرفت دندان به را لبش

 وامبخ اگر و استنفره دو اتاقت تو گفت آقاعه نیا ـ

 .بمونم تو اتاق رو امشب هی من یبش یراض تو و
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 .دیخند تمسخر با. کرد نگاهش ناباورانه یالحظه

 یایب تو بدم اجازه دیبا من سوسک هی خاطر به االن ـ

 چیه یبزرگ نیا به شهر یتو ؟یبخواب من اتاق تو

 من؟ اتاق فقط ،یبخواب شهینم دایپ یاگوشه

  

 یرو بغض. شد جمع چشمانش در اشک دیگلش

 .افتاد شیصدا

 ینطوریا چرا. فرهاد شناسمینم رو یکس نجایا من ـ

. تگف رو  نیهم گفتم هم بابا به من ؟یکنیم برخورد

 هی یبتون فردا تا بمون فرهاد شیپ رو امشب گفت
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 بزن زنگ یکنینم باور اصاًل. یکن دایپ خوب هتل

 .بپرس ازش

  

 شمانشچ یرو را دستش و خورد فرو را نشییپا لب

 . کرد فکر یکم. دیکش

 دیگلش اگر. بدهد را دیگلش ماندن اجازه توانستینم

 نه و حاال نه اما کردیم قبول بود، قبل سال چند

 .بود دهید را جانان بد حال که امشب،

  

 رآنقد. کردیم نگاهش منتظر دیگلش. نشست صاف

 صحت به توانستینم که بود شده عوض روزها نیا

 .کند اننیاطم شیهاحرف
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 باز را خانبیحب یپا که بود زده یوقت را آخر ریت

 . بود کرده

 زنگ. شناسمیم خوب هتل هی اطراف نیا من ـ

 هی یتونیم من نهیهز با. دارن یخال نمیبب زنمیم

 . یکن دایپ هتل تا یبمون اونجا رو امشب

  

 :گفت لب ریز. خورد جا

 ...فرهاد ـ

  

 نترنتیا در را لهت اسم و آورد در را اشیگوش

 .کرد جستجو
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 .تگرف یبلندتر یصدا با را اشجمله دنباله دیگلش 

 راچ ؟یکنیم برخورد من با بهیغر هی مثل چرا فرهاد ـ

 هی آمیم من ؟یکن یم سخت رو ماجرا هی نقدریا

 یبرا. شهیهما که فردا تا خوابمیم اتاقت گوشه

 همگ. خورهیبرم بهم داره. کنمیم فکر هی هم بعدش

 ...هک میدیخواب اتاق کی یتو کم نیا از قبل تو و من

  

 را حرفش و کرد بلند را سرش. کرد دایپ را شماره

 .کرد قطع

 یم تو که موقع اون. االنه االن دیگلش بود قباًل اون ـ

 من. نفهم بچه هی منم ،یرفتیم مدرسه تو یگ

 درست کار نیا اصاًل اما کنم ینیتوه بهت خوامینم
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. کنهیم نگران رو من شتریب تو یها اصرار نیا. ستین

 دیبا اچر ،یباش داشته مستقل اتاق هی یتونیم یوقت

 اتاق هی مطمئنم من من؟ اتاق تو یایب یکن اصرار

 .هشیم تر راحت هم خان بییح الیخ یریبگ مستقل

  

 که بزند یحرف خواستیم دیگلش. داد جواب مرد

 .گذاشت اشینیب یرو را اشاشاره انگشت

 ...سیه ـ

 

  یتابوصورت#
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. داشتند یخال اتاق دو. شد زدن حرف مشغول مرد با

 رگید میون ساعت کی تا داد قول و کرد رزرو را یکی

 .برسانند هتل به را خودشان

 رس بشیج داخل را آن و کرد قطع را یگوش لبخند با

 .داد

 . باالتره نجایا از متر پونصد. کردم رزرو ـ

  

 .انداخت ساعتش هب ینگاه

 .برسونمت میبر ـ

  

 هم را فکرش. کرد نگاهش خورده کهی دیگلش

 .دهد نشان یالعملعکس نیچن فرهاد کرد،ینم
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. شد بلند جا از خشم با و کرد جور و جمع را خودش

 رفط به و گرفت را چمدانش دسته فرهاد، به نگاه یب

 .رفت یخروج در

. دینشیم سر پشت از را فرهاد یهاقدم یصدا

 فرهاد در، به دهینرس اما کرد شتریب را سرعتش

 .ستادیا ناچار به و گرفت را چمدانش

  

 .چرخاند عقب به را سرش

 . کن ولش ـ
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 هادفر چشمان در یمانیپش چیه باز تصورش برخالف

 صاف و کرد باز چمدان دسته دور از را مشتش. نبود

 .ستادیا

 د،شینم دهید یانعطاف چیه آن در که یلحن با

 :گفت یدستور

 زرگب ییدوتا اونقدر گهید کنم فکر. شاپیکاف ایب ـ

 حل ور مشکل نیا ه،یبق از استفاده و تعارف یب میشد

 .میکن

  

 و زد دور کرد، رها را چمدان دسته گفت، را نیا

 .رفت
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 ز،یچ همه دیسف و اهیس دمانیچ. شد شاپیکاف وارد

. دیفس و اهیس ینیزم د،یسف اهیس هاوارید. کرد جشیگ

 کی. بود دیسف و اهیس انیدرم کی هازیم و یصندل

 ود سفارش. نشست و دیکش رونیب را اهیس یصندل

 .ماند منتظر و داد آب وانیل

  

 ماا رید اگرچه بداند، که شناختیم یآنقدر را دیگلش

 یطوالن یلیخ انتظاش. دیآیم سرش پشت هم باز

 در. دوب نشسته شیروبرو دیگلش بعد، قهیدق چند. نشد

 .نییپا یسر و سکوت

  

 .رفت و گذاشت زیم یرو را وانیل دو گارسون
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 .کرد حلقه وانیل سرد وارهید دور را دستش

 از ورد به باشه دهیرس وقتش کنم فکر دیگلش... خب ـ

 ا،شدن میقا اون و نیا پشت و ایباز گربه و موش نیا

 .میبزن رو حرفمون کردن سانسور و تعارفیب

  

 دیگلش سر. داد رونیب را نفسش. ردک مکث یالحظه

 .امدین باال

 .گذرهیم سال نیچند مونییجدا از ـ

  

 :گفت خفه

 .سال هشت ـ

 .کرد حیتصح
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 کردم، ازدواج من مدت نیا یتو. سال هشت. آره ـ

 ایدن با فهممیم دارم تازه و شدم قاتل کشتن، رو زنم

 .خودت سرنوشت دنبال یرفت که هم تو. چندم چند

 یمشکالت چه دمید و اومدم رونیب زندان از یوقت من

 هب ییبال چه انتشیخ با پسره اون و یکرد تحمل رو

 که دارم حرف اونم یبرا. شدم ناراحت آورده، سرت

 .گمیم بهش دمشید یوقت

  

 .داد رونیب را بازدمش

 یمدت تمام. کردم فکر یلیخ من هم وقت چند نیا ـ

 نیا ساختن دوباره به شهینم و نه گفتم تو به که

 .کردم فکر ذهنم گوشه رابطه
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 .زد برق چشمانش. آمد باال دیگلش سر

 شد؟ یچ ـ

 درون چلچراغ نیا کردن خاموش بود سخت شیبرا

 .دیگلش چشمان

 را خان بیحب اش یزندگ طول در بار نیاول یبرا

 ارب نیاول یبرا و دید را دیگلش فقط و گرفت دیند

 شک چیه یجا که محکم نه کی. گفت قاطع نه کی

 .نگذارد یباق را یدیام و شبهه و

 .شهینم. نه ـ

 

  یتابوصورت#
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۵۵۰ 

 

 کهی. شد خاموش یآن به دیگلش چشمان چلچراغ

. بود زده زل چشمانش به. شد رهیخ فرهاد به خورده

 یلیخ و بخواند آنها از را تیواقع خواستیم انگار

 آورده زبان به فرهاد که را یحرف همان خواند زود

 . بود

. داد عقب را یصندل و کرد جور و جمع را خودش

 نشیسنگ تن گاه هیتک تا گذاشت زیم یرو را دستش

 .نشست دستش یرو فرهاد دست که کند

 .مونده هنوز نیبش ـ
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 اما بود کرده خرد را خودش شهیهم فرهاد یجلو

 و داشتیبرم را اش شده خرد یهاتکه دیبا امشب؟

 .بماند توانستینم. رفتیم

 .زد زل دستش دور فرهاد مشت به داربغض

 .کن ولم ـ

  

 .ترمحکم لحنش و شد ترتنگ دستش گره

 نیا تمام بعد. میکن تمومش بذار سال هشت بعد ـ

 ،نیبش دادن امکیپ و یگوش پشت و هاموشک میقا

 یتونیم یخواست هرجا بعد میبزن حرف رو در رو

 .ترهبه دوتامون یبرا. میکن تمومش بذار یول یبر
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 نگاه که فرهاد درهم صورت به کرد، بلند را سرش

 .شد سست رفتنش یپا کرد،

 .زد پلک آرامش با فرهاد

 .نیبش ـ

  

 یس داشت... سال یس به کینزد بود؟ سالش چند

 مرد نیا یجلو توانستینم هنوز و شدیم سالش

 .ستدیبا

 . نشست شیجا سر و دیکش را دستش

 .دینال و گرفت دستش کف دو انیم را سرش

 .بگو زودتر یدار یحرف ـ
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 صورت یرو را دستش. داد رونیب را نفسش فرهاد

 .دیکش اش کالفه

 حرف آدم کال واقع در ستم،ین شهیکل یهاحرف اهل ـ

 رفتم طفره ازش همه نیا دمید... خب اما ستمین زدن

. دیگلش کنم صحبت یجد خوامیم امشب شد؟ یچ

 حرفام به نطقتم با و کنار بذار رو احساست لطفا

 دستت موضوع که زدم اول رو آخر حرف. کن گوش

 هی یروز هی باز نفهم، و بچه قدر چه هر تو و من. ادیب

 اما عشقه میکرد فکر که میکرد شروع رو یارابطه

 .نبود

  

. آمد باال و شد کنده دستش دو انیم از دیگلش سر

 :گفت خفه
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 .هست من از ـ

 .جنباند طرف دو به را سرش

 .یکرد انتیخ. تسین ـ

  

 خواستمیم که یاونطور  فقط زمان اون یتو ـ

 .ینبود

. بود دهیکش رونیب زبانش از را یاصل حرف

 .زد هیتک اشیصندل به روزمندانهیپ

 ودمب عالمم بد اصاًل من د،یگلش یبود عاشق اگر تو ـ

 تموم هنوز یوقت یرفتینم یاگهید کس طرف باز

 . میبود نکرده
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 .بود سخت شیبرا یسردرگم یوزهارآن یادآوری

 .گذاشت دارش نبض یهاقهیشق یرو را دستش

 خوندمیم رو رابطه اون فاتحه داشتم روزا اون من ـ

 لمث دانشگاهتون یجلو گهید یکی با دنتید باز اما

 .برام بود مرگ

  

 ...من فرهاد ـ

 

  یتابوصورت#

۵۵۲ 

 

 .کند تمام را اش جمله نگذاشت و آورد باال را دستش
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 یکل نبودم بیع یب منم د،یگلش یبود یچ هر تو ـ

 کلمش گمینم من. دمینفهم بودم، بچه داشتم اشتباه

 قبول رو نیا ایب ،ینبود عاشق گمیم فقط نه ،یبود تو

 یچ االن نبودم؟ یخواستیم که اونطور یگ یم. کن

 که امیهمون من یکنیم فکر که شده عوض

  ؟یخوایم

  

 .داد تکان فطر دو به را سرش

 فکر ینبود کنارم تو چون فقط دیگلش همونم من ـ

 فکر ینداشت رو من چون فقط. شدم عوض یکنیم

 فرض به االن. امیعال و خوب آدم یلیخ من یکنیم

 امتم هنوز ینیبیم سقف هی ریز میبر تو و من محال

 یاقهوه همون یحت دارم رو مزخرفم یهاعادت اون
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 سردردش باعث بوش و شبمه و روز خوراک که

 .سرجاشه هم شدیم

  

 شقلب نیب ما ییجا. فرستاد رونیب هیر از را بازدمش

 .بود گذشته که ییهاروز یادآوری از سوخت،

 سانسور یزندگ کی یتو رو خودم سال پنج من ـ

 .کردم سانسور رو خودم ممکن نحو نیبدتر به. کردم

 ازع و یعروس از. نیدید شما گهید فرهاد هی سال پنج

. ام یخوب گریباز من. شرکت و یمهمون تا گرفته

 یسک و ارمیب دووم رو سال پنج نیا تونستم که اونقدر

 باشه قرار اگر اما ستین فرهاد اون فرهاد، نیا نفهمه

 یکس هی دمیم جیترج کنم، شروع رو دیجد یزندگ هی

 که. مباش خودم امیزندگ هیبق بتونم که کنم انتخاب رو
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 هب سازم قهوه شب و صبح. کنم اشپ و ختیر بتونم

 همون با اولش ساعت سه امیم حموم از. باشه راه

 . بچرخم حمومم حوله

  

 .کرد نگاهش برده مات دیگلش

 .دیخند تلخ

 . نکردم یزندگ مسخره نقدریهم من ؟ینیبیم ـ

  

 :کرد زمزمه ریمتح و زد پلک آرام دیگلش

 .فرهاد یکرد انتخاب رو فرشته خودت تو ـ
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 هدیبر. بودتش گرفته جنون. داد سر یبلند ههقهق

 :گفت دهیبر

 خان بیحب و تو که امیخوب گریباز نقدریهم من  ـ

 ...نیدینفهم هم

  

 اندم یباق لبش یرو یتلخند تنها اشیعصب قهقهه از

 .خورد را یباق و

 .ینیبش نجایا نگفتم گذشته قبر نبش یبرا ـ

  

 .کرد نگاهش یجد

 نیا مونیخام تموم با شیپ سال هشت ما دیگلش ـ

 ماا شدم رتریپ ،یشد تربزرگ. نشد و میرفت رو راه
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 کرد ثابت من به دوران اون. میآدم دوتا همون هنوز

 لیفام و خوب دوست دوتا میتونیم عمر آخر تا ما که

 یزندگ پازل قطعه اون قطعًا اما میبمون هم یبرا خوب

 .میرینم جا هم یزندگ پازل یتو. میستین گهیدهم

 زور به رو کهیت نیا میبزن زور هم قدر چه هر 

 زنهیم جا هی از آخرش هاقطعه هیبق کنار میبچپون

 .شهینم رون،یب

  

 .رفت نییپا و باال شیگلو بیس

. منیبیم یایمنطق و باهوش دختر یلیخ رو تو من ـ

 ینش پا چمدون هی با شب موقع نیا که یمنطق اونقدر
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 ودخ هاموقع یبعض. کنمیمن قضاوتت اما نجایا یایب

 ...میکنیم تعجب کارامون از هم ماها

  

 و گل باکس ،یخداحافظ آن. افتاد جانان ادی

 گوشه ناخودآگاه یکمرنگ لبخند. اوشیس یهاحرف

 .شد نرم لحنش و نشست لبش

 .اومده شیپ منم خود یبرا ـ

  

 یخراش آسمان لبه که بود یآدم سان به دیگلش یصدا

. دبزن ایدن یاهال با را آخرش یهاحرف و باشد نشسته

 .دیناام و شکسته خفه، همانقدر

 اومده؟ شیپ... برات ـ
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  یتابوصورت#

۵۵۳ 

 

 خاطرات تمام و ردینگ را دستش تا کند جان فرهاد

 آورده هجوم ذهنش به که یجوان و ینوجوان ،یکودک

 . بزند پس را بودند

 گوشه از یاشک قطره د،ید را سکوتش که دیگلش

 .آمد رونیب و دیخز چشمش

 هازیچ نیهم از. کرد لعنت را خودش دل در فرهاد

 .بود نگفته را حرفش رک وقت چیه که دیترسیم
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 !اومده شیپ پس ـ

  

 از که  شهیهم عادت به. دینفهم را منظورش فرهاد

 یکمرنگ تلخ لبخند. کرد اخم آورد،ینم سردر یزیچ

 صدادار را دهانش آب. رفت و آمد دیگلش لب یرو

 رفح بتواند و شود باز شیگلو راه یکم تا داد نییپا

 .بزند

  

 یاهفته کی یدوست اون ش،یپ سال هشت ـ

 جنون هی و تیعصبان سر از فقط که یااحمقانه

 .شد شروع... انتیخ یگیم بهش تو و بود یالحظه
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 یدوست اون. بودم احمق فقط من نبودم، انتکاریخ من

 .دیکش طول هفته کی فقط

 ما نیب رو نبود و بود یچ هر که اومد فقط انگار 

 نبدو و جلوم ینشست ینطوریهم روزم اون. کنه تموم

. یردک انتیخ تو یگفت. تموم یگفت یاحساس چیه

 به دیگلش گفتم اون بعد. یرفت و یدیبر ،یداد حکم

 . بده فرصت دوتاتون

 ه،بد فرصت نیهم. که نشده یزیچ نیرسیم بهم باز

 نزدن حرف باش، غرورت مواظب شکن،ن رو خودت

 باز رو در بابا زدن بهم چشم کی یتو و سال دو شد

 روز اون تا. فرهاده یخواستگار امشب گفت و کرد

 ذهن تیشخص با و باهوش و عاقل دختر همون من

 ...فرهاد دمیترس اونجا. بودم تو
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 اپ و دست یه که یباتالق کی یتو افتادم شب اون 

 شده رید. تو به خودم دوباره نکرد کینزد یبرا زدم

 یودب عقدت یکارا ریدرگ تو. بود شده رید یلیخ. بود

 یااحمقانه نقشه کی دنیکش حال در شب هر من و

 ترشیب شب هر. کنم کینزد بهت رو خودم بتونم که

 .شدمیم غرق باتالق نیا یتو

  

 .نشود باران چشمانش یابر تا گرفت باال را سرش

 .کردیم نگاهش شده قفل رهمد ییابروها با فرهاد

 ات شدیم شتریب روز هر من لرز و ترس نیا... ترس ـ

 میزندگ حماقت نیتر بزرگ اون ادته؟ی. عقدت روز

 دور ختمیر خودیب قرص مشت هی که یوقت... بود
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 تو و کنم یخودکش خوامیم گفتم زدم زنگ و خودم

 . خونه دمیکش تیداماد روز کار همه اون ونیم رو

  

 .شد بسته شیگلو اهر باز

 .دینوش گرید آب جرعه کی

 ادمهی روز اون. وقت چند نیا مثل بودم، دهیترس ـ

 تبه ه؟یحماقت چه نیا یگفت و جلوم یسادیوا قاطع

 ؟یشد عاشق هوی چطور گفتم... تو خاطر به گفتم

. یادد رو جوابم یمنطق روز اون. بهم میبگرد ایب گفتم

 دلت هب هوی رشتهف یگفت شده، تموم رابطه اون یگفت

 حرف یکل شعارگونه یلیخ. یدار دوستش. نشسته
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 .نکردم باور من. یعاشقش که هم کنار یدیچ عاشقانه

 . نکردم باور روز اون یعنی

  

 اشک قطره مقاومت یب و گرفت نییپا را سرش

 .دیخز نییپا یگرید

 ازت عاشقانه رفتار باز. شد باورم کم کم اما ـ

 الاقل. نبود هم یمربوطنا حرف و حرکت اما دمیدینم

 دایپ سوراخ هی بودم انداخته نیبذره که یریگ رادیا من

 و شدم میتسل کم کم و نکردم رابطه، اون یتو کنم

 چه هر چون. دمیکش رونیب یباز دونیم از رو خودم

 بابام یقرمزها خط باز باشم شده جنون دچار هم قدر

 . سرجاشه



صورتیتابو   
  
 

 

3691 

3691 
@romandl 

 کنم سکیر رشخاط به من که نبود یزیچ متاهل مرد

 که مخصوصا بزنم بابا ابرو به حراج چوب و

 نااو یگیم که االن. دمیدیم رو فرشته یها تیحساس

... نیکرد یباز یعیطب یلیخ خب اما بوده یباز همش

 احمقانه یخودکش اون با که کردم تکرار خودم با یه

. داره زن االن گفتم نشد، یزد هم رو زورت نیآخر

. رهن کج بپا رو فکرت. نره زهر نگاهت دیگلش گفتم

 ...االن. فرهاد نرفت که خدا به... نرفت

  

 گرید کی از هااشک. بود شده سیخ شیهاگونه

 گرید. بود شده سیخ شیهاگونه. گرفتندیم یشیپ

 .نکرد مقاومت
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  یتابوصورت#
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 از یجوان پسر. دیلرزیم اشچانه. کرد بلند را سرش

 .انداخت فرهاد به یچپ چپ نگاه و شد رد کنارشان

 من اما بود احمقانه اومد، فرشته فوت خبر که بعد ـ

 رو خودم یخوشحال نیا خاطر به و شدم خوشحال

 نمتوینم. داشتم که بود یاحساس نیا اما کردم لعنت

 بعد ،یقاتل که نکردم باور وقت چیه. کنم انکارش

 ...دختره اون دنید و تیآزاد

  

 .زد یتلخند
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 دمیترس دوم بار یبرا جانان دنید بعد. ..جانان ـ

 چیه نبود قرار. یکن درک رو من یتون ینم تو. فرهاد

 من. مبگ منم بذار یگفت که تو اما بگم بهت رک وقت

 یبخوا یچ هر االن تو. فرهاد داشتم دوستت شهیهم

 قمعاش ،ینداشت دوستم تو نگو اما یبگ یتونیم رو

 ردخت که یافتهه کی احمقانه رابطه اون یبرا ینبود

 .داشت ساله ستیب

  

 یور دست کف دنیکش با و برد هیر به فشار با را هوا

 پشت در را فرهاد. کرد پاک را شیهااشک شیهاگونه

 .دیدیم تار اشک پرده

 .زد شیصدا شوکه و آرام فرهاد
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 .دیگلش ـ

  

 .آورد باال را دستش

 .بزنم حرف سایوا ـ

 .کرد بلند سر و دینوش آب گرید جرعه کی

 روز اون مثل کردم، گهید حماقت هی هم امشب ـ

 هنوز آدم اردیلیم هشت نیا تمام یجلو من. عقدت

 اما بم،یحب مغرور و یمنطق و باهوش دختر همون

 نیا از شدم خسته گهید خودمم. نه تو ترس یجلو

 .یزندگ

  

 .کرد یهق هق
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 ات میکن تمومش ایب. شهیم تموم امشب که خوبه ـ

 حاال. بشم یقبل آدم همون دوباره ستمتون من بلکه

 اما دونمیم رو جوابش خودم... سوال هی مونده فقط

 . بشنوم خودت زبون از خوامیم

  

 دستش یهارگ. شد مشت زیم یرو دستش فرهاد

 .بود زده رونیب

 شنییپا لب. کرد نگاه فرهاد سرخ چشمان به دیگلش

 .گرفت دندان به یالحظه را

 از نه؟ یکن هاحماقت نیا از ندهمو شیپ برات یگفت ـ

 و چرا؟ یبگ خودت به هم خودت بعدش که نایا

 هک ینواب فرهاد... یباش نداشته چرا نیا یبرا یجواب
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 دور منطقش محور از وقت چیه شناسمیم من

 چهارتا دوتاش دو شدینم مطمئن یوقت تا شد،ینم

 .کردینم رو یکار نشه

  

 .بست را چشمانش یالحظه

 ... نبوده یالک بارمم نیا ترس که بگو االن ـ

 آخر حرف. دیکش اش شده خشک لب یرو را زبانش

 .کرد کامل اشیانرژ تتمه با را

  

 کنارش که یآدم اون بار نیا ؟یشد جانان عاشق تو ـ

 دایپ رو لهیپ و لهیش یپ و سانسور یب ،یباش خودت

 نه؟ ،یکرد
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  یتابوصورت#

۵۵۵ 

 

 یراب بود یخوب کلمه جنون .نبود یعیطب دیگلش حال

 .شیروبرو دختر فیتوص

 ...من دیگلش ـ

  

 . افتاد اشگونه یرو یگرید لجوج اشک قطره

 اما فرهاد کردم هاحماقت یلیخ تو خاطر به من ـ

 جواب... یزندگ به برگردم خوامیم شدم خسته گهید

 زتا یا گهید حیتوض. هست نه ای آره کی فقط سوالم
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 زمال که یستین بدهکار من به زیچ چیه تو خوامینم

 . بگو نه ای آره کی فقط پس. باشه حیتوض به

  

 یانگار کرد، حلقه سفت وانیل وارهید دور را دستش

 جانیب وانیل دوش به را غمش بار از یکم که

 .ندازدیب شیروبرو

  ؟یشد جانان عاشق تو ـ

  

 دنیشن از بود بد حالش. سوختیم چشمانش فرهاد

 به تا اما گذشتیم فکرش در دیاش که ییهاحرف

 دیگلش زبان بر یزیچ نه و بود گفته خودش نه حال

 .بود آمده
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 شهیهم که یدیگلش یهااشک دنید بودن سخت

 هب پاسخ ترسخت و بود قائل یخاص احترام شیبرا

 له،ب دادن جواب با و بود هودهیب گفتنش نه که یسوال

 او و کردیم تررانیو را شیروبرو رانیو دختر

 . خواستینم را دیگلش از یاخرابه

  

 ییتنها یپا و بود اشیبچگ یهمباز که یدختر

 شود رانده نطوریا نبود حقش بود، مانده اشینوجوان

 با کتابش حساب شد؟یم چه دل نیا حساب اما

 از بود گرفته دلش که شیروزها نیا چموش معاون

 هاتن هک یدل فیتکل د؟یگلش و او نفره دو سفر تصور

 شد؟یم چه دیتپیم نامنظم جانان کنار
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 گرید اما دیدیم را دیگلش آلود اشک یهاچشم فقط

 هاخاطره یسونام مغزش در انگار. دیشنینم یزیچ

 اب ساله هشت دیگلش از. یگرید از پس یکی باشد،

 یرو خنده با که یصورت یراهنیپ و یخرگوش یموها

 ییجا در شیروبرو انیگر دختر تا زدیم قهقهه تاب

 .وطن از دور به

  

 الیخیب دختر قهقهه انیم. خورد تکان دیگلش یهالب

 .دیشن را شیروبرو دیگلش لرزان یصدا ش،یاهایرو

 .نه ای آره کی فقط ـ
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 و باال یآن یمیتصم در ه،یثان از یکسر در سرش و

 .شد نییپا

 . شد ترکمرنگ ذهنش زن قهقهه دختر یصداها و سر

 و دیچک نییپا یگرید اشک طرهق نخورد جا دیگلش

 یب دنینخز شیپ یبرا شد مشت ترمحکم او دست

 .اشیاراد

 .دبو تضاد در چشمانش یسرخ با لبش یرو لبخند

 . شد تموم گهید... خب ـ

  

 .دبو افتاده شیصدا جان به قد تمام... لرز... لرز... لرز

 یرو از را تنش یسخت به و داد عقب را یصندل

 .ستادیا و داد تکان یصندل
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 نیزم یرو تا کرد تنش گاه هیتک زیم لبه را دستش

 اب و نیسنگ کلمات و دیلرزیم شیصدا. نشود آوار

 .امدندیم رونیب مکث

 ناو مثل... بود گهید احمقانه تالش کی فقط امشب ـ

 ...قول گهید دفعه نیا. ریبگ اشدهیند بار

  

 یرو تبسم. دیکش ترش چشمان ریز را آزادش دست

 ترشیب را فرهاد صورت اشیتلخ. بود تلخ صورتش

 .کرد درهم

 .بود شیآخر ـ

  

 .کرد یمعن یب خنده و ستادیا صاف
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 .خودم هتل رمیم ـ

 را فرهاد با نگاهش قفل. گرفت را چمدانش دسته

 نگران چشمان از نگاه یخداحافظ یب و شکست

 .رفت رونیب شاپ یکاف از و دیدزد فرهاد

  

 که ماند رهیخ یخترد یخال یجا به فرهاد نگاه

 یباز و بود کرده انکار را اشعالقه و او سال نیچند

 .بود خوانده

  

 یرو را شیهادست گفت؟یم راست دیگلش اگر

 را دیگلش وفت چیه. گذاشت دردناکش یهاقهیشق
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 تراس دیگلش مدت نیا تمام اگر... بود نگرفته یجد

  گفت؟یم

... فتگیم راست. داد را خودش جواب صادقانه خود

 دشخو از یارانهیو حاال بود نگفته راست دیگلش اگر

 شیهاحرف تمام برد،ینم رونیب شاپ یکاف نیا از را

 با دیگلش از یاتتمه تنها دیگلش از حاال که بود راست

 .بود برده رونیب را اشساله چند نیا غرور از یاخرابه

  

 پاره کی به کی سرش یها رگ کردیم احساس

 یک مقصر بود؟ رفته اشتباه را راه یکجا. شدندیم

 بود؟

***   
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  یتابوصورت#

۵۵۶ 

 

 

 شیهما سالن از و گرفت دست به را فشیک دسته

. کرد احوال و حال آشنا نفر چند با راه در. آمد رونیب

 .برد هیر به فشار با را هوا آمد، رونیب که برج در از

 .دینوش قلپ چند و برداشت را آبش یبطر
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 را یگوش.  نداشت جانان از یخبر شب،ید از

 .فرستاد یکوتاه امیپ و برداشت

 ؟یخوب سالم، -

 

 ات ساعت کی تنها و بود گذشته چهارعصر از ساعت

 . بود مانده شیهما انیپا

 بعد گذراندیم که را ساعت کی نیا. داد دیام خود به

 چند خوردن با و ببرد پناه اتاقش به توانست یم

 در آرامش یکم دن،ینخواب روز دو از بعد مسکن

 .بدهد هیهد خودش به را خواب یایدن
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 و سوختیم شیهاچشم. بود مانده داریب شبید تمام

 .امدنین یبرا داشت یبیعج لیتما صبح

 . نواب مهندس جناب ـ

 

 بود حواسش و بود کرده فرار آدم نیا از صبح از

 ماا کنند حساب هیتسو آمدینم بدش. نشود کشینزد

 پر شبید از روزش چند نیا تیظرف. نه زامرو

 .بودشده

 

 شدن راحت و جاناندادن جواب اشخواسته تنها حاال

 که یمحتشم با کردن کلکل نه  بود، او بابت الشیخ

 .ودب کرده بشیتعق و آمده اشهیسا به هیسا صبح از
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 عقب به بود، زده چهره بر که یخونسرد نقاب با 

 .داد باال را شیابرو تک و برگشت

 .جاهمه ن،یمن کردن دایپ مشتاق یلیخ ـ

 

 کمتر محکم، ییهاقدم با را انشانیم فاصله محتشم

 .کرد

 .شده حساس ها زالو به امشامه تو بعد ـ

 

 .دیخند تمسخر با

 طفق که ییکسا از گرفتم ادی شما عکس بر من اما ـ

 .کنم یدور ارنیم در هاروآدم یادا
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 .دیکش اشیپروفسور شیر به یدست محتشم

 ییآدما نیهم مهندس، باشه نداشته افت برات گمیم ـ

 شدن باعث و کردن بزرگت آرنیم رو ها آدم یادا که

 ،یسیوا نجایا و یاریب در سرا تو یسر و یش یآدم

 هوم؟

 

 محتشم تا داد سر شلوارش بیج داخل را دستش

 که بود دهینرس هدفش به هنوز. ندینب را شدنش مشت

 .داشت را یخونسرد نقاب مانه. کند شیعصبان
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 نداره افت برام وقتم چیه و نکرده آدم رو من یکس ـ

 نجایا که بودم خودم یتالشا و ایداریبشب از بگم که

 .سادمیوا

 

 ظاهر به مرد با بچگانه کلکل حوصله گرید

 .نداشت را شیروبرو سالهشصت

 .انداخت ساعتش به ینگاه کوتاه

 شما برعکس من شده، شروع یانیپا بخش االنم ـ

 شیهما یتو شرکت فقط اومدن نجایا به یبرا هدفم

 سح یارضا وا هیبق با گانهبچه انداختن کل نه و بوده

 .پوچم قدرت
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 .برداشت جلو به یقدم محتشم به کردن نگاه یب

 و دیشن را محتشم یصدا شد که تنش مماس

 .شد قفل شیسرجا

 مهندس جناب ستین گانه بچه کل من دختر یزندگ ـ

 .نواب

 

  یتابوصورت#

۵۵۷ 

 

 .فتریم نییپا و باال اش نهیس قفسه. آمد عقب یقدم

 .چسباند محشتم صورت به را نگاهش
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 خونه. گمیم زایچ یلیخ من بشه باز دهن نیا اگر ـ

 و ریز به سر فرهاد اون من که گفتم بهت خان بیحب

 قاتل اب نقدریا. ستمین یدید قباًل که یکنگوش حرف

 .جونت به وفتمیب و شم یافع که دمیخواب جماعت

 میکار هم تو ندارم تیکار من. نشو من کینزد پس

 . باش نداشته

  

 .دیکش درهم ابرو محتشم

 توش هم تو کردم یهرکار من ؟یبگ یخوایم یچ ـ

 ادتی. نکش نشون و خط من یبرا االن ،یبود لیدخ

 .شرکتت یبرا یکردیم رو من التماس چطور اریب
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 دایپ کالمش انیم را ترس از ییهارگه انستتویم

 .کرد یعصب خنده تک. کند

 که رو بودم توشون من و یکرد که ییکارا اون ـ

 درصد پنجاه یگفت ینشست جا همه. یزد جار خودت

 . منه مال نواب شرکت سهام

  

 .رفت نشانه او سمت به را دستش

 سال پنج رو امیپرواز بلند و التماس اون یبها من ـ

 ...نیبب. دمدا

 .ستادیا صاف و داد رونیب را نفسش

 یلیخ انگار تو اما بگم نارویا امروز خواستمینم ـ

 همه. ارمیب ادتی بذار. من یبرا شده تنگ دلت
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 امروز مثل تا کن مرور روز هر رو من االن یحرفا

 .یکن علم قد من جلو و نره ادتی

  

 شمرده شمرده و دیچ هم کنار را کلمات کرد مکث 

 .آمد حرف هب

 یداشت یبازگان شرکت نیبزرگتر تو... شیپ سال پنج ـ

 تاپلپ و لیموبا صادرات و واردات نهیزم یتو که

 بر چون شرکتت اومدم بود بهار لیاوا. کردیم کار

 ،یهست یاحرفه کردمیم فکر هیبق یهاگفته خالف

 هنوز من. محتشم یفهمیم تیانسان کردم فکر

 کارات یبرا اتخانواده از یحت تو دونستمینم

 .یگذریم
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 :داد ادامه فرهاد. کردیم نگاهش رهیخ رهیخ محتشم

 وت لباسه، و پارچه کار یتو خان بیحب گفتم بهت ـ

 فتمگ. رمیبگ رو هاشرکت یندگینما بتونم کن کمکم

 .بده نشون من به رو چاه و راه فقط تو من، از هیسرما

 یگفت شه،با گفته. یداشت رو من پدر سن تو چون

 برق که بودم خام و کور نقدریا من اما کنمیم کمکت

 .نخوندم رو ذهنت یتو نقشه و دمیند رو چشمات

  

 .دیخند تمسخر با هاروز آن یادآوری با

 و روز. وقت یب و وقت. اتخونه یکشوند رو من ـ

 م،یکن یباز شطرنج امخونه امشب ایب اسم به. شب
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. جلوم نشسته فرشته دمیدیم کردمیم باز چشم

 هب رستوران، ناهار میبر یگفت یم شرکت اومدمیم

 و نشسته کنارت هم فرشته دمیدیم اومدم یم خودم

 هر بودم مجبور من. میخوریم ناهار میدار ینفر سه

 رس که جا هر یول نه، رو دخترت اما نمیبب رو تو روز

 محتشم فرشته چرخوندمیم

 اتکار طعمه که تو ساکت یصدا و سر یب دختر. بود

 نصف بسته چشم که بودم احمق اونقدر من. شیکرد

 زج. یکن کمکم فقط که  تو به دادم رو شرکتم سهام

 هک ؟یبگ یچ آخرش که جلو یبرد تو نقشه جز به

 رو شرکت یکارا همه که یوقت درست بعد ماه شش

 یبرا رو هاشرکت  یینها جواب تو بود قرار و کردم
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 اون ادتهی... تشممح رشیز یزد ،یبد یندگینما

 روزو؟

  

 از شیصدا  داد تکان و اورد باال را شیها دست

 .بود شده سرخ صورتش و دیلرز یم تیعصبان

. دیلرزیم دیب نیع روز اون ن،یبب هارودست نیا -

 خاطر به ابروم، خاطر به بودم افتاده رعشه به بدنم

 یتو که بابام و خودم ندار و دار و یزندگ کل هیسرما

 یچیق و شیر کل که یخام جوون هی. گذاشتم هرا نیا

 دیبا که آخر لحظه درست تو و تو دست بود داده رو

 یگفت. رشیز یزد یدادیم رو قرارداد بستن خبر

 فتمگ. کنم یکار تونمینم منم و کننینم قبول شهینم

 .کننینم قبول. چه من به یگفت آبروم،
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  یتابوصورت#

۵۵۸ 

 

 به یبرا هاروز آن یادآوری نهات. دیخند کیستریه

 یلبق سکته مرز تا که یروز. بود بس رساندنش جنون

. هشینم: گفتیم آرامش با تنها محتشم و بود رفته

 . کننینم قبول. دنینم یندگینما

  

 یبرا بود یخوب کلمه دو بودن، جاهل و حماقت

 .روزها آن فرهاد فیتوص
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 کارًاآش دستش. رفت نشانه محتشم طرف به را دستش

 .دیلرزیم

 ،یگفت نفوذت از نقدریا روز هر ماه چند اون یتو ـ

 نم که یکرد تونمیم من و  تونمیم من یگفت نقدریا

 یچکاریه تونمینم تو بدون کردمیم فکر احمق

 اهمب ما یسواد با تو ،یجوون تو یگفت نقدریا. بکنم

 زا قدم کردمیم فکر من که دست به میریگیم بازارو

 یتو نقدریا. ینباش تو اگر شمیم نابود بردارم قدم

 امتنه تو گفتنیم امیدن تمام اگر که یخوند گوشم

 .نه گفتمیم جلو، یبر یتونیم

  

 ستر از محتشم. بود رفته باال اریاخت یب شیصدا

 .آمد حرف به شیآبرو
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 گذشته قبر نبش یبرا یخوب یجا نجایا فرهاد ـ

 .ستین

  

 اصلهف با که افتاد ینفر سه هب فرهاد سرخ چشمان تازه

 نگاهشان چپ چپ و بودند ستادهیا آنها از یکم

 .کردندیم

 را محتشم مچ و گرفت آنها از نگاه یپوزخند با

 .گرفت

 سالن داخل هم همه االن. هیخوب یجا رونیب یول ـ

 .شدن جمع

  

 .دیکش را دستش محتشم



صورتیتابو   
  
 

 

3721 

3721 
@romandl 

 .ستین جاش نجایا گمیم ـ

  

 از. ترگرفتمحکم را مچش گرید بار فرز فرهاد

 لرز اب شیصدا و شده باز اشینیب یهاپره تیعصبان

 .شد خارج گلو از

 لمیتحو فیاراج و من سراغ یاومدیم یوقت ـ

 یگذاشت دست یوقت. یکردیم رو نجایا فکر یدادیم

 فکرشو دیبا من یزندگ یچرک دونه نیا یرو

 . محتشم یکردیم

 ییابرو من اال و رونیب میبر ایب خوش زبون با االن

 همشون تو لطف به که یجماعت نیا نیب ندارم

 صبح از و بودم زندان قتل جرم به ماه نه من دوننیم
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 اتمام تو با دیبا امروز. کردم تحمل رو نشونیسنگ نگاه

 .کنم حجت

  

 از جلوتر. کرد شیرها و آورد مچش به یگرید فشار

 .آمد نییپا هاپله از و آمد رونیب او

  

 نارک و گوشه نفر چند. بود دهیرس برج بزرگ محوطه

 .دیند را یکس همکارانش از و زدندیم پرسه

  

 خوب بود کرده یسع صبح که ییموها به توجه یب

 تپوس. دیکش و برد آنها انیم را دستش دهد، حالتشان

 .نکاست درونش آتش از یزیچ اما گرفت درد سرش
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 .تادسیا شیجلو محتشم و دینکش قهیدق به انتظارش

  

 کرده جور و جمع را خودش یکم قه،یدق چند نیا در

 ار دستش  و کرد فرهاد سرخ صورت به ینگاه. بود

 .داد تکان هوا در دواریتهد

. بشنوم رو تو یهادروغ که نجایا ومدمین من فرهاد ـ

 رفک و یگرفت توطئه توهم که نداره یتیاهم برامم

 ...رو دخترم من. بوده نقشه اونا همه یکنیم

  

 .نداشت شیصدا کنترل به یازین گرید بار نیا

 .زد ادیفر
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 رشتهف. محتشم دخترم نگو فرشته به... دخترم نگو ـ

 به ازش و یکردینم یقربون گوشت بود تو دختر اگر

 .یکردینم استفاده طعمه عنوان

  

 فرهاد و کرد سکوت محشتم. آمد ترنییپا شیصدا

 آخر تا گرید بداند که بودتش شناخته آنقدر

 محشتم ضعف نقطه. دیگوینم یزیچ شیهاحرف

 یاشرک تمام وسط حاال که بود اعتبارش و ابرو مچهین

 . بود ستادهیا اشساله نیچند

  

 .برد نهیس به محکم را هوا
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 شهیش یتو رو من خون روز اون... بزنم حرف بذار ـ

 نم که شب اخر تا شهینم شهینم یگفت یه و یکرد

 راه هی یگفت بودم، افتاده پات به رسمًا چارهیب عقب یب

 تا یدار ینسبت من با تو بفهمن نایا. دامادم بشو. داره

 ودمب احمق نقدریا من. وفتهیب راه کارت و بشن یراض

 . کردم باورت که

 شک که یبود گرفته دستات یتو رو من نقدریا

 اهم دو نیماش هی دیخر یبرا که یمن. حرفت به نکردم

 .شد ماه کی میعروس و عقب کل کردمیم قیتحق

 

  یتابوصورت#

۵۵۹ 
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. داد هیتک وارید به و برداشت عقب به قدم دو محتشم

 ار نشانیب فاصله. کرد رها نیزم یرو را فشیک فرهاد

 گاه هیتک و زد وارید به او سر کنار را دستش و کرد پر

 .افتاد محشتم یرو اشهیسا. کرد تنش

 و کردم اجازدو یاحساس چیه بدون فرشته با من ـ

 و بده میدار میدونستیم دوتامون هر. بدتر من از اون

 و میفروشیم و میخریم یدار. میکنیم یتجار بستون

 فکر بهش ازدواج نیا یتو که هیزیچ نیآخر احساس

 .میکنیم

  

 .کرد شیرها و خورد رو یالحظه را نشییپا لب
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 یوقت یحت. بود شرکتم امیرو تمام که هاروز اون من ـ

 پا و دست جهات همه از یدار تو که دیرس ذهنم هب

 ،یریگیم چنگت یتو رو من و یبند یم رو من

 مشیم تر کینزد بهت ینطوریا که شدمیم خوشحال

 . کنمیم رشد زودتر و

  

 را لرزانش دست. بود کرده عرق خشم از اشصورتش

 .دیکش صورتش یرو

 یوقت. رفته سرم یکاله چه که دمیفهم ازدواج بعد ـ

 هیسا ریز رمیم دارم دمید و کردم باز چشم که

 دمهخو مال شرکتم گهید نه دمید که یوقت. تو شرکت

 امهخون یتو هم نحست هیسا و تو یوقت. میزندگ نه و

 . شرکتم هم و یبود
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 ور شرکتم درصد پنجاه مفت قدر چه دمیفهم یوقت

 یوقت. ندارم یاریاخت چیه خودم از گهید و تو به دادم

 به تو. خودم نه و شناختنیم تو اسم با رو من همه

 یبود کرده مهار رو من یطور ،یبود دهیرس هدفت

 مخود اگر دمیفهم یوقت. دمیفهم بعد سال کی من که

 و رزودت یلیخ کردم،یم اقدام یندگینما گرفتن یبرا

 وت یپوشال نفوذ به و رفتیم شیپ کارم ترم راحت

 . نداشتم یازین

 .یسوزوند رو من تو... محتشم یداد بیفر رو من تو

 رو تو یهاحرف و شدم شرکتت وارد اول روز یوقت

 خودم اما کنمیم شکار عقاب دارم کردم فکر دمیشن

 و سود کل اول سال یتو. یزد نمیزم. شدم شکار

 شرکت درصد پنجاه فقط که دادم رو امهیسرما تتمه
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 ادتهی. ازت بخرم رو بودم داده بهت مفت که خودم

 رو پولت برابر چند من ؟یآورد در یباز رقد چه

 اج همه یول یبفروش یشد یراض تا برگردوندم بهت

 .کردم بنا رو شرکت اون تو با من که یزد جار

  

 شده. بود شده هم یرو اشساله پنج یهاحرف تمام

 و بود کرده باز سر حاال که وجودش یسرطان غده بود

 یراب ودب آتش جانش تمام. بود گرفته را تنش تمام

 موجود کردن محو یبرا. شیروبرو مرد سوزاندن

 . نیزم کل از محتشم اسم به یمنحوس
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 خونش غرق چشمان و صدا از را نفرت محتشم

 و زدیم دو دو چشمانش آشکارا حاال که بود، خوانده

 .دندیلرز یم شیهامردمک

 دمیفهم سال همون نارویا همه من نه؟ یکرد تعجب ـ

 به اما دمیفهم نارویا تمام اول سال کی همون محتشم

 یرب شیپ قدم به قدم دیبا بسه، حماقت گفتم خودم

 بود شرکت از خودت انداختن رونیب اول قدم. فرهاد

 فرشته دوم قدم. میزندگ یرو از اتهیسا برداشتن و

 تهفرش سراغ برم خواستمیم سهامت، دنیخر بعد. بود

 . خورد اش هیمهر به چشمم که

 و شرکت به دنیرس اونقدر ،یعروس بش که یاهیمهر

 فکر بهش هیثان کی که بودکرده کورم شدن تاجر

 یزندگ تمام اگر شرکت، تنها نه که یاهیمهر. نکردم
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 باز روش، ذاشتمیم قلبمم کی و هیکل دوتا و خودم

 پست اونقدر تو و بدم رو سکه اونقدر تونستمینم

 ،شممحت یبنداز زندان به خاطرش به رو من که یبود

 ؟ینبود

  

 لب یرو پوزخند. کرد نگاهش خورده کهی محتشم

 . شد ترپررنگ فرهاد

 ازب و باشم خونده رو دستت نقدریا یکردینم فکر ـ

 یافع خودت مثل بعد به نجایا از نه؟ ادیدرن صدام

 خان بیحب مثل تاجرا کل گرفتم ادی گهید. شدم

 ونخودش یبرا روزانه رو تیانسان یالفبا که ستنین

 جوون هب وفتنیم و کفتارن تو مثل امیبعض کنن، یجه

 .هیبق
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 یتابوصورت#

۵۶۱ 

 

 و شد مشت بود، گذاشته وارید یرو که یدست

 . گرفت غم شیصدا

 یلیخ تو که یضیمر زن با موندم یزندگ یپا من ـ

 داشت دیپارانوئ فرشته. یداشت خبر شیماریب از خوب

 نز. دارم چشم مشرکتم ماده پشه به من کردیم فکر و

 . داشت شک امخونه وارید و در به که یسرد
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 فرشته صورت یرو راحت خنده هی وقت چیه من

 وقت چیه اما کردم یزندگ باهاش سال پنج. دمیند

 مدیفهم ییجا هی از. گذرهیم یچ سرش یتو دمینفهم

 وقت چیه اما افتاده ییهااتفاق هی اشگذشته یتو

 سقف کی ریز و خونه کی یتو ما. یچ دمینفهم

 چیه. مینشناخت گرویدهم وقت چیه اما میکرد یزندگ

 بدم یاهفرشت به رو طالق شنهادیپ یحت نتونستم وقت

 اما .بود گهید نفر هی با من بودن به شکش روز هر که

 .فوتش قبل ماه شش. گفتم و کردم جرات روز کی

  

 با. نداشت خبر شیهاحرف از کدامچیه از محتشم

 ازب کرد، تعجبش کردن پنهان یبرا که یتالش تمام



صورتیتابو   
  
 

 

3734 

3734 
@romandl 

 تاسف یمعنا به یسر و خواند را چشمانش فرهاد

 .داد  تکان

 ترآرام یکم قلبش. بود گذشته ماجرا سخت قسمت از

 . بود شده کم شیهادست لرز و دیکوب یم

 یزیچ به و بود خوب حالش یروز چند که یوقت ـ

 اتنه. میش جدا ایب که گفتم بهش بود، نداده ریگ

 ونقدراما دمیفهم که بود نیا فرشته با میزندگ دستاورد

 .آرهیم پناه بهت یپناه یب فرط از و نداره دوستت

 یطور و آرامش در که دادم نیتضم بهش شب اون

 دادم قول و میش جدا نخوره تکون آب از آب که

 یینها تا فقط. کنمیم ساپورتش بخواد که هرطور

 .یمبفه یزیچ دینبا تو زیچ همه شدن
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 قرار. نگفت یزیچ هم فرشته و نزدم هیمهر از یحرف

 ودب تو شیپ فکرم تمام من و کنه فکر شب اون شد

 .نذاره تو دست کف رو هامحرف تمام فرشته که

 .زد یتلخند

 اهم شش تا نه و گفت روز اون نه فرشته... نگفت اما ـ

. یبفهم یزیچ تو ابد تا خواستینم یحت و بعدش

 .هبگ بهت و بزنه زنگ بهت فتنشر بعد خواستیم

  

 .شد نییپا و باال شیگلو بیس فرهاد. خورد جا

 بعد ماه کی موندیم زنده اگر. هیترک کجا؟ یدونیم ـ

 .بود هیترک
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 یرو از را اشهیسا و کرد جدا وارید از را مشتش

 .رفت عقب یقدم. برداشت محتشم

 هادشنیپ من یوقت که یبود یخوب پدر نقدریا تو ـ

 طمیشرا تمام و اومد فرداش دادم، فرشته به رو قطال

 به رو یمبلغ هی ماهانه که یشرط به. کرد قبول رو

 و هیترک بره کنم درست ور کاراش و زمیبر حسابش

 تو خواستیم ازم که بود اون حاال. رهیبگ اقامت

 سنگ هنوز ای ؟یفهمیم. محتشم ینفهم یزیچ

 یبگ شهیم روت هنوز ؟یزنیم نهیس به رو دخترت

 دخترم؟

  

 و کرده تر را خشکش یهالب زبان با ر،یمتح محتشم

 :گفت لکنت با
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 خارج بره خواستیم... فرشته اگر... یگیم دروغ ـ

  ؟ینگفت و یشد خفه دادگاه یتو چرا

  

 مشت دستش و زد زل محتشم یهاچشم به نفرت با

 نیآخر نیا. دیاین فرود او صورت یرو تا دیلرز و شد

 خراب را کار دینبا. بود ها محتشم خاندان اب دارشید

 .ندیبب را آنها باز شود مجبور که کرد یم

. نداشت دادگاه روند یرو یریتاث چون نگفتم ـ

 زا خواستهیم فرشته کردنیم فکر بدتر یاونطور

 اما رهیبگ اقامت هیترک بره و کنه فرار یروان من دست

 هیردنک باور برات نقدریا اگر. شرکته یتو مدارک

 .بهت دمیم نشون روز هی ایب تو، از فرشته نفرت
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  یتابوصورت#

۵۶۰ 

 

 تمام رد و بود ماریب فرشته. بود کرده بد او به فرشته

 را شانیدو هر اشیماریب با شان،یزندگ سال پنج

 یوقت. زد اخر ماه همان را آخر ریت و بود داده عذاب

 تنشرف هانهب به نگفت او به یزیچ و کشت را اشبچه

 به ترحمش احساس اما او بودن بازهوس و هیترک به

 . بود او با ازدواجشان اول روز از فرشته
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 اما ست،یچ لشیدل دانستینم که یترحم احساس

 محتشم دختر از جدا یاگذشته فرشته بود دهیفهم

 و دینخند هرگز که ییهاچشم. داشته بودن

 یماریب و یزندگ ابعاد تمام یرو شیهاوسواس

 .بود افکارش تمام بر یدییتا مهر دشیپارونوئ

  

 و انداخت دست. کردیم اش خفه داشت کروات

 .کرد باز را راهنشیپ اول دکمه

 وقت چیه اون و دمینپرس فرشته از وقت چیه من ـ

 ات نداشت کامل اعتماد من به نکبت یزندگ اون یتو

 النا احتمااًل که داشت یدرد هی فرشته یول بگه بهم

 ور فرشته وقت چیه من. هیچ یدونیم بهتر یلیخ تو

 کرد، اخر یهاروز که یکار کی با و نداشتم دوست
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 یوت شتریب یچ هر اما. بود نفرت بهش احساسم فقط

 مترح احساسم شتریب کردم، فکر بهش ماه چند نیا

 .بس و بود

  

 و گرفت را نگاهش فرهاد. بود برده ماتش محتشم

 آسمان سمت به را سرش و داد هیتک وارید به او کنار

 .گرفت

  

 .زد زل ابر نیتر اهیس به. بود گرفته و یابر هوا

 یچ شما یلعنت خانواده اون یتو دونمینم من ـ

 .دخترم نگو فرشته به گهید وقت چیه اما گذشت

 بهش. یزدینم زنگ بهش سال به سال یحت یوقت
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 هفرشت یهایماریب تمام من چون محتشم دخترم نگو

 .نمیبیم تو چشم از رو اشییبایز یها لعم و

 باهاش سال پنج که یاحساس یب یآهن آدم اون من 

 ییازیچ فقط نایا. نمیبیم تو چشم از رو کردم یزندگ

 که هست هم زایچ یلیخ و دمیفهم تو از من که بود

 .دنشیشن یبرا ستمین هم مشتاق. دونمینم

  

 اما دبو گرفته آرام قلبش و بود شده منظم شیهانفس

 بد حالش. آوردیم درش پا از داشت سردرد... سرش

 .بود شده هم بدتر حاال بود،

 نیزم یرو از را فشیک و گرفت وارید از را اش هیتک

 .برداشت
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 :گفت محتشم به نگاه یب

 و روم تو یانداخت تف تو که دادگاه یروزا اون تمام ـ

 نیا یلیوک گفتم من که روزا اون تمام. قاتل یگفت

 از که ییهاشب اون تمام. ینکرد باور و کرده وکار

 برد،ن خوابم امشبانه یهاکابوس و زندان تخت یسفت

 . بود مونده دلم یرو هاحرف نیا تمام

 به یهاآدم دون زباله تو کنم پرتت تونمیم گهید االن

 نجپ بعد که یا یزندگ دنبال برم و میزندگ نخور درد

 یسک نیاست به نیاست از استرس بدون باالخره سال

 . بکشم نفس بتونم خوردن،

  

 .کرد نگاه را محشتم کوتاه و چرخاند ا ر سرش



صورتیتابو   
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 غشیدر ازم سال پنج اتخانواده و تو که ینفس ـ

 .نیکرد

 یخداحافظ یب و فشرد مشتش در محکم را فشیک

 . رفت ابانیخ سمت به و گرفت نگاه

  

 تننشس با و کرد بلند یتاکس نیاول یبرا را دستش

 را اششده حبس نفس و گفت را هتل اسم آن خلدا

 رتسبک قلبش اما نبود خوب سرش حال. داد رونیب

 تمام بود، دهیفهم که شیپ چهارسال از. بود شده

. بود کرده حمل شیها شانه یرو را شیهاحرف

 بود، زده لبخند او به و بود دهید را محتشم چهارسال

 چه فهمدن تا بود دهیخند اشاحمقانه یها یشوخ به



صورتیتابو   
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 محتشم و او راه آخر نقطه نجایا اما گذرد یم دلش در

 . بود

. نداشت یخوب وضع شیپ سال پنج به نسبت شرکتش

 توانستیم او حاال و بود شده نابود یلیوک شرکت

. ودب شده سبک قلبش. بود او نوبت نوبت. بتازاند

 .کردینم درد شیهاشانه گرید

  

 . دیبار آسمان و زد یبرق و رعد

 فرهاد و زد غر لب ریز یسیانگل به یتاکس انندهر

 . کرده زیتم امروز را نشیماش دیفهم

  



صورتیتابو   
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 رونیب شهیش از را دستش یکم و آورد نییپا را شهیش

 .رتپررنگ لبش یرو لبخند و شد تر دستش. برد

 .بود شده سبک هم آسمان

***    

  

 

  یتابوصورت#

۵۶۲ 

 

 سرش یرو را حوله دست کی با که همانطور

 از را یگوش کرد،یم خشک را شیموها و دیکشیم



صورتیتابو   
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 تراس وارد و آورد در تخت یرو شده ولو کت بیج

 .شد

 .زد را اشیگوش رمز و نشست یصندل یرو

. ادافت او به امشیپ ادی تازه. داشت جانان از امیپ کی

 یخنث در یریتاث هم حمام. گرفت یقیعم دم باز و دم

 . نداشت سردردش کردن

 شد؟ تموم شیهما ؟یخوب تو. خوبم من. سالم ـ

  

 .نوشت

 ...هم شیهما. آره ـ



صورتیتابو   
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 شبید یهاحرف از بعد. دیکش نوشتن از دست

 به دیبا محتشم با بحث و اشیداریب شب د،یگلش

 .دادیم زهیجا خودش

 نو دیشن همه نیا از بعد که کرد متقاعد را خودش

 جانان دنید بار کی قیال نکردن، سکته و گفتن

 .هست

  

 تماس نهیگز یرو و کرد پاک را شیها وشتهن

 .ردک خانه لبش گوشه کمرنگ یلبخند و زد یریتصو

 یگوش صفحه جانان ریتصو و نشد یطوالن انتظارش

 .کرد پر را

 .بود دهیپر رنگش و کرده پف صورتش



صورتیتابو   
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 اخم به را شیجا و کرد پرواز لبش از لبخند یآن به

 .داد

 ؟ییکجا سالم ـ

  

 و داد نشان را خانه اطراف و ندگردا را نیدورب جانان

 .داشت نگه ثابت خودش یرو را ریتصو گریبارد

 .تو خونه. سالم ـ

  

 .رفت باال شیابرو و نشست دلش ته تیرضا یکم

 شده؟ یزیچ. داره پف هم صورتت. دهیپر رنگت ـ

 طرف دو به را سرش بعد و کرد مکث یالحظه جانان

 .داد تکان



صورتیتابو   
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 .خوبم. نه ـ

  

 .کرد زیر چشم

 فقط شده یزیچ هی شده؟ یزیچ. یگیم دروغ یدار ـ

 .یچ بگو خودت

 موضوع انهیناش. گرفت دندان را لبش یالحظه جانان

 .کرد عوض را

 قرمزه؟ تو یچشما چرا پرسمیم من مگه اه ـ

  

 .داد تکان سر یراحت به فرهاد

 .همن سوال با تیاولو االنم. بگم که یدینپرس خب ـ

 .داد امهاد و کرد ساعت به ینگاه 



صورتیتابو   
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 برخ ازت نتونستم چهارساعته و ستیب به کینزد ـ

 زنگ ای شده؟ یچ یگیم زیر به زیر حاال. رمیبگ

 .اونجا ادیب اوشیس زنمیم

  

 به و زد زل او یجد و مصمم چهره به یالحظه جانان

 .آمد حرف به ناچار

 خوب که دمیخواب جانیهم شبید. نشده یزیچ ـ

 ونا از دم،یپر خواب از آفتاب طلوع قبل. نبرد خوابم

 یچ و چمه دونمینم یعنی. آشوبه دلم یتو موقع

 تعداد به. ستین خوب حالم دونم یم فقط. شده

 دلم. شدم ینطوریا میزندگ یتو دست یهاانگشت

 رو انتظارم بد خبر هی که انگار. شهیم رو و ریز یه

 .بکشه



صورتیتابو   
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 :داد ادامه غر با و داد رونیب کالفه را نفسش

 خودم بر و دور یه. امخونه برم نکردم راتج یحت ـ

 دونستمیم که نزدم زنگ تو به فقط.چرخمیم

 به هلن، به. زدم زنگ همه به گرنه و یشیهما

 . ساجده به یحت و شرکت یهابچه

  

 .رفت باال فرهاد ابور

 !ساجده؟ ـ

 .کرد نییپا و باال را سرش

 .امخاله دختر همون ـ

 



صورتیتابو   
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 یتابوصورت#

۵۶۳ 

 

 .زد یندشخین

 بفرستم گل من یخواستیم که همون. آها ـ

 بود؟ خوب حالشون همه اونجا خب. شیعروس

  

 .کرد نییپا و باال را سرش

 .آره ـ

. داد هیتک یصندل به و دیکش ششیر ته به دستش

 تخواسینم اما بود شده منتقل زین او به جانان ینگران

 .بترسانتش آن از شتریب



صورتیتابو   
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 یب هم تینگران .خوبه حالشون همه پس خب ـ

 الیخ و فکر ییتنها و شبتهید یخوابیب یبرا. مورده

 .یکرد

  

 .کرد مکث یکم

 و یدیند یمشکوک زیچ که ساختمان یتو  ـ

 ؟یدینشن

 .انداخت باال سر

 ...یراست. ستین یخبر چیه. نه ـ

  

 یاجمله تا کرد سکوت فرهاد. کرد من و من یکم

 .شود تمام



صورتیتابو   
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 گفتن؟ یچ بود؟ چطور شیهما ـ

 .زد لبخند یخونسرد با

 درد به یریم یدار که تو یبرا رو هایگفت ـ

 هاشرکت همه بایتقر. بود خوب کل در اما خورهینم

 .بودن

  

 خود یرو به اما گرفت را رفتنش میمستق هیکنا جانان

 .اوردین

 بود؟ خبر چه گهید ـ

 و شیهما از. کرد لیتکم ذهنش در را سوال فرهاد

 خبر؟ چه دیگلش



صورتیتابو   
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 گس دهانش طعم و افتاد دیگلش شبید یهاحرف ادی

 زا کشیمیم رییتغ. رفت درهم صورتش یکم و شد

 .نماند دور جانان چشم

 شده؟ یزیچ ـ

  

 به دیبا بسته سر اشموقع به. بود دهیپرس مشکوک

 .گفتیم هم جانان

 .انداخت باال سر و داد رونیب دهان از را نفسش

 داخل بار هی لک در یعنی. دمیند هم رو دیگلش. نه ـ

 .مینکرد هم سالم یحت. دمشید ینهارخور سالن

  



صورتیتابو   
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 یهاحرف یریفاکتورگ با بود گفته صداقت با

 . شبشانید

 .خورد جا جانان

 ؟یچ یعنی...ی ـ

  

 .خورد تکان یکم یصندل یرو

 ...و میزد حرف هتل، اومد شبید. نیهم یعنی ـ

 .داد ادامه طنز با و تعلل یالحظه

 .مینزن فحر شد قرار گهید ـ

  

 گرید و کرد خفه درون در را اشیکنجکاو جانان

 را دلش یکم فرهاد جمله تک نیهم. دینپرس یزیچ



صورتیتابو   
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 انیپا نقطه یعنی فرهاد یها حرف نیا. کرد ترقرص

 د؟یگلش

  

 فرهاد سرخ چشمان به که چشمش و آورد کم حرف

 .آمد ادشی حرفش افتاد،

 درنقیا چرا چشمات یبگ یخواستیم یراست خب ـ

 سرخه؟

 .انداخت باال شانه فرهاد

 .دمینخواب شبه هی و روز دو چون ـ

  

 .برد ماتش جانان

 ؟یدینخواب شبید ها؟ ـ



صورتیتابو   
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 .کرد ینچ

 .هیثان کی یحت ـ

  

 .رفت در دهان از

 چرا؟ ـ

 .را به دهیچسب چ چون ـ

  

 .کرد اخم شده عیضا جانان

 .دیخند آرام فرهاد

 لیدل. رفتمگ ادی اوشیس از هیامسخره جواب یلیخ ـ

 مونیجد یهاصحبت اون بعد رانیا اومدم. داره

 .بهت گمیم



صورتیتابو   
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  یتابوصورت#

۵۶۴ 

 

 مورد در و رو در رو فرهاد با زدن حرف تصور یحت

 و کرف. کردیم نییپا و باال را قلبش ضربان خودشان،

 کی ،بودند رفته نشانه را قلبش صبح از که ییهاالیخ

 .دیناپد و ندشد دود کردند، پرواز کی به

  

 هرهچ بر یتفاوت یب نقاب و کرد کنترل را جانشیه

 .زد

 . باشه ـ



صورتیتابو   
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 چشمان حد از شیب یسرخ. داد رونیب را نفسش

 .کرد نگراش فرهاد

 . بخواب برو یخوایم سرخه چشمات یلیخ ـ

  

 .رفت باال را شیهاابرو جفت

 .تره وحشتناک اون. یندار خبر سردردم از تازه ـ

 بزرگ غول دو با ساعت، چهار و تسیب از کمتر در

 مواجه یکار پنهان و فرار هاسال از بعد را اشیزندگ

 .بود شده

 درونش آشوب و ینگران از یناش صورتش، یرو اخم

 .بود



صورتیتابو   
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 من ؟یماساژدرمان یبرا ستین ییجا اطرافت اونجا ـ

 .داره ریتاث سردردم یرو یلیخ

  

 .شد اتاق وارد و برداشت را یگوش فرهاد

 .دیپر باال شیابرو جفت و داد هیتک تخت تاج به

 ؟یدیم ماساژ خودت ـ

  

 .شد باز شیهااخم

 ها؟ ـ

 .خاراند را اشقهیشق

 ؟یدیم ماساژ رو خودت خودت گمیم ـ

  



صورتیتابو   
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 کیمیم اما کرد نگاه فرهاد به یالحظه خورده کهی

 .داد جواب د،ید که را اش یجد

 شهیم هم آدم خود. میرفت رو اشدوره هلن با ـ

 یگرنیم سردرد من اما بده انجام رو حرکاتش یبعض

 جوابگو خودم یهادست اصاًل گهید گرفتمیم که

 .ادیب هلن زدمیم  زنگ نبود،

  

 هگوش یزیآم طنتیش لبخند حرفش، انیپا با همراه

 .نشست فرهاد لب

 سردرد اگر ستین هلن یکن کاریچ یخوایم حاال ـ

 ؟یبش

 .رفت دستش درون یگوش به یاغره چشم



صورتیتابو   
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 .یشد سردرد تو و نشدم که فعاًل ـ

  

 .داد رونیب آه با را بازدمش

 مین تا تینها دیبا خوردم مسکن هی فعال. فیح آره ـ

 . باشه جوابگو گهید ساعت

 .زد زل جانان یهاچشم به و کرد مکث

 نیا رفت، شیپ خوب هامونحرف اگر اومدم من ـ

 هلن باالخره. بهم بده آموزش رو اتیدرمان ماساژ

 .گهید ستین

  

 عوضو آنقدر اشیگوش نیدورب تیفیک دانستینم

 ندک منتقل یدب به را شیهاگونه انداختن گل که دارن



صورتیتابو   
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 رنگ کم فرهاد و دیدزد نگاه یگوش صفحه از! نه ای

 .شد حبس نهیس در جانان نفس و دیخند

  

 کنار کلمه شب تا صبح که ییهاحرف آن نیب اگر

 کی فقط بار، کی فرهاد ان،گفتنش یبرا دیچیم کلمه

 شک. باختیم او دیخندیم و کردیم طنتیش بار

 .نداشت

 

  یتابوصورت#

۵۶۵ 

 

 .کند بلند سر گریبارد شد باعث فرهاد، سکوت



صورتیتابو   
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 رب یاخسته و رنگ کم لبخند تنها لبش یرو خنده از

 .بود مانده جا

 .بخوابم خوامیم اتخونه برو پاشو ـ

  

 نجایا شبید از. گرفت گاز را نشییپا لب زده خجالت

 .بود آمده در یدب از فرهاد داد. بود

 .شد بلند کاناپه یرو از

 .االن رمیم ـ

  

 .دیکش گردنش پشت را دستش فرهاد

 نیا خاطر به دونم یم و گمیم خودت خاطر به ـ

 رنهگ و ینگذاشت رونیب رو پات صبح از استرست



صورتیتابو   
  
 

 

3766 

3766 
@romandl 

 چراغ رهنذا که باشه یکی اشخونه یتو آدم که خوبه

 .بشه خاموش اشخونه

  

 و گفت یآرام «دانمیم» جانان و کرد یمعنادار مکث

 را یزیچ تا گرداند خانه اطراف را نگاهش حواسیب

 .نگذارد جا

 از و لیدل یب صبح از. افتاد آشپزخانه به نگاهش

. ودب افتاده آشپزخانه و ییرایپذ جان به استرس شدت

 .زدیم برق یزیتم از

 .نکن قطع رو تماس ـ

  



صورتیتابو   
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 تا کرد وصل یگوش به را اشیهندزفر. گفت یاباشه 

 .نشود پخش شانیصدا پله راه در

 .آمد رونیب خانه در از و برداشت را ها دیکل

 .دیکش یا خسته چشمان یرو را دستش فرهاد

 یزیچ کنمیم چک هارونیدورب من خونه یدیرس ـ

 .دمیم خبر بهت بود

  

 و یگوش به یکی بود شیپا جلو به چشمش کی

 .فرهاد

 .باشه ـ

 .دیخند آرام یزیچ یادآوری با فرهاد

 .کرد نگاهش جانان



صورتیتابو   
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 ؟یخندیم یچ به ـ

  

 .فتادما نیدورب یتو شده ضبط ریتصو هی ادی یچیه ـ

 .کرد زیر چشم و ستادیا هاپله انیم

 ؟یچ ریتصو ـ

 .خورد فرو را نشییپا لب یالحظه

 ؟یبشنو یخوایم ـ

  

 :گفت الشیخ یب و رفت باال را یبعد پله

 .آره ـ

 .داشت خنده از ییهارگه لحنش



صورتیتابو   
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 ادیز شده نصب دور کمی نامیدورب نیا حاال یچیه ـ

 داشتم و اومدم که روزیپر یول ستین معلوم چهره

 کی یجلو بود نشسته خدا بنده هی کردم،یم چک

 هر یول ایبود تو گمینم حاال... دیخندیم و گل باکس

 نقدریا گل باکس هی با بود جالب برام بود، یک

 ...دیخندیم هم خوشگل البته و شده خوشحال

  

 ییاج به. شیروبرو به او نگاه اما بود جانان به او نگاه

 طبقه هک دیفهم سرش پشت تابلو از. یگوش از تر باال

 .است دوم

 .زد شیصدا

 ...جانان ـ



صورتیتابو   
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 دستش و شدینم کنده شیروبرو از جانان نگاه

 .نبود ثابت ریوتص. دیلرزیم

 .زد شیصدا تر بلند بار نیا

 ؟یکنیم نگاه رو کجا یدار... جانان ـ

  

. باشد دهید جن که انگار. بود محض سکوت

 .رفت درهم شیهااخم

 ...استرس... خانه... یکالنتر... جن 

 شیصدا یبلند از شیگلو زد، شیصدا که بار نیا

 .برداشت خش

 .کن نگاه منو... جانان ـ
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 هزمزم و دیلرز دستش در یشتریب شدت با یگوش

 .دیبر را نفسش جانان، جان یب و آرام

 ...نیآبت ـ

  

  

 

  یتابوصورت#
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 *** 
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 ندت تند باشد، معجزه دنبال به نیآبت اسم در انگار

 وارسلسله بعدش کلمات و برد لب ریز را اسمش

 .گرفتند قرار شیجلو و آمدند

... یالنترک... یلیوک... یلیکو نیآبت... نیآبت... نیآبت ـ

 .مرگ... انتقام

  

 و انداخت جانش به لرز مرگ یحرف سه کلمه ابهت

 . درآمد شوک از

 پشت و بود  ابهام از یا هاله در حاال شیروبرو مرد

 .شیهااشک پرده

 .دیشنینم و دیشن یم را فرهاد یها ادیفر یصدا
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 هی رو؟ صدام یشنو یم. واحدت یتو برو جانان ـ

 برو .نلرزون نقدریا را یلعنت یگوش نیا... بزن یحرف

 .خودت واحد یتو

  

 یزمان هر از تندتر قلبش و دیلرز یم شیهادست

 . دیکوبیم

 و  ودب کرده پا را کفشش لنگه کی که همانطور نیآبت

 رهیخ و بود برده ماتش داشت، دست به را یگرید

 . کردیم تماشا را او رهیخ

  

 کند احساس را گوشش هپرد ارتعاش توانستیم

 .زد ادیفر اشیانرژ تمام با فرهاد یوقت
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 اونجا... واحدت برو قسم، خدات رو تو جانان ـ

 .نمون

  

 .ختیر شیپاها در و کرد جمع را جانش تتمه

 یکی دوتا را ها پله و گرفت شیروبرو مرد از نگاه

 در شیهانفس یصدا و زدیم نفس نفس. رفت باال

 انیم که کفشش. شدیم اکو خانه کیتار مهین پلهراه

 به را خودش و کرد رها همانجا را درآمد شیپا از راه

 .رساند خانه

  

 دیکل دنبال شیهابیج داخل لرزان ییهادست با

 هب. بودند شده سال و آمده کش هاهیثان انگار. گشت
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 را دیکل شد موفق تا گذشت هاسال منوال، نیهم

 ،در بستن موقع. ندک باز را در و بچرخاند قفل داخل

 را در. دید سرش پشت را یپوش اهیس مرد از یاهاله

 و نشست در پشت همانجا و کرد قفل پشت از

 .کرد جمع بغل در را شیزانوها

  

 تهوقف یب که ییهادندان و بدنش زدن خی تنش، لرزش

 نبود یزیچ داد،یم صدا تق و تق و خوردیم هم یرو

 . باشد خودش کنترل در که

 .افتاد کنارش و شد رها لرزانش دست انیم از یگوش

 . افتاد فرهاد ادی

 . بود شده قطع تماس. برگرداند را یگوش
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 یرو فرهاد اسم لحظه همان و زد را یگوش قفل

 .افتاد یگوش

 .گرفت شیروبرو را یگوش و داد جواب

 قبل قهیدق چند فرهاد با ش،یروبرو شانیپر مرد

 آن در او که شتدا تفاوت آنقدر. داشت یکم شباهت

 .شود آن متوجه خرابش حال

  

 نیا هاادیفر آن بعد. بود یعیطب. داشت خش شیصدا

 گوش پرده هنوز که بود خوب و بود یعیطب زهایچ

 .بودند سالم او یصوت یتارها و خودش

. نمتیبینم واحدت؟ یرفت جانان؟ ییکجا ـ

 .کن روشن هاروالمپ
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 دو خوردن بهم یصدا تنها و بود شده قفل زبانش

 . دیرس فرهاد گوش به که بود شیهادندان فیرد

 .پوشاند دستش کف با صورتش

 ...کنه لعنت رو من خدا ـ

  

 از .افتاد جانان جان به و شد ترس کلماتش، انیم عجز

 و عجز نیا از اما دیترسینم خودش افتادن و شکستن

 دینبا مرد نیا. دیترس دید فرهاد در که یایدرماندگ

 و او خاطر به حداقل کرد،یم لعنت را خودش نطوریا

 .امشب نه
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  یتابوصورت#
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 و زد را پلهراه المپ و کرد بلند در پشت از را تنش

 .آمد فرود جاهمان گرید بار

 .دیلرزیم کمتر یکم تنها ،یکم

 .زد پچ لکنت با و آهسته 

 .فرهاد ـ

  

 نگه صورتش جلو را یگوش و گرفت باال را سرش

 ماا بود سالم. ندیبب را جانان توانستیم حاال. تداش

 تعادل دستش درون که یایگوش سش،یخ یهاگونه
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 ییهادندان و خوردیم تاب ورآن و ورنیا و نداشت

 نشان کرد، یم دیتول صدا و خوردیم هم یرو که

 .نبوده انیهذ زمزمه آن و قبل قهیدق چند دادیم

 خب؟. ادیب اوشیس زدم زنگ ـ

  

 .کرد نییپا و باال را سرش و شد گرمدل یکم

 .داد نییپا صدادار را دهانشآب فرهاد

 ندبل اونجام از نرو رونیب. ادیب تا ینیشیم همونجا ـ

 خب؟... یشینم

  

 تاطمح فرهاد. کرد نییپا و باال یکم را سرش گر،یبارد

 .دیپرس
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  ؟یدید یچ و شد یچ یگیم بار هی ـ

  

 تا کرد کینزد دهانش به را یهندزفر کروفونیم

 .برسد فرهاد گوش به اشآهسته یصدا

 نظمم نا را کلمات حواس یب و بود گرفته اشسکسکه

 .دیچ یم هم کنار وقفه با و

... یزدیم حرف یداشت... تو... باال اومدم من...م ـ

... باال آوردم رو سرم ن،ییپا طبقه واحد خونه جلو

 داشت. ادهسیوا یلیوک پسر... نیآبت دمید... دید

 ...دیپوش یم رو هاشکفش
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 را شیها اشک دست پشت با و کرد رها را کروفنیم

 .دیکش باال را اشینیب و کرد پاک

 یحت... نکرد یکار. بود کرده تعجب انگار اونم ـ

 ناال... من و یگفت تو... تو که نگفت یچیه... یچیه

 .باال اومدم

  

 . ختیر اشک صدا یب

 .آورد نییپا امکان حد تا را شیصدا

 .باال اومد سرم پشت... کنم فکر ـ

  

 به ولسل در ترس و دیترک برگشت، پرقدرت بغضش

 یموها. بود شده منقبص تنش. گرفت جان سلولش
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 یلیوک دست به اش دوباره شدن ریاس ترس از تنش

 . بودند شده خیس

 .دینال هق هق با

 کنم؟ کاریچ من ـ

  

 خیب از خطر انگار. برد هیر به فشار با را هوا فرهاد

 نیخوشب خواستیم طور هر. بود گذشته گوششان

 ساختمان در را نیآبت ربط توانستینم باز باشد

 تتوانسینم باز دیفهمیم اگر یحت و بفهمد خودشان

 .ندهد ربطش یکالنتر به و باشد نیخوشب
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 بهم شیپ از شیب را روانش جانان، زیر هقهق

 دردناکش یهاچشم. ..فاصله نیا به لعنت. ختیریم

 کردن خوب او. داد فشار هم یرو محکم و بست را

 .نبود بلد فاصله هالومتریک با را هاآدم حال

 

  یتابوصورت#

۵۶۸ 

 

 .زد شیصدا نرم

 .کن پاک رو اشکات... جانان ـ

 یادهیفا شیهااشک کردن پاک اما کرد نگاهش

 .آمدندینم بند یوقت نداشت،
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 ستتوانیم که یایارتباط پل نهات. زد چنگ کلمات به

 قتد و وسواس با. دهد لیتشک فاصله هالومتریک با

 .دیچ هم کنار و کرد انتخابشان

  ؟یدیم یقول هی بهم امشب ـ

  

 آرام یبرا امشب. شد نییپا و باال شیگلو بیس

 هاحرف دیبا ،یگوش درون دختر بدن لرز گرفتن

 اعتراف هم خودش شیپ که ییهاحرف یلیخ... زدیم

 .بود نکرده

 متونیم نه. فاصله لومتریک هزار با نجامیا االن من ـ

 یکس با نه و کنم دفاع ازت تونمیم نه سم،یوا کنارت

 از رد اون پشت یلیوک نیابت دونمینم من. بزنم حرف
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 سرت ییبال تونهینم که دونمیم اما خوادیم یچ تو

 ...شرط کی به ارهیب

  

 بود شده گوش تا سر جانان. بود موفق اول قدم در

 .بود آمده بند شیهااشک. دنیشن یبرا

... جانان تیواقع خود. یباش خودت نکهیا شرط به ـ

 نقاب نیا خوامینم رو اتماهه چند نیا نقاب نیا من

 وت اونجام من تا. باشم کنارت من که خوبه یوقت تا

 من کن ناز کن، هیگر کن، بغض بترس، ینطوریا

 یدختر اون خوامیم ازت االن اما رمخیم رو نازت

 کی یتو ختیر رو شیزندگ و گذشته کل که یبش

 داخلش پا بارم کی که یشهر هی اومد و چمدون

 . بود نگذاشته
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 یترف شبونه و یگرفت دستت یتو که یشهامت اون

 از و یخوروند دارو بهش و یلیوک خونه

 اب من که یکار... یبرداشت رو مدارکش گاوصندوقش

 اب رو یلیوک تو. دادمینم انجام بهم پول اردیلیم دادن

 تونهیم پسرش یکن یم فکر ،یزد نیزم ادعا همه اون

 یشد پا تنها و تک که باشه یشب اون از ترخطرناک

 ر؟یش دهن یتو یرفت

  

 ردک نگاه جانان ریتصو به و خورد فرو را نشییپا لب

 . کردیم نگاهش مسخ که

 . شوند ادا تا شکستندیم راه انیم بار ها ده کلمات
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 یتونینم. نمیبب رو تو یهااشک تونم ینم من... من ـ

 اب رو تو و نشستن یصندل نیا یرو نجایا یکن درک

 چیه و دنید بد حال و لرزون بدن و هااشک نیا

 آخر تا دوارمیام. جانان یچ یعنی نکردن یغلط

 .ینکش رو یدرد نیچن عمرت

  

 .زد زل ودشآلاشک یهاچشم به. کرد سکوت

. یشیم تیواقع خود امشب که بده قول بهم ـ

 اوشیس نذار کنمیم خواهش ازت. من قبل خودت،

 حال نیا با یشد روبرو آدم اون با اگر ای اومد که

 ای یخودخواه یبذار رو اسمش یتونیم. نتیبب

 یکس خوامینم فقط من اما نکردن درک و دنینفهم
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 قول بهم یتونیم. خودم جز نهیبب رو اتچهره نیا

 ؟یبد

  

 اوشیس کاش. بود ساعت به نگاهش. کرد سکوت

 .دیرسیم زودتر

 .کند چک را هانیدورب تا کرد روشن را تاپشلپ

 .بود شده بسته چشمانش و دیلرزینم گرید جانان

 .زد شیصدا نگران باشد؟ نشده بد حالش

 ...جانان ـ

  

 .شد باز شیهاچشم هیثان از یکسر در

 . کرد نییپا و باال را سرش و دز پلک آرام
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 تیارض لبخند و شد بلند شیگلو ته از یاخفه «باشه»

 .شد سنجاق فرهاد یهالب یرو یبخش

  

. دیرس فرهاد گوش به شیصدا. خورد در به یا تقه

 .شد هراسان نگاهش جانان

 .زد شیصدا نرم و هشداروار

 ...خانوم جانان ـ

 

  یتابوصورت#
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 تا گذشت فکرش از. ختیر نییپا یهر دلش جانان

 . بود امدهین اسمش آخر به خانوم نقدریا حال به

 .هیک نمیبب کنمیم نگاه االن ـ

  

 واحد طبقه نیدورب و آورد باال را تاپلپ صفحه

 .کرد باز را جانان

 .زن کی و بود مرد دو

 .آمد زن یصدا یگوش از همزمان

 ؟یکنیم باز رو در... جان جانان ـ

  

 .کرد نگاه فرهاد به یسوال نجانا

 .کرد اخم
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 شونچهره زن کی و مرد دوتا در پشت ه؟یک یصدا ـ

 .نمیبینم رو

  

 :گفت آهسته جانان

 هم مرِد یکی اون. نییپا طبقه هیهمسا. واستیش ـ

 ...هم آخر نفر و شوهرشه احتماال

  

 .کرد دایپ وزن شیصدا

 .نیآبت ـ

  

 کی و بود تاپلپ صفحه به چشمش کی. جنباند سر

 .جانان به چشمش
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 وقت حال نیا با آنینم نظر به یخطرناک یها آدم ـ

 .ادیب اوشیس تا نکن باز رو در و بخر

  

 .زد یجان یب یلبخند جانان

 بخرم؟ وقت یگیم حاال باشم شجاع یگفت ـ

 .زد یجانکم لبخند و دیکش ششیر ته به یدست

 .زینر اونا یجلو رو هااشک اون و باش شجاع گفتم ـ

 رتس خواستن ییبال هر تا یکن باز رو در هوی نگفتم

 .خانوم جانان ارن،یب

  

 یکسر در را دستش. بود رو مرد نیا جلو که بود بد

 نیهم مثل. کردیم سالحش خلع و خواندیم هیثان از
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 و نیریش گفتن خانوم جانان بود دهیفهم که حاال

 .نشسته قلبش در اشدهیکش

 :گفت دار خش ییصدا با

 .ازت ترسمیم دارم ـ

  

 در پشت نفرشان سه هنوز. تاپلپ به نگاه کی

 .بودند ستادهیا

 :گفت رفته باال ییهاابرو با و دوخت جانان به چشم

 چرا؟ ـ
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 با را یگوش و کرد جمع شکم در را شیهازانو

 شیجلو بود، شده نامحسوس لرزشش که ییهادست

 .گرفت

 یودب تو. رو من یشیم بلد یدار یادیز ـ

 ؟یدیترسینم

  

 .آمد وایش یصدا و خورد بهم گرید تقه

 .میندار باهات یکار ما. کن باز جانان ـ

  

 .کرد نییپا و باال را سرش آنها، به توجه یب فرهاد

 نیهم از منم چون. یستین تنها ترسم نیا یتو ـ

 .ترسمیم
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 .زد ینمک با لبخند

 حرف هامونترس به راجع شتریب اومدم فردا حاال ـ

 .میزنیم

  

 

  یتابوصورت#
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 ...وایش یصدا و گرید یاتقه دوباره

 بهت رو زیچ همه من. کن باز رو در لطفا جانان ـ

 .میبزن حرف رودررو دیبا. دمیم حیتوض
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 دست از را آرامشش تا دیکش یقیعم نفس جانان

 یلعنت لب ریز فرهاد. آورد ادی به را قولش. ندهد

 .گفت

 .نکن باز فعاًل ـ

  

 ریتصو گریبارد و شد اهیس یالحظه یگوش صفحه

 .آمد باال فرهاد

 گهید قهیدق سه تا. کردم نگاه رو اوشیس شنیلوک ـ

 رو اشکات رد نیا اول... پاشو در پشت از. رسهیم

 یچشم از بعدم. کن باز اوشیس یبرا رو در. کن پاک

 نایدورب از من نباشه، دستشون یزیچ کن نگاه در

 .نمیبینم یزیچ
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 .داد هیتک یصندل به و گرفت را اشیشانیپ یرو عرق

 یکار قصد اگر یکن باز رو در یتون یم اون، بعد ـ

  .توننینم نییپا دهیرس اوشیس باشن، داشته هم

  

 هنشذ به که یوحشتناک افکار. داد تکان سر تند تند

 .زد کنار را امد یم

 :گفت مطمئن و محکم فرهاد

 درصد کی اگر. جانان کنن یکارچیه تونن ینم اونا ـ

 قصد به اونا چون. نکن یکنیم فکر هم فرشته به

 . بودن ومدهین فرشته کشتن
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 نضم در. باشن داشته یکار توننینم هم تو با پس

 کنن یکار بخوان اگر و دنید هم نارویدورب قطعا

 مطمئن یول زنمیم ییهاحدس هی. انینم یگروه

 .ینش وبرور باهاشون تو یوقت تا ستمین

  

. دش بلند جا از یبهتر حال با. بود گرفته قلب قوت

 انجام مو به مو را بود گفته فرهاد که ییکارها تمام

 و خورد یم در به که ییهاتقه یصدا انیم نیا در. داد

 .زدیم بهم را تمرکزش وایش یصدا دنبالش به

  

 :گفت آرام فرهاد که بود دهیرس سرکوچه اوشیس
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 ربذا رو یگوش بعدم. بردار کاردم هی اطیاحت محض ـ

 .رونیب برو و بتیج داخل

 یدکار و رفت آشپزخانه به یوقت دیلرز یم شیهاقدم

 .برداشت

  

 .کرد عقبگرد و گذاشت لباسش بیج داخل را کارد

 را آن خواست و کرد جدا یگوش از را  یهندزفر

 مخاطب گرید بار فرهاد که بندازد، بشیج داخل

 :داد قرارش

 ...نانجا ـ

  

 .داشت لرز یکم شیصدا
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 بله؟ ـ

 جا لبش کج خسته، و جان مهین چند هر یلبخند

 .کرد خوش

 بهت بارصدم یبرا که یباش یطور امشب خوام یم ـ

 خب؟ کنم، افتخار

  

 امشبش یهاگرفتن آرام نیا. ستادیا یالحظه قلبش

 نطوریا که بود چه فرهاد یهاحرف مگر. نبود یعیطب

 دنید با قبل قهیدق ستیب تا که یآدم بود؟ کرده جادو

 حاال نداشت، یا فاصله مرگ تا یلیوک نیآبت

  برود؟ او شوازیپ به خود خواستیم
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 یب مرد نیا. نبود یعیطب اصاًل. نبود یعیطب بود، چه هر

 یزیچ نه یمنته. داشت یدست جادو و سحر در شک

 و خواندیم یخاص ورد نه و نوشتیم کاغذ یرو

 را کلمات ماهرانه چطور بود بلد نهات. کردیم فوت

 ردیبگ قول بسازد، جمله ند،یبچ هم کنار کند، انتخاب

 ات بچسباند اسمش ته خانوم طنتیش با هاوسط نیا و

 .دنشیشن از برود غنج دلش

  

 .زد پلک آرام

 ...خب ـ

 دانیم در امشب که یگوش درون مرد از دیدزد نگاه

 جلو خودش نفع به را یباز و تازانده یادیز دلش
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 بشیج داخل را یگوش. بود او نوبت حاال بود، برده

 . انداخت

  

 رهیدستگ یرو را دیلرزیم نامحسوس هنوز که یدست

 نییپا ار رهیدستگ شود، مانیپش آنکه از قبل و گذاشت

 .کرد باز را در و داد

  

 

  یتابوصورت#

۵۷۰ 
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 حالت در شده منقبض بدنش. زد یم تند قلبش

 . بود باشآماده

 دوخت شیروبرو نفر سه به را اششده گشاد چشمان

 .شد قفل کارد دور بشیج درون دستش و

 .کردندیم نگاهش نگران و مضطرب سه هر

 دانستیم و سوختیم هیگر شدت از چشمانش

 . پابرجاست شانیقرمز هنوز

 .آمد حرف به نفس کی و تند تند شده، هل وایش

 حرف باهات دیبا ما نیبب ؟یخوب جان جانان سالم ـ

 که الزمه فقط. میندار باهات یکار ما خدا به. میبزن

. هبش رفع هاتفاهم سو نیا که میبزن حرف باهم حتما
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 االن .افتاد هااتفاق یلیخ مینبود تهران ما که مدت نیا

 ...ستین یکنیم فکر که اونطور یچیه

  

 صورت و یخال یهادست انیم مرتب نگاهش

 و گرفته یصدا. بود آمد و رفت در مضطربشان

 وایش از یوقت بود، گانهیب هم خودش یبرا سردش

 :دیپرس

 کنه؟یم کاریچ نجایا نیا ـ

 هم وایش. نبود یکس اسم آوردن و اشاره به ازین

 نیآبت طرف به استرس با که گرفت را منظورش

 :گفت و دیچرخ
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 دیجمش. هیلیوک پسر آرتا یعنی... آرتاست برادر نیآبت ـ

 میدونیم کاماًل ما. جانان میبزن حرف دیبا ام. یلیوک

 یکن فکر که یدار حق. هیچ ماجرا و یکرد کاریچ تو

 رو ما که تو اما میبزن بیآس بهت میخوایم

 من. میندار تو یبرا یخطر چیه ما. یشناسیم

 ...بوده نقشه هی نایا تمام یکن فکر خوامینم

  

 عقب به سه هر آمد،یم پلهراه از که ییپا یصدا با

 قعر یشانیپ با اوشیس بعد هیثان چند و دندیچرخ

 . ستادیا شانیجلو زنان نفس نفس و کرده

 .بود وایش اول جمله دنیشن شوک در جانان
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 ییهاهیهمسا عروسش؟ وایش و بود یلیوک پسر آرتا

 کی درجه یهالیفام از بود، کرده اعتماد آنها به که

 د؟بو یمزخرف چه گرید نیا بودند؟ یلیوک

 .کرد سه هر به یمشکوک نگاه اوشیس

  

 اب اوشیس و کرد یکوتاه سالم یباق از زودتر آرتا

 .داد جواب درهم ییهااخم

 :دیپرس جانان به رو و کرد بلند را سرش

 ؟یخوب ـ

  

 ردک عمل اشگفته به. نبازد را خودش بود گفته فرهاد

 خورده کهی چنان وایش اول جمله همان از که نگفت و
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 و باال را سرش حرف، یب. ستین ادامه به رقاد که

 .کرد نییپا

 :دیپرس جانان به رو آرتا

 هستن؟ یک شونیا ـ

  

 .داد جواب فرز اوشیس

 . امیشجاع خانم لیوک من ـ

 .دیخند ناباورانه آرتا

 بود؟ لیوک به ازین ـ

  

 .زد لبخند حرص با اوشیس
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 و هشیم دایپ تونکله و سر هوی نبودن، ماه دو از بعد ـ

 ... قضا از

 

  یتابوصورت#

۵۷۲ 

 

 ار شیهادست که گرفت نیآبت سمت به را دستش

 نیزم به نگاهش و برده فرو شلوارش بیج داخل

 . بود

 انمخ که یکس یلیوک دیجمش پسر ،یلیوک نیابت ـ

 پشت االن و شده دستش شدن رو باعث یشجاع

 منتظر ادیز احتمال و حکمشه افتیدر منتظر هالهیم
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 بعِد. بوده شما خونه یتو هم اعدامشه حکم افتیدر

 وننظرت به شون،یا پدر معاون ،یکالنتر ییربا آدم اون

 من کرده، ظهور من موکل خونه یتو پسرش که حاال

 باشم؟ نجایا دینبا

  

 :گفت کوتاه جانان

 ...پسراش ـ

 و آرتا سمت به را دستش. کرد نگاهش گنگ اوشیس

 .گرفت نیآبت

 .انیلیوک یپسرا جفتشون ـ

  

 .برد باال را دستش آرتا
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 نیباش نجایا شما. یاوک... شماست با حق جناب ـ

 اگر. میندار پدرمون به یربط چیه نیآبت و من یول

 میدشینم جمع نجایا میداشت رو یکار قصد و میداشت

 که جا هر اصاًل. میبزن حرف الزمه نظرم به. یگروه

 .نیبگ شما

  

 و کرد نگاه آرتا چشمان در رهیخ یکم اوشیس

 .کرد نیسنگ و سبک را شیهاحرف

 . بود مالک جانان حرف اما نبود یبد شنهادیپ

 ؟یبزن حرف امشب یتونیم ـ
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 آنقدر. دیکشیم سوت فرهاد یهاادیفر از سرش هنوز

 در شیهاحرف ادیز که بود، شده پاچه و دست

 انجان بود، گفته که بود ادشی اما بود، نمانده خاطرش

 ار خودش او اگر و دهیترس یادیز. کندیم سکته دارد

 . وفتدیب یاتفاق هر استممکن نرساند نجایا به

 هک دیدیم را وارید بر زده هیتک خونسرد، یزن حاال او

 تنها و بود برده شیهابیج درون را دستش دو

 از یاثر شیهاحرف در نه گرید. بود سرخ چشمانش

.. .یاهیگر ،یبغض یحت نه و دیلرزیم نه. بود ترس

 .چیه

  

 .کرد نییپا و باال را سرش
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 .فرهاد واحد فقط. اره ـ

  

 شدست و گفت یاباشه اما دینفهم را لشیدل اوشیس

 .گرفت هاپله سمت به را

 .همکف طبقه میبر ـ

. ادندافت راه و گرفت تعجب با را نگاهشان آرتا و وایش

 اهنگ بود، ستادهیا خاموش که نیآبت سرشان پشت

 نگاه و رفت سرشان پشت و کند نیزم از را سردش

 .کشاند خودش سر پشت را جانان متعجب

 بود؟ آمده سرش ییبال چه پسر نیا

  

 :گفت وار پچ پچ و ستادیا شیجلو اوشیس
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 نکنم فکر باشه، یچ هر اما هیچ حرفشون دونمینم ـ

 جا هر. میبزن حرف دیبا. باشد داشته یبد تین

 مخود. خونه از رونیب ایب یشیم تیاذ یکرد احساس

 .رو اوضاع کنمیم تیریمد

  

 . بست سرش پشت را در. جنباند سر جانان

 و آورد در بشیج از را یگوش. آمدند نییپا هاپله از

 :گفت آرام. گرفت گوشش در

 ؟یهست... فرهاد ـ

  

 

  یتابوصورت#
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۵۷۳ 

 

 .آمد اشخسته شیصدا

 ن؟ییپا نیریم نیدار. آره ـ

  

 باال ابرو و کرد جانان به ینگاه عجبت با اوشیس

 .داشت فعال حضور فرهاد. انداخت

 :گفت خفه

 ...آره ـ

 .کرد مکث یکم
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 من. ادینم شیپ یمشکل. نجاستیا اوشیس االن ـ

 گمیم بهت فردا. یبخواب کنمیم قطع رو تماس

 .شدیچ

 .رمینم ـ

  

 یکم. داد ادامه راهش به اوشیس. ستادیا پله راه انیم

 :گفت شد، که دور

 روزه دو یگفت خودت ؟یچ کنم خواهش ـ

 من نباشه، یمشکل کنهیم فکر هم اوشیس. یدینخواب

 یچ و بشنوم یچ قراره دونمینم. جمیگ االن خودم

 بر تو دست از یکار گهید دونمیم رو نیا اما بشه



صورتیتابو   
  
 

 

3816 

3816 
@romandl 

 برات کنمیم ضبط. کنم درستش دیبا خودم. آدینم

 .بده شگو بعدًا فرستم یم. رو هاشونحرف

  

 .دینال فرهاد و شد سکوت یالحظه

 .فردا پس ـ

  

 ؟یچ ـ

 و کنمیم قطع من باشه. فرداست پس یبرا طمیبل ـ

 زنمیم زنگ که نبرد خوابم اگر بخوابم، کنمیم تالش

 یمشکل و برد خوابم هم اگر. یکنیم وصل حتما تو و

 .بهم یزنیم زنگ حتما تو اومد، شیپ
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 .شد بهار و داد غنچه او تیحما از دلش، زمستان

 .ریخ به شبت  .باشه ـ

 .زد شیصدا فرهاد که کند قطع خواست

 ...جانان ـ

  

 بله؟ ـ

 ؟یهست که سرقولت ـ

  

 .رفت نییپا آرام را هاپله

 .بودم که نجایا تا ـ

 .نشست فرهاد لب کنج یجانکم لبخند
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 . آره ـ

  

 . دیرس دوم طبقه به

 .ریخ به شب پس ـ

 ونتک دست نمیدورب به. شده یگچ لباست پشت ـ

 .بده

 به را اشیشاک نگاه و کرد بلند را سرش حرص با

 یگوش و کرد یاخنده تک فرهاد که دوخت نیدورب

 .کرد قطع را

  

 یباق یاهپله سرعت با و داد تکان دست نیدورب به

 .رفت نییپا را مانده
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 نشسته فرهاد خانه یهامبل یرو یهمگ بعد قهیدق ده

 . بودند

  

 

  یتابوصورت#

۵۷۴ 

 

 نهات. برد نهیس به قیعم را خانه در قهوه یبو مانده ته

 در .بود نیهم بود، کرده انتخاب را خانه نیا که یلیدل

 ...آرامش یکم یجستجو
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 یرو اوشیس بود، نشسته یانفره تک مبل یرو او

 و اآرت وا،یش شان،یروبرو کاناپه یرو و اشیکنار مبل

 .بودند نشسته بیترت به نیآبت

 . دیکش جلو را خودش وایش

 بگم؟ من ـ

  

 انجان به وایش و داد تکان دییتا یمعنا به یسر آرتا

 . کرد نگاه

 .شدند فیرد هم سر پشت کلمات و کرد باز دهان

 رد آرتا آمدن ایدن به روز از. کرد شروع قبل یلیخ از 

 از. گفت شیعمو از. پدرش شدن دیشه و جنگ زمان

 نا و زدیم شیصدا دیجمش وایش که یلیوک دیجمش
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 نوزادش طفل با را برادرش زن و بوده جوان زمان

 . نیآبت شودیم ازدواجشان جهینت و کندیم عقد

  

 قد تمام یلیوک که یازدواج و گفت شانییآشنا از

 و گفت خودش و آرتا شدن طرد از. کرده مخالفت

 جاده در وحشتناک یا حادثه... تصادف به دیرس

. بود شده یلیوک زن شدن فلج به منجر که شمال

 نیمیس که گفت حادثه آن بعد از. بود نیمیس اسمش

 ردهک گمش یلیوک بهتر یانیب به ای و بود شده بیغ

 .بود

  

 .دیچرخیم سه هر انیم نگاهش جانان
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 آرتا. دبو نییپا سرش و بود شده مشت دستش نیآبت

 یموها انیم را دستش مدام شده سرخ یچشمان با

 لوگ در یبغض با که ییوایش و دیکشیم شانشیپر

 .زدیم حرف

  

 میتدونسیم. میگشت نیمیس دنبال یلیخ آرتا و من ـ

 طفق کرد، ما یعروس قبل که ییکارا و حرفا اون تمام

 موم نیع نیمیس. بوده دیجمش یها فشار خاطر به

 چون داشت باور. بود دیجمش یهادست یتو

 ارشیاخت در کمال و مامت دیبا سرش،هیسا و شوهرشه

 .باشه
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 .کرد حلقه درهم را شیهادست

 یکاف. میرب میتونستینم جاچیه که البته مینتونست اما ـ

 نیمیس دنبال میدار ما که برسه دیجمش گوش به بود

 مهین نصفه آرامش نیهم که بود وقت اون. میگردیم

 رابطه یلیخ دوره اون . گرفتیم ازمون مونمیزندگ

 اب رابطه گونه هر دیجمش. بود شده کم آرتا و نیآبت

 کدومشون چیه حال نیا با. بود کرده ممنوع رو آرتا

 از صیترخ از بعد و کجاست نیمیس بفهمن نتونستن

 .اومده سرش ییبال چه آمل، مارستانیب

  

 .زد یتلخ لبخند و داد نییپا را دهانش آب 
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 یریدستگ بعد تا داشت ادامه نیمیس یبرا ما ینگران ـ

 فرداش و دمتید پلهراه یتو شب اون یوقت. یلیوک

. ردک پر رو تهران کل یلیوک دیجمش یریدستگ خبر

 خواستم و یبود تو دمیفهم تا دینکش طول یلیخ

 طفل چه که بگم بهت. کنم تشکر ازت و کنم داتیپ

 نه و یبود خونه نه اما. یکرد ما حق در یبزرگ

 د،یشجم یریدستگ بعد روز پنج  .بود روشن تیگوش

 میگردب رو یشمال یهاشهر کل میگرفت میتصم آرتا با

 یتو زنم بود، گفته سایپل به. میکن دایپ رو نیمیس تا

.. .یچیه گهید و رانهیا شمال یتو سالمندان خونه کی

 . شمال میرفت

 نیماش یتو شب. میرفتیم رو شهر کی روز هر

 جرات به. میکردیم حرکت فرداش و میدیخوابیم
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 تک شمال بزرگ و کوچک شهر از ما بگم ونمتیم

 ممکن که ییجا هر و هاخرابه سالمندان، خانه تک

 .نبود اما میگشت رو باشه نیمیس بود

  

 .دیچک رونیب چشمش گوشه از و شد اشک بغضش،

 یک هر به ما و بود شده رو تجاوزهاش یماجرا ـ

 ینطوریا مردم یدخترا با اون گفتیم م،یگفتیم

 .کشته هم رو زنش البد کرده،

  

 که بود شده شیوربرو یماجرا مبهوت یطور جانان

 نهیس در محکم قلبش. بود برده ادی از را زیچ همه

 بود؟ یموجود چه یکالنتر د،یکوبیم
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 ن؟یکرد داشیپ ـ

  

 نییپا و باال را سرش و کرد پاک را شیهااشک وایش

 .کرد

 .آره ـ

 

  یتابوصورت#

۵۷۵ 

 

 :داد ادامه لرزان ییصدا با و کرد مکث یکم
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 محله هی آدرس و زد زنگ بهمون لشیوک آخرش ـ

 با. نداد یادیز حیتوض. آمل خود یتو. داد بهمون رو

 .آدرس اون به میرفت و آمل میاومد یخوشحال

  

. دیکش اشکرده عرق یشانیپ یرو را دستش پشت

 .بود شده رگه دو بغض شدت از شیصدا

 هک یاخونه. میکرد داشیپ ییروستا خونه هی یتو ـ

 وارشید و در از کثافت و شدیم متر چهل زور به

 چیه که بود نیمیس فقط. نبود کسچیه. کردیم چکه

 از بود، پسرش که آرتا نداشت یقبل نیمیس به یشباهت

 . شناخت رو اون چشماش
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 یرو از لبخند که یا بامزه و گرد صورت با زن اون

 هیال هی با استخون هی بود شده حاال شد،ینم پاک لبش

 عشرو افتاد بهمون اشافتاده گود یچشما با. پوست

 درست. اومدینم در صداش. کرد کردن هیگر به

 گفت اشاره و مایا همون با اما بزنه حرف تونستینم

 نرزیپ هی تا میموند ساعت چند. داره پرستار هی که

 تا دهیم بهش یمبلغ هی ماه هر دیجمش گفت و اومد

 دهنش یتو و نیمیس یبرا ارهیب غذا وعده هی روزانه

 دو یلیوک که بود یشاک. رهینم یگزسنگ از تا بکنه

 ...نداده رو حقوقش ماهه
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 هافتاد اشگونه یرو کردن صبحت نیح که ییهااشک

 .برد هیر به فشار با را هوا و کرد پاک را بود

 باز... شیپ هفته دو... خونه میآورد رو نیمیس ما ـ

 زنگ بهت خواستمیم تازه و نبود تو از یخبر چیه

 که یدیجد ورق و اومد نتیدزد خبر که بزنم

. رفتهگ رو یلیوک یچهمه سیپل. بود کرده رو یکالنتر

 نگز بهت دمیترس گهید. بود ما خونه مدت نیا نیآبت

 مهه رودررو تا یایب بودم منتظر. بگم یزیچ و بزنم

 .بگم بهت رو یچ

  

 یادیز وقت. کرد نگاهش برده مات جانان

 و هیتجز را وایش یهاحرف همه بتواند تا خواستیم

 .بدهد مغزش خورد به و کند لیتحل
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 از یوقت. بود کمند یهاحرف وقت مانند به حالش

 االح. بود دهیلرز تنش و بود دهیشن یلیوک یتجاوزها

 نکند؟ رحم هم خودش زن به آدم به،یغر آنها مییگو

 انیم را سرش و انداخت رکنا را اشیخونسرد نقاب

 :گفت خفه و گرفت دستش دو

 ...ایخدا ـ

  

 نفرو سه به همچنان مشکوک یچشمان با اوشیس

 اما ودب گفته را هایگفتن وایش. کردیم نگاه شیروبرو

  باشد؟ راست معلوم کجا از
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 و اآرت که قتیحق نیا باز بود، که هم عالم بد یلیوک

 .شد ینم عوض بودند، پسرش دو نیآبت

  

 نیآبت که بود دیترد در نزدن و زدن حرف انیم آرتا

 .کرد بلند سر باالخره

 د،ید که را سردش نگاه اوشیس. بود جانان به نگاهش

 . خورد کهی

 آن .بود دهید را او بار کی یلیوک یریگدست از قباًل

 یچشمان با پسر نیا و کجا شوخ و خندهخوش پسر

 !کجا زده خی
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 نیآخر از که انگار. بود شکخ. داشت خش شیصدا

 .باشد گذشته صال صدها باشد، زده حرف که یبار

 .بود گرفته خاک شیصدا همانقدر

 هیهمسا من برادر با یاتفاق شما ،یشجاع خانم ـ

. نیاهیهمسا دمیفهم اون، افتادن ریگ از قبل من. نیشد

 ستین مهم برام. ندارم خودمم حوصله روزا نیا من

 الدنب به یکالنتر برعکس من یول نه ای نیکن باور

 روزا نیا دیشا یکالنتر. ستمین یزیچ از گرفتن انتقام

 من اما داره گرفتن انتقام توان حاال که دهیدیم رو

. دمیدینم رو اهیس یروزا نیا درصد کی من. ندارم

 . داره یناخالص اون دونستمیم من
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 برات دونستمیم یحت رهیم هرز چشمش دونستمیم

 نیا اما یباش خودت مواظب گفتم که رهدا نقشه

 ...روزها

 

  یتابوصورت#

۵۷۶ 

 

 رنگ شیها چشم. شد نییپا و باال شیگلو بیس

 یلیکو اسم گفتن برابر در که دیدیم. بود گرفته خون

 . کندیم مقاومت قدر چه پدر کلمه یادا ای
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 سر یاگهید طرف از و گذاشت تمام مهین را اشجمله

 :تگرف را رشته

 .اومدنشم منتظر که ییزایو و تنم لباس و منم االن ـ

 و رمیم پرواز نیاول با کنم دایپ کشور خرج اجازه

 کدومتون چیه به چشمم عمرم آخر تا گهید

 کشور نیا یتو شتریب هیثان کی ستمین حاضر . افتهینم

 یهوا بخواد که بمونم شهر نیا خفه یهوا نیا و

 . بزنه سرم به گرفتن انتقام

  

 تعجب چشمانش از. کرد نگاهش. آمد باال جانان سر

 . دیچکیم
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 نهز اون به مامانم، به ن،یآبت به من، به کرده، بد اون ـ

 هب و کرده تجاوز که ییدخترا تمام به شده، فوت که

 یکی ،یگفتینم تو. خورده رو پولشون که ییاونا تمام

 زد،یم باال زود و رید کثافت نیا یبو. گفتیم گهید

 .ستمین طلبکار کس چیه از من

  

 و ستادیا جانان مبل روبرو. شد بلند مبل یرو از

 . گرفت باالتر را سرش دنشید یبرا جانان

 یلیکو نیآبت بود؟ گذشته چه پسر نیا به ماه چند نیا

 درون غم با حاال قبل، چندماه ساله سه و ستیب

 الاقل بود، شده بیعج غم با که ییصدا و شیهاچشم

 . داشت سال نجپ و یس
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 رو وت اگر کنمیم فکر و  سرم به زنهیم وقتا یبعض ـ

 ها اتفاق نیا دیشا کردمینم استخدام روز اون

 آخرش که جمله نیهم به رسمیم اخرش اما افتادینم

 هک بود نجایهم جاده نیا ته میرفتیم یراه هر از ؟یچ

 . میسادیوا

 هی برم لحداق ای برم نجایا از بتونم زودتر داورمیام

 عنف به مینیبب رو گهیهمد روز هر نکهیا. گهید خونه

 .خوش شب. ستین کدوممون چیه

  

 خانه سکوت شیها گام یصدا. رفت و گرفت نگاه

 زین تاآر و وایش سرش، پشت در بستن با و شکست را

 .شدند بلند
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 با حرف یب آرتا و کرد یکوتاه یخداحافظ وایش

 .رفت سرش پشت سرخ یچشمان

 یبهداشت سیسرو سمت به و شد بلند جا زا اوشیس

 .رفت

  

 یفیخف لرز بدنش به. کرد جمع شکمش در را شیپاها

 . بود افتاده

  

 کی .بست چشم و داده هیتک مبل یپشت به را سرش

 داشت؟ را نفر چند کردن نابود توان مگر انسان

 نیا و انسان کی بود؟ کرده نابود را نفر چند یکالنتر
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 چطور؟ ترسناک یادیز نبود؟ یدایز یکم تیجنا همه

 ...ایخدا

 *** 

  

 .بست را صندوق در و گذاشت نییپا را چمدان مرد

 .چمدونتون نمیا ـ

  

 رتشک با و کرد قفل چمدان رهیدستگ دور را دستش

 .دبرو تا شد منتظر و کرد یخداحافظ مرد از یلب ریز
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 محض به و کرد بیتعق را رنگ زرد نیماش نگاهش با

 وارد و انداخت دیکل شد، خارج دنشید دانیم از آنکه

 .شد خانه

 

  یتابوصورت#

۵۷۷ 

 

 که دارد وزن تن نیچند بدنش کردیم احساس

 ودب نتوانسته هم شبید. بکشد را آن توانستینم

 .بخابد خوب
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 هس تنها. افتاد شبید ادی و انداخت پله راه به ینگاه

 .بود دهآم کش سال کی اندازه روزش هر اما نبود روز

 که یطور را چمدان کرد، باز اطیاحت با را واحد در

 .بست را در و آورد داخل نکند جادیا ییصدا

  

 چپ سمت به را راهرو و کرد رها در کنار را چمدان

 هکی. چرخاند ییرایپذ در را دارش برق نگاه و دیچیپ

 باشد؟ نجایا نبود قرار مگر جانان. کرد اخم و خورد

 بود؟ رفته خودش انهخ به شب مهین یعنی

  

 جانان از یخال ییرایپذ به یاغره چشم شده عیضا

 .کرد کج اتاق سمت به را راهش حوصله یب و رفت
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 شیروبرو دخترک دنید با و کرد باز را بازش مهین در

. دیدرخش چشمانش و شد حبس اشنهیس در نفس

 . بود نجایا

 تراح الیخ با توانستیم حاال روز، شبانه سه از بعد

 شدن کند و تند و شدن یعصب یب. بکشد نفس

 . تمشانیر

  

 یبرا یتیبل که بود خوب. نشست یشاد دلش ته

 مامت گرید شب کی نبود حاضر. بود کرده دایپ امروز

 .کند اشدوره را مزخرف احساسات آن

  

 . بود گذاشته سر پشت را وحشتناک شب دو
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 . برداشت جلو به یقدم

  

 ییخرما یموها دنید بود، ینیریش گناه اما بود گناه

 . شیروبرو دخترک

 کرد،یم سرزنشش دیشا بود نجایا که کس هر

 یخصوص میحر وارد خبر یب که کردیم خشیتوب

 از را صورتش جز به جز ولع با نطوریا و شده دخترک

 آنها چون دادینم حق کس چیه به اما گذراند یم نظر

 هدیبلع استرس در را شب سه و نبودند نواب فرهاد

 نگذارنده شهر نیا یهاگرگ انیم چموشش بره شدن

 و نصفه خواب از قلب تپش با بار هر و بودند

 .بودند دهینپر شانمهین
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 طخ بود، نکرده بحث دیگلش و محتشم با کس چیه 

 پاره نوبت به مغزش یهارگ و بود دهینکش نشان و

 ای دبو هیتوج. بفهمد را او جنون یمعنا تا بودند نشده

 انیم به جهنم یها آتش وسط از حاال او... چه هر

 و کمال حق خودش به و بود شده پرتاب بهشتش

 پاداش. اشیبهشت یهور یتماشا یبرا دادیم یتمام

 .شیهادرد

  

 و بود دهیکش تنش یرو گردن تا را یروتخت

 و بود ختهیر دورش شلخته صافش ییهاییخرما

 ینیب ش،یهامژه. بودند گرفته قاب را صورتش

 از را جز به جز... فرمش خوش یهالب و کوچکش
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 یینایناب انسان مانند. شد قفل نگاهش و گذراند نظر

 الح به تا چطور. بود شده نایب هاماه از بعد که ماندیم

 بود؟ آورده دوام

  

 نییپا و باال به چشمش و شد کینزد گرید یقدم

 درق چه د،یکش یم نفس دخترک. ماند تنش یهارفتن

 هب و بود دهید را تن نیا ماندن ثابت خواب هاروز نیا

 . بود دهیلرز خود

  

 خود به و دیکش اشکرده عرق یموها انیم را دستش

 .زد تشر

 ؟یچ شه داریب اگر ـ
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 تولدش یابتدا از که یهمان. بود درونش یمنطق فرهاد

 دست قالب روز هر و بود گذاشته سر بر تاج

 .کردیم تنش و بافتیم منطق گرفت،یم

 دراز زبون و تخس شیروزها نیا چموش فرهاد

 :داد جواب

 که یکاربد یکنیم نگاش یدار شه، داریب خب ـ

 .یکنینم

  

 ناخودآگاه فرهاد و خورد یتکان شیجا در جانان

 . رفت عقب یقدم
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 از لقب بود بهتر دیشا. کرد ینینش عقب اشموضع از 

 قهوه وانیل کی و گرفتیم دوش کی دارشدنشیب

 و زد کله و سر دخترک با شدیم بهتر بعد. خوردیم

 .کرد رفع یخستگ

  

 به که یچشمان و برداشت عقب به که یبعد قدم

 و بود خودآگاه شندد، کنده شیروبرو دختر از یسخت

 سمت به و برداشت را اشحوله. خودش اریاخت به

 .رفت حمام
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  یتابوصورت#

۵۷۸ 

 

 باز را نشیسنگ یهالکپ یال و زد یغلت شیجا در 

 دایپ راه ریحر پرده از که ینور یکهیبار دنید با. کرد

 باز کامل شیهاچشم بود، افتاده اتاق وسط و  کرده

 .شد

 دیشا. آمدیم قهوه یبو. افتاد کار به اششامه تازه

 . دیکش بو ترقیعم بار نیا. بود توهم

  

 گذاشته قهوه یک. شد اریهوش... . قهوه بود، خودش

 و دیکش آلودش خواب چشمان یرو را دستش بود؟
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 کنارش که فرهاد دنید با د،یچرخ پهلو به مضطرب

 چرخانده او سمت به را صورتش بود، دهیکش دراز

 فرهاد. شد گشاد چشمانش کرد،یم نگاهش و بود

 .گذاشت دهانش یرو را دستش فورًا

 .کنهیم درد سرم که ینزن غیج ـ

  

  

 . بود شده حبس اشنهیس در نفس و قفل زبانش

 .دیخند کوتاه و کرد اشچهره به ینگاه فرهاد

 . بردارم رو دستم یزنینم غیج اگر ـ

  

 .جنباند سر و کرد جور و جمع را خودش یکم
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 .برد عقب را دستش اطیاحت با و آرام فرهاد

 باال را خودش  و کرد گاههیتک را شیهادست جانان

 :دیسپر لکنت با و جیگ و نشست تخت وسط. دیکش

 ؟یخودت تو...ت ـ

  

 انانج برهنه یهابازو از. نشست او از تیتبع به فرهاد

 .داد هیتک تخت تاج به و گرفت نگاه

 . روحمه نه ـ

  

 :دیپرس اش،یپرانمزه به توجه یب جانان

 ؟یاومد یک ـ
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 وصل تخت روبرو که یوارید ساعت به کوتاه فرهاد

 .کرد نگاه بود، شده

 .شیپ قهیدق ستیب و ساعت کی ـ

  

 ؟یایم امروز ینگفت چرا ـ

 :گفت یالیخیب با و داد تکان طرف دو به یسر

 طیلب تماست بعد شبید. امیب امروز نبود قرار چون ـ

 .امروز یبرا گرفتم

  

 چرا؟ ـ

 .کرد زیر چشم

  ؟یزرنگ ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3851 

3851 
@romandl 

  

 .داد یقوس و کش بدنش به

 . یطورنیهم ـ

  

 سمت به را سرش و کرد زانیآو تخت از را شیپاها

 .برگرداند جانان

 شرتیت و موها اگر البته. نبود یگرم استقبال ـ

 .میریبگ فاکتور رو تیصورت

  

 . رفت رونیب اتاق از و شد بلند تخت یرو از

 انیم از یاخفه یوا و انداخت خودش به ینگاه

 . آمد رونیب شیهالب



صورتیتابو   
  
 

 

3852 

3852 
@romandl 

  

 نامهبر فردا یبرا قدر چه شد؟یم نیا از بدتر افتضاح

 تبرگش یبرا خواستیم که یلباس یحت. بود هدیچ

 . بود کرده انتخاب زین را بپوشد فرهاد

  

 را یتخت رو و زد اشیشانیپ یرو یمشت حرص با

 .دیکش سرش یرو

 فحش خودش به و  بود حال همان در یاقهیدق چند

 .زد شیصدا فرهاد که گفتیم ناسزا

 ؟یخورینم صبحانه جانان ـ

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

3853 

3853 
@romandl 

۵۷۹ 

 

 چیه که انگار. بود شده راحت او با مرد نیا قدر چه

 :گفت لب ریز. باشد وفتادهین یاتفاق

 .بخوره کوفت جانان ـ

  

 .برد باالتر را شیصدا و

 .آمیم االن ـ

  

 چه؟ که باالخره. رفتیم دیبا. دیگز لب

 ار شالش نهیآ یجلو. دیپوش را شبشید یهالباس

 .افتاد قبلش قهیدق چند ادی و کرد مرتب



صورتیتابو   
  
 

 

3854 

3854 
@romandl 

 .زد غر خودش با

 یسوت کم ؟یپوشونیم یک یبرا رو موهات گهید ـ

  ؟یداد

  

 .داد اشیشمی شال ریز را شیموها حرص با

 آشپزخانه طرف به و شست را صورتش و دست

 .رفت

 شیوجل قهوه وانیل کی و بود نشسته زیم پشت فرهاد

 . بود

 .بود راه به اشقهوه ده،ینرس دهیرس راه از

  



صورتیتابو   
  
 

 

3855 

3855 
@romandl 

 یلبخند و دینوش قهوه جرعه کی جانان، دنید با

 . بود گرفته جا لبش گوشه

 در یچرخ و دیکش ینشان و خط چشمانش با جانان

 از را نگاهش و ستادیا خپالی یجلو و زد آشپزخانه

 .گرداند آن نییپا تا باال

 .شده زیتم یلیخ خونه ـ

  

 زیم پشت و برداشت نان یا تکه و عسل خامه

 کرد، فرصت. کرد نگاه دفرها به کوتاه. نشست

 یدلتنگ رفع. کند نگاه تردقت با یکم را اشچهره

 بهم روزشان و شب که یماه چند از بعد. بود نکرده

 را یدور ماه چند کار روز سه نیا بود، خورده گره



صورتیتابو   
  
 

 

3856 

3856 
@romandl 

 یلیخ و بود یخوب فرصت که چه اگر. بود کرده

 .بود شده رو شانیبرا هازیچ

  

 .داد یکوتاه جمله را جوابش

 .کنمیم خواهش ـ

  

. داد سر یبلند قهقهه و رفت باال فرهاد ابرو تک

 .شد مشت زیم ریز جانان دست

 :دینال دل در. دیخندینم کاش

 ...ایخدا ـ

  

 .که نکردم تشکر ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3857 

3857 
@romandl 

  

 تظاهر و کرد بلند سر. دیخندینم االن که بود خوب

 ییبلوا چه دلش در دانستیم خدا. کرد آرامش به

 .است برپا

  

 .تشکر یپا گذاشتم نم ـ

 :داد ادامه و رفت درهم یکم اشچهره

  هوم؟ کنه، تشکر ستین بلد که نواب فرهاد چون ـ

  

 

  یتابوصورت#

۵۸۱ 



صورتیتابو   
  
 

 

3858 

3858 
@romandl 

 

 خودش و دینوش را اشقهوه وانیل از یاجرعه فرهاد 

 .کرد قفل هم در را شیهادست و دیکش جلو را

 کرده؟ تشکر یشجاع جانان از کم نواب فرهاد ـ

  

 لبش یرو لبخند و داد نییپا صدادار را دهانش آب

 یباز قاعده. بود باخت تهش مرد نیا با یباز. شد آب

 .بود بلد خوب را کلمات با

  

 .زد چانه ریز را دستش فرهاد

 فرق تشکرام جنس فقط بلدم، کردن تشکر من ـ

 .یشجاع خانم کنهیم



صورتیتابو   
  
 

 

3859 

3859 
@romandl 

  

 را قهوه وانیل تتمه فرهاد. کرد نگاهش جیگ جانان

 طرف دو. گذاشت زیم یرو را یخال وانیل. داد نییپا

 جمله دیفهم جانان. بود خورده نیچ شیهاچشم

 یها گونه کردن گلگون هدف باشد، چه هر یبعد

 . انداخت نییپا چشم. بس و اوست

  

 بود، انینما آن در خنده از ییهارگه که یلحن با فرهاد

 :گفت

 .باال اریب رو سرت ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3860 

3860 
@romandl 

 عسل خامه خواست  و برداشت نان یاتکه حواس یب

 دستش یرو فرهاد دست که بمالد آن یرو را

 و شد رها اششده سر دست از نان تکه. نشست

 . افتاد بشقاب داخل

  

 :گفت نرم

 .میبزن حرف ـ

  

. دیشن قلبش یهاتپش آشوب انیم را فرهاد کلمه دو

 هک بود شده بلند شانیصدا و کم شیهافاصله آنقدر

 را شانیصدا خانه سکوت در رهادف دانستیم دیبع

 . نشود



صورتیتابو   
  
 

 

3861 

3861 
@romandl 

  

 در اما دیخندیم شیهالب فرهاد. کرد بلند را سرش

 مانند درست. دید را چشمانش درون ترس بلوا، آن

 نیا از احساس، نیا از. دندیترسیم دو هر. خودش

 نیا دور باز حاال و بودند ختهیگر بودند، زانیگر درد

 نیا و متر کی از رکمت یافاصله در بودند، نشسته زیم

 نداشت؟ دنیترس درد

  

 عقب را آن خواست آورد، دستش به یکوتاه فشار

 .داشت نگهش ترمحکم فرهاد که بکشد

 :دیپرس آرام و یسوال بار نیا

 م؟یبزن حرف ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3862 

3862 
@romandl 

  

 . توانستینم االن؟ زدند؟یم حرف

 ته از گرفته ییصدا. داد تکان طرف دو به را سرش

 :گفت شیگلو

 .نه االن ـ

  

 هم یرو را شیهاپلک دییتا نشانه به و آرام فرهاد

 .دیکش عقب را دستش و گذاشت

 .کرد قفل اشنهیس یرو را شیهادست

 زیم ریز و داد ُسر را اششده داغ دست جانان

 . انداخت

 .بخور رو تاصبحانه ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3863 

3863 
@romandl 

  

 فرهاد نگاه. گذاشت دهان درون را لقمه کی حرف یب

 . کردیم تشیاذ

 .داد نییپا یتسخ به را لقمه

 

  یتابوصورت#

۵۸۰ 

 

 

 بخورم؟ رو امصبحانه من تا رونیب یریم تو ـ

 .انداخت باال ابرو

 .نه ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3864 

3864 
@romandl 

  

 .کرد نگاهش یشاک

 . ستادیا و داد عقب را یصندل فرهاد

 . شرکت برم خوامیم ـ

  

 .خورد کهی

 االن؟ ـ

  

 ؟یِک پس ـ

 .شد هل

 . برو یچیه...نه ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3865 

3865 
@romandl 

  

 :داد ادامه غر با خودش دل در را جمله

 فقط دنیکش یبدبخت همه نیا و روز سه بعد  ـ

 ؟یبر و یبخند ،یبخور قهوه یاومد

  

 لقمه چند حرص با. رفت رونیب آشپزخانه از فرهاد

 دیبا. داد نییپا را آنها و چپاند دهانش درون را گرید

 .گذشتیم بر خودش خانه به

  

 دنید با  .دیچرخ عقب به و شد بلند یصندل پشت از

 ینیه بود، داده هیتک آشپزخانه چهارچوب به که فرهاد

 .دیکش



صورتیتابو   
  
 

 

3866 

3866 
@romandl 

 :گفت یشاک

 .جا همه یشیم ظاهر یه ؟یشد جن هیشب چرا ـ

  

 :گفت خونسرد. گرفت چهارچوب از را اشهیتک

 .اومدم االن نیهم ـ

  

 راهرو نهیآ جلو. رفت یگرید العملعکسیب و 

 .ردک مرتب را اشقهی و دیپوش را کتش و ستادیا

  

 . انداخت بشیج داخل و برداشت را اشیگوش جانان

 .نداشت یگرید زیچ. گرداند خانه در را نگاهش

  



صورتیتابو   
  
 

 

3867 

3867 
@romandl 

 از. بود نهیآ در خودش یبررس مشغول همچنان فرهاد

 رهیگدست یرو که دستش و شد رد سرش پشت

 :گفت کوتاه. گذاشت

 .خداحافظ ـ

  

 کجا؟ ـ

 .امخونه ـ

  

 مناسبت؟ چه به ـ

. ودب کنده دل نهیآ از باالخره فرهاد. تبرگش عقب به

 .دیرسیم قدم دو به شانفاصله. بود ستادهیا شیروبرو

 خواد؟یم مناسبت هم خونه رفتن ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3868 

3868 
@romandl 

  

 .داد فشار هم یرو را شیهاپلک آرامش با

 .آره ،یدار خونه دوتا که تو یبرا ـ

  

 خودش یرو به. شد گره وستش بیج درون دستش

 .اوردین

 ردینگ خودش به یدلخور رنگ شیاصد تا کند جان

 .نشود رو دستش و

 یدار که االنم. توئه مال نجایا. ندارم خونه دوتا من ـ

 دستم نجایا. خودم خونه رمیم من. شرکت یریم

 .دادم لتیتحو سالم که بود امانت

  



صورتیتابو   
  
 

 

3869 

3869 
@romandl 

. آمد جلو و برداشت را فاصله عوض در و نزد یحرف

 ارکن را دستش. ستادیا. شد بدل وجب کی به قدم دو

 .آورد نییپا را سرش و کرد ستون در یرو جانان سر

 تا را نگاهش. دینکش عقب اما ختیر یهر قلبش

 . برد باال فرهاد صورت

  

 .شد شبش رنگ چشمان مسخ

  

 

  یتابوصورت#

۵۸۲ 

 



صورتیتابو   
  
 

 

3870 

3870 
@romandl 

 و دیرس جانان گوش به خشش پر و رگه دو یصدا

 .خورد صورتش به نفسش

 .دختر خوندن رو حرفات سخته قدر چه ـ

  

 .دیگز لب اریاخت یب... جانان یوا بود؟ دهیفهم

 گذشت، سال سه روزش هر که یروز سه نیا بعد ـ

 خانم یکنیم ناز که یدید یچ رو اعصاب یب مِن

 ؟یشجاع

  

 . شد ترآرام شیصدا و آورد ترکینزد را سرش

 نامحرم شانیها حرف یبرا هم وارهاید که انگار

 :ددا ادامه وار پچ پچ. باشند



صورتیتابو   
  
 

 

3871 

3871 
@romandl 

 تونهیم تو و من خونه روز، سه نیا بعد نظرت به ـ

  باشه؟ داشته یمفهوم

 زا بدنش. فشرد دندان فیرد دو انیم ترمحکم را لبش

 .بود شده سر استرس و جانیه

  

 .دیغر فرهاد

 .اونو کن ول ـ

  

 .کرد زمزمه جیگ و شد رها لبش

 ؟یچ ـ

  

 .ماند رهیخ شیهالب به نگاهش



صورتیتابو   
  
 

 

3872 

3872 
@romandl 

 .نیا ـ

 باعث بخش، لذت یاحساس با جالتخ از یمعجون

 و ودش شیهادندان ریاس لبش گرید بار اریاخت یب شد

 شد رها صورتش یرو فرهاد نفس بالفاصله

 .کرد ادا را اسمش هشدارگونه  و

 ...جانان ـ

  

 زل فرهاد به و کرد رها را لبش خطاکار یشاگرد مانند

 .زد

 تمش دست. کرد نگاه جانان به زدن پلک یب یلحظات

 .آمد نییپا و خورد سر جانان بدن کنار از اشهشد

  



صورتیتابو   
  
 

 

3873 

3873 
@romandl 

 نییپا و باال شیگلو بیس و دیکش عقب را خودش

 .کرد پاک دست کف با را اشکرده عرق صورت. شد

 .بود مانده در به دهیچسب ش،یجا سر جانان

  

 و گرفت یقیعم دم و گرفت باال را سرش فرهاد

 .داد رونیب کالفه را بازدمش

 :گفت خفه و دیکش اشبسته نچشما یرو را دستش

 .جانان برو ـ

  

 ماندشان حاال اصاًل. برود دیبا دانستیم هم خودش

 د،یفهمیم هم را فرهاد حال. بود غلط هم کنار

 .نداشت او از یکم دست هم خودش



صورتیتابو   
  
 

 

3874 

3874 
@romandl 

 دادند،یم سرکش قلب دو نیا ینوا دل به دل اگر 

 .رفتیم باد بر دودمانشان

  

 کجا دانستینم فقط اما دانستیم را هانیا همه

 قدغن فرهاد االن نیهم که را خودش خونه... برود

 . عبث بود یتالش فرار که هم نجایا و بود کرده

  

 سرشانه از را چشمانش و انداخت اطرافش به ینگاه

 . ییرایپذ وسط تا کرد رد فرهاد

 برم؟ کجا ـ

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

3875 

3875 
@romandl 

۵۸۳ 

 

 .ودب شده مستاصل و مظلوم قصد، یب شیصدا

 عقب قدم دو فرهاد که بود نشده تمام حرفش هنوز

   .آمد جلو را رفته

  

 تبرس نهیس یوقت شد، خفه گلو در اشمهین نصفه دم

 .گرفت پناه آغوشش در و شد سرش گاههیتک فرهاد

  

 کمرش دور یگرید و نشست گردنش دور دست کی

 .شد حلقه



صورتیتابو   
  
 

 

3876 

3876 
@romandl 

 اهنگ هاماه از پس قلبش و ستادیا زمان. ستادیا نیزم

 از پس دن،یکوب کند و تند هاهفته از بعد دن،یدزد

 ،یگرانیعص هاروز از بعد کردن، سرکوب هاشب

 یآهنگ با باشد، دهیرس خودش مطلوب به که انگار

 . دیتپ شهیهم از ترمتفاوت

  

 باال او رمانف یب بود، افتاده نییپا استفاده یب که یدست

 نشانه به اام فرهاد، یهادست یدارجان به نه آمد،

 .نشست کمرش یرو کاراو دییتا

  

 انیم داشتن دوست و عشق ت،یحما از توام یحس

 ار جانش اشینیریش و گرفت انیجر تنش یهاانیشر



صورتیتابو   
  
 

 

3877 

3877 
@romandl 

 اشیزندگ تلخ شهیهم طعم یرو حالوتش. کرد پر

 رنگ هامرارت تمام یالحظه به و انداخت هیسا

   .باختند

  

 هم در شانیهاقلب دنیتپ تمیر خانه، سکوت انیم

 شینما به را جهان یسمفون نیباتریز و ختهیآم

 . بود گذاشته

 او بود؟ ممکن یآن به دنیرس عرش به فرش از مگر

 و بخورد قسم لحظه نیهم به توانستیم حاال

 .بود که اوردیب مصداق

 ...یبش جانان نبود قرار ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3878 

3878 
@romandl 

 نیا تمام. یسادگ نیهم به بود، شده جانانش

 و صدا تمیر شدن نییپا باالو ا،فراره ها،ختنیگر

 ختم ساده یجزئ دو جمله نیهم به شانیهاقلب

  .داشت دوست شتریب را اسمش حاال قدر چه. شدیم

 هالسا نیا تمام در. بود تمامنا جفت، یب که یاسم

 مضحک اسم نیا شیبرا خواند،یم که اسمش یمعن

 دایپ یمعن یآن به حاال،... اری مشعوق، دلبر،. آمدیم

 .بودند کرده

  

 اکپ بود، دیسف. بود بایز یهولناک طرز به زیچ همه

 .بود صاف بود،



صورتیتابو   
  
 

 

3879 

3879 
@romandl 

 بغض با حاال که یدارخش یصدا... شیصدا یحت

 .بود شده نیعج

  

 .کنم گم رو خودم ،ینباش نبود قرار ـ

 کردیم ریتفس و  یهج خودش یبرا را جمالت تمام

 . کند باور را بودنشان یواقع تا

  

 ... فرهاد جاناِن نه ،یباش یشجاع جانان ودب قرار ـ

 نیا یهاگرگ انیم برهنه یپا را چهارسال به کینزد

 به شانیهازوزه موحش یصدا از و بود دهیدو جامعه

 مگ یگرید اسم هیسا ریز اسمش تا بود دهیلرز خود



صورتیتابو   
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 ودن،ب نواب فرهاد هیسا ریز که نبود کفر حاال و نشود

  بود؟ نشسته دلش به

  

 دست و شد ترمحکم فرهاد یهاستد حلقه

 .وفتدین نییپا تا زد چنگ کتش  جانان

 داریخر یکن ناز هستم، من یوقت تا بودم گفته ـ

 نگفتم؟ ام،یخوب
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 یکاش قطره و شد گم بغضش انیم جانشیب «یگفت»

 اهنریپ یرو و افتاد نییپا چشمش گوشه از صدا یب

 .کرد َتر را بشقل کینزد ییجا فرهاد،

  

 باشه؟. گردمیبرم ظهر ،یمونیم جانیهم ـ

  

 .دینشن یجواب فرهاد. دیچک نییپا صدا یب دوم قطره

 نییپا جانان دست. شد شل اندک اندک دستانش گره

 . افتاد

  

 خود از یکم را او و گرفت را شیبازو دو فرهاد

 .داد فاصله
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 را سرش و زد او چانه ریز و کرد آزاد را دستش کی

 .آورد باال نرم

 یرو اخم افتاد، که اشیاشک یهاچشم به چشمش

 .شد پررنگ صورتش

 ه؟یگر ـ

  

 تا اوردیب باال را دستش خواست شده هل جانان

 یگرید از پس یکی صورتش یرو که ییهااشک

 و گرفت را مچش فرهاد که کند پاک را شدیم روان

 .کرد مهارش

  

 .نداشت را قبل جانیه شیصدا
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 ...یبر که دادم ماتومیاولت بهت ـ

 طرف دو به را سرش و گرفت را منظورش جانان

 .داد تکان

 د،بو شده رگه دو هیگر از بعد که یفیضع یصدا با

 :گفت

 .نشدم ناراحت ـ

  

 .باخت رنگ صورتش یرو اخم

 نشانیب وجب سه قبل، یقیدقا از ترتعارفیب بار نیا

 .کرد پر را
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 در ده،ید وزشآم یسربازان مانند شیهادست

 .گرفتند قرار قبل یهاتیموقع

 .کن هیگر حاال ـ

  

 در جانان تن. نشست جانان شال یرو اشچانه

 بلند اشخفه هق هق یصدا و گرفت لرز آغوشش

 .شد

 .برد هیر به را عطرش یبو

 تنگف بهم یکس یا نهیزم چیه یتو م،یزندگ اول از ـ

 و زدن دست برام شهیهم. یریگینم ادی و یِخنگ

 ...االن اما... کردن قمیتشو
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 . هقیدق چند یدرازا به یطوالن یسکوت... کرد سکوت

 انیم جانان گرید که گرفت را اشجمله یپ یوقت

 .دیلرزینم و بود گرفته آرام آغوشش

 ترشیب دیبا. شمیم رد یه تو شناختن کالس یتو ـ

 ...بشم بلدت

  

. نشست جانان سر یرو شیهالب ز،ین بار نیا

 پس که بود ییهااعتراف و هاحرف یامضا اشهبوس

 داشت هراس گرفتنشان جان و آنها از هم، گفتنشان از

 .بود ریتح در و

  

 .آورد نییپا شیهاگوش تا را گردنش
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 .باش خودت مواظب ـ

 عقب نامحسوس قبل دفعه مقل آرام، شیهادست

 به فرمانده دادن عقبگرد مانند درست.  دندیکش

 . شیهاسرباز

  

 .رفت رونیب در از جانان به کردن نگاه یب
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*** 

 یدیسف زیشوم  .انداخت خودش به ینگاه وسواس با

 یهاشکوفه با و شدیم گشاد نشیآست آرنج از که

 که رنگ سرخ یدامن با بود شده یگلدوز قرمز

. دبو دهیپوش را بود شیزانو نییپا یکم ارتفاعش

 معلوم شیپاها تا دیپوش اشیشکم یشلوار جوراب

 .انداخت سرش یرو را اشیزرشک شال. نباشد

  

 سرخش لب رژ و ملیر کی با را صورتش شیآرا

 نهیآ درون جانان به یاسترس پر یلبخند و کرد لیتکم

 . زد
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 از .شدیم عوض لحظه به لحظه قلبش دنیتپ تمیر

 . بود نگرفته آرام یالحظه فرهاد رفتن لحظه

  

 چه با دانستینم و دیلرزیم جانیه از شیهادست

 . بگذارد انیم در را احساسش یکس

  

 بار هر و بود مانده هلن اسم یرو بار چند دستش

 غلط و درست راه خودش که فعال. بود شده مانیپش

 درمان را یدرد هلن با تماس بود، کرده گم را

 تنسب یتیرضا چیه ابدًا هلن که دانستیم. کردینم

 هب را گفتنش یرو او که البته و ندارد ماجرا نیا به

 .نداشت هلن
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 فرهاد آمدن ساعت به و بود گذشته سه از ساعت

 . شدیم کینزد

 سمت به و برداشت را دشیکل و یگوش عجله با

 .رفت هاپله

  

 نییپا انیم در یکی را هاپله فرهاد واحد به دنیرس تا

 . بود آمده

 جا گرید. بود نبادمجا خورشت. زد سر شیغذا به

 . کرد یبررس هم را برنج. بود افتاده

  

 . مدآ رونیب آشپزخانه از و دیکش ینفس یآسودگ با
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 یجا سر را زیچ هر و دیچرخ ییرایپذ در دقت با

 . داد قرار خودش

 .دیپر جا از فونیآ زنگ یصدا با

  

  .بود فرهاد. رساند فونیا پشت را خودش سرعت به

 .زد تشر خود به و کرد باز را در

 چیه هنوز. هیقبل فرهاده همون فرهاد نیا جانان ـ

 .یالک نشو هل وفتاده،ین نتونیب یاتفاق

  

 نگاه در یچشم از. داد قلب قوت خودش به دل در

 در کینزد. زدیمحرف تلفنش با داشت فرهاد. کرد
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 و کرد باز را در و داد نییپا را رهیگدست که بود

 .دیکش کنار را خودش

  

 اب و بودداشته نگه را یگوش دستش کی با فرهاد

 .را فشیک یگرید

 و رفت باال شیابرو جفت افتاد جانان به که چشمش

 کش او اجازه یب تا فشرد بهم را شیهالب جانان

 ار او چشمانش چلچراغ بود، مطمئن که چه اگر ندیاین

 .دهندیم لو زودتر

 حرف بعدًا یخوایم خونه، دمیرس من اوشیس ـ

 م؟یبزن
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 با و گذاشت اشمکالمه آخر یانقطه جمله، نیا با

 .کرد قطع را تلفن یکوتاه یخداحافظ

  

 شیهاکفش انداخت، کتش بیج داخل که را یگوش

 وارد فرهاد تا رفت عقب یقدم جانان و آورد در را

 در و گذاشت یکفش جا داخل را هاکفش. شود خانه

 .بست سرش پشت را

 .زد یُهل لبخند کرد، هحلق درهم را شیهادست جانان

 .سالم ـ

  

 نبود معذب از که انگار. کرد نگاهش حیتفر با فرهاد

 .ببرد لذت دنشیکش خجالت و
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 .سالم ـ
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 .کرد مکث یا لحظه

 ...خب ـ

  

 را خودش و رفت عقب یگرید قدم شده هل جانان

 .دیکش عقب

 ...یچیه ـ
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 لبخند آن با رهادف صورت.  داد نییپا را دهانش آب

. کردیم پرت را حواسش لبش، کنج مهین و نصفه

 . او صورت جز دیچرخیم طرف هر به چشمش

 دااَ و دیچ هم کنار را یبعد کلمات یشتریب آرامش با

 .بود یکفش جا یرو نگاهش. کرد

 .ایب و کن عوض رو لباسات حاضره، غذا ـ

  

 ر فرهاد متعجب یصدا بعد و امدین یجواب یا لحظه

 .دیاشن

 خورن؟یم غذا هامیجاکفش ـ
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 خنده یصدا. دیرس او به تا آمد باال حرص با سرش

 . شد بلند فرهاد آرام

 . شد حاال ـ

  

 از که دیکوب محکم یطور جانان قلب و آمد جلو

 .دیگز لب شدنش رسوا ترس

 رد کنارش از فرهاد و کرد پر را مشامش قهوه یبو

 .شد

  

 و رساند وارید به را شخود آمد، که اتاق در یصدا

 .گرفت بازدم و دم چند

 .شدیم وانهید داشت
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 یب و رفت آشپزخانه به. زد یم غر خودش به دل در

 .دیکش بشقاب و برداشت ظرف حواس

  

 .دیکشیم پلو و زدیم حرف خودش با لب ریز

. نداره دهیفا که یبد وا ینطوریا باش محکم جانان ـ

 رو صبح. هیچ صوالا ادا نیا آخه؟ یدیند آدم مگه

 شد تموم بود یزیچ هی اصاًل اون. کن فراموش کامل

 .گذاشت زیم یرو را هابشقاب و برگشت. رفت

  

 یباق کنار را آنها و کرد پر را هایخور خورشت

 .گذاشت هاظرف
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 از پر را زیم بود، امروز چموش جانان دسِت اگر

 . کردیم قرمز ییهاشمع

 از هم نیا. زد باد را خودش دست با. بود شده گرمش

 شده زمستان یسرما انیم. بود صبح امروز یهامعجزه

 .آتش یاتکه بود

  

 را دوغ و یترش ظرف. انداخت زیم به ینگاه دور از 

 لبش یرو تیرضا با یلبخند و گذاشت زیم یرو هم

 .نشست
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 سمت به را سرش ینگاه ینیسنگ احساس با

 فرهاد، دنید با و برگرداند آشپزخانه چهارچوب

 .شد بسته حرص با یا لحظه شیهاچشم

 من اد؟یب پات یصدا یبر راه یطور هی شهیم ـ

 .کنمیم سکته آخرش

  

 .محسوس و شد پررنگ لبش، کمرنگ لبخند

 .یشنوینم قبل مثل تو رم،یم راه قبل مثل من ـ

  

 فرهاد حرف بود، صادق خودش با اگر. خورد کهی

 و حتینص زدن، حرف ریدرگ نقدریا او. بود درست
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 متوجه که بود، درونش چموش جانان کردن هیتوج

 .نشود فرهاد یپا یصدا

  

 .ادد نشان را ناهار زیم و نگفت یزیچ گرید شده، قانع

 .نیبش ـ
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 از را نگاهش اما گرفت ستون از را اشهیتک فرهاد

 .نه جانان صورت

 .قشنگه ـ
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 نگاهش ظاهر در اما خورد تکان دلش ته یزیچ

 .شد یسوال

  ؟یچ ـ

 .دیکش رونیب را یصندل و آمد کش لبخندش

 وانمود ینطوریا مواقع نیا یتو آدما همه اصواًل ـ

 .دنینفهم که کننیم

  

 لوج را بشقابش فرهاد و ستادیا شیجا سر. کرد خی

 .ختیر آن یرو خورشت یمقدار و دیکش

 تن به یتکان کرد،یم عیضا را خودش فقط ماندنش

 .رفت زیم سمت به و داد اششده خشک
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 .نشست و دیکش رونیب را فرهاد روبرو یصندل

 شد دود بود، داده خودش خورد به که یهاحرف تمام

 .بود رفته هوا به و

 آغوش آن بعد هازیچ یلیخ بود، شده عوض صبح از

 هل که یدست نیهم مثل. بود شده عوض بوسه و

 هلحظ به لحظه که ییهاگونه مثل. دیلرز یم و شدیم

 یمتفاوت ساز هیثان هر که یقلب و گرداندیم رنگ

 .زدیم
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 هر و بود شده تکه صد حاال روز،ید پارچه کی جانان

 یزیچ د،یرقصیم و زدیم را خودش ساز اشتکه

 ... یمست هیشب

  

 وقته چند نیا تیعجا از هم شدن مست نخورده

 .بود اشیزندگ

 .کردیم تشیاذ خانه سکوت

 کیرمانت هم یلیخ شد؟یم یچ یذاشتیم آهنگ هی ـ

 .بود

 بازدستش و گفت را نیا که بود امروز چموش جانان

 .کرد اشخفه و گذاشت دهانش یرو را
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 به رو سکوت از فرار یبرا و داد نییپا را اول لقمه

 :گفت فرهاد

 بود؟ خبر چه شرکت ـ

  

 .داد جواب یعاد فرهاد

 هن و رهیم نه که ارمندممک کی لنگ فعاًل. بود خوب ـ

 .مونهیم

 ؟یک ـ

  

 .گذاشت بشقاب داخل را قاشق

 خوادیم گفت هفته اون که یشجاع مهندس خانم ـ

 .بده استعفا
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 .خورد جا

 بدم؟ استعفا من یمنتظر ـ

  

 :گفت یجد و داد هیتک یصندل به

 یطراح پروژه یرو یدار هنوز دمیفهم امروز. نه ـ

 .یکنیم کار تیسا

  

 .کرد نییپا و باال ار سرش

 .آره ـ

 .دیکش جلو را خودش فرهاد

 باشه؟. میبزن یجد حرف کمی بعد بخور، رو غذات ـ
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 با دیاب فرار؟ کجا تا. بود فرهاد با حق اما د،یترس یکم

 .زدندیم حرف هم

 .برداشت را قاشقش و گفت یآرام باشه
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 .داد نییپا فکر در و کمتر یاشتها با را یبعد یهالقمه

 .ینش غرق پا به ـ

  

 .کرد نگاهش گنگ. کرد بلند را سرش جانان

 .کرد بشقابش به یااشاره فرهاد
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 رو غذات. شه غرق هاتیکشت که بهت نگفتم ـ

 حرف بمونه، توش برنج دونه هی بشقاب نیا. بخور

 .کنسله هم زدن

  

 .شد ناهارش ادامه مشغول و گفت یآرام باشه

 ن؟نزد زنگ بهت. گرفتن رو سراغت یلیخ دوستات ـ

  

 و باال را سرش و ختیر خودش یبرا یدوغ وانیل

 .کرد نییپا

 .ندادم جواب. زد زنگ نایم ـ

 چرا؟ ـ
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 .انداخت باال شانه

 یومدین چرا تو که بود نیا سوالش نیاول چون ـ

 .بدم نداشتم یجواب منم و شرکت

 .دینوش را دوغش وانیل از یاجرعه فرهاد

 .کنم استراحت موندم یگفتیم ـ

  

 :گفت تمسخر با و کرد زیر چشم

 ،ینک یم استراحت نقدریا گفتنینم نظرت، به بعد ـ

  ؟یرینگ بستر زخم

 .کرد ینچ فرهاد

 نگفتن یچیه اونام بهشون گفتم رو نیهم من. نه ـ

 .بهم
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 .شد درشت چشمانش و دیکش یا خفه یوا

  قعا؟وا کنم؟ استراحت موندم من یگفت یرفت ـ

  

 را شیهاحرف ش،یهاپلک گذاشتن هم یرو با فرهاد

 .کرد دییتا

 فقط بحص فقط. نه گفتم منم ضه؟یمر گفتن فقط. اره ـ

 هک دروغ. بوده باال بدنشم یدما و داشته قلب تپش

 بود؟ نبود،

  

 یب فرهاد که کند قانع را خودش خواستیم چه هر

 ارک در یطنتیش و دهیکش وسط را صبح یپا قصد

 .نتوانست ست،ین
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 .دیغر حرص با

 ...فرهاد ـ

  

 کش بود، نشده جدا شیهالب از صبح از که یلبخند

 .شد بدل خنده به و آمد

 .یخورد سرما کردن فکر ـ

  

 یحرف تا داد فشار روهم حرص با را شیهاچشم

 . بود زیم یرو اش شده مشت دست. نزند

 .کرد کنترل را اشخنده فرهاد

 شد،یم نیا راستش. بگم وغدر تونمینم که من ـ

 درست ناهار که ستونییر خونه موندن یشجاع خانم
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 رسم که بزنن قرمز رژ و بپوشن قرمز لباس کنن،

 . ارنیب جا به احسن نحو به رو ییگو آمد خوش

  

 .کرد مکث یالحظه

 اون؟ ای بهتره نیا بگو، تو حاال ـ

  

 . انداخت نییپا سر و گرفت رنگ شیهاگونه

 اختب مرد نیا با انداختن کل جاده ته بود، گفته قبال

 .کند تکرار باز  تا بود وقتش حاال نه؟ است،

  

 زیم پشت از و داد نییپا را دوغش ماندهیباق فرهاد

 .شد خم جانان سر پشت از و زد دور را زیم. شد بلند
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 شیهالب و شد متوقف جانان سر یراستا در سرش

 .گرفت قرار گوشش کینزد

  

 .دز پچ آرام

 کار تا کنار بذار رو شدن دیسف و سرخ نیا  ـ

 ...ینداد دستمون

  

 :گفت دار خش و بلندتر ییصدا با و ستادیا صاف

 .رونیب ایب شد تموم غذات ـ
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  یتابوصورت#

۵۸۹ 

 

 و نصفه بشقاب به همچنان او گذشت، قهیدق پنج

 یصدا کردن خفه در یسع و بود مانده رهیخ اشمهین

 .شیهانفس تمیر کردن منظم و داشت قلبش

 

 شیغذا تا و ستدیایم حرفش یرو فرهاد دانست یم

 .ستین یخبر زیچ چیه از نکند تمام را

 نییپا تا دینوش دوغ جرعه کی با را غذا قاشق هر

 . برود

 شد؟ تموم ـ
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 .آمد ییرایپذ از فرهاد یصدا

 :گفت لب ریز 

 .کوفت ـ

 

 :گفت حرص با و کرد بلند را شیصدا و

 .شهیم تموم داره ـ

 

 دهیجو و چپاند دهانش داخل را ماندهیباق قاشق دو

 .داد قورت دهینجو
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 و گذاشت نکیس داخل و کرد جمع را هابشقاب

 .کرد کج ییرایپذ سمت به را راهش

 را کنارش و آورد باال اشیگوش از را سرش فرهاد

 .داد نشان

 .نیبش ـ

 

 و ردک انتخاب را روبرو مبل حرفش به توجه یب

 :زد یدرار حرص لبخند

 . بهتره ینطوریا ـ

 

 .دیشک ششیر ته به یدست. دیپر باال فرهاد ابرو جفت

 ه؟ینطوریا ـ
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 یرو را شیهاپلک آرام و شد یتصنع لبخند جانان

 .گذاشت هم

 .آره ـ

 

 جلو را خودش و کرد حلقه درهم را شیهادست

 .دیکش

 امروز از... ایدادیم گوش حرفم به بهتر روزید تا ـ

 ...تپش و باال رفت بدنت یدما که صبح

 

 .دیپر حرفش انیم خجالت یب بار نیا جانان
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 آره؟ ،یوراون یبکش رو بحث یخوایم یه االن ـ

 .شده عوض یچ همه صبح امروز از آره اصاًل

 

 :داد ادامه یخونسرد با و داد هیتک مبل به

 یهاحرف و امیکنگوش حرف بچه هنوزم البته ـ

 خجالت گهید. مونده ادمی خوب زخونهآشپ یتو

 .کشمینم

 

 یادیز هاروز نیا. ماند اشرهیخ جانان. دیخند کوتاه

 ! کردیم اسراف خنده در
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 دستش. دیکش جلو را خودش شد، تمام که اشخنده

 .کرد ستون اشچانه ریز را

 

 .بود طنتیش و خنده از ییهارگه کلماتش، انیم

 ؟یندازیم خجالت کل من با یدار االن ـ

 ؟یکرد رو عواقبش فکر... هاترسناکه

 

 زبان به زمزمه با را خوردیم وول ذهنش در که یحرف

 .آورد

 پس رو* کتیف. کردن عوضت یدب کنمیم حس ـ

 .فرستادن
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 به رهیخ یالحظه. شد جمع فرهاد لب یرو لبخند

 .بست لب حرفش از مانیپش جانان. کرد نگاه جانان

 دبع خودم اصل با گذاشتم رو کمیف اونجا اتفاقًا ـ

 . برگشتم هاسال

 

 .زد کنارش مبل یرو گرید بار

 ؟یآیم حاال ـ

 

 یب بار نیا بود، فرهاد جواب فکر در هنوز که جانان

 وا از فاصله با کاناپه یرو و شد بلند جا از اعتراض

 .نشست
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 رس بود شده رهیخ یقال به که هیثان چند از بعد فرهاد

 .برگرداند

 :گفت معذب جانان

 ...خب ـ

 

 :گفت یجد و رفت مطلب اصل سر فرهاد

 ؟یکن کاریچ یخوایم ـ

 

 :گفت تند

 و؟یچ ـ
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 را اسمش و انداخت او به یاهانهیاندرسف نگاه فرهاد

 .برد

 ...جانان ـ

 

 .دیگز لب کوتاه

 ...خب... آها ـ

----- 

*fake 

 

  یتابوصورت#

۵۹۱ 
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 .انداخت باال شانه کالفه

 یلیخ کردم، فکر بهش یلیخ یعنی... دونمینم ـ

 ...دنش اما کردم فرار نکنم، فکر بهش نشه، که خواستم

 

 هم در را شیهادست و گرفت فرهاد صورت از نگاه

 مزخرف فرهاد خود به هاحرف نیا زدن. کرد قفل

 . هم زین را یکس چیه و نداشتچاره چیه اما آمدیم

 

 .آمد حرف به صادقانه

 گهیم یه عقلم. کنمیم کاریچ دارم مفهمینم اصاًل ـ

 رو خودم ؟یکنیم کاریچ یدار هست حواست جانان

. کردم گم رو درست راه واقعًا من.دنینشن به زنمیم



صورتیتابو   
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 ور خودم میزندگ یتو بار نیاول یبرا. زدم زانو گهید

 .بشهیچ قراره دونمینم من. زمان دست سپردم

 

 .کرد یباز شیهاانگشت با و داد رونیب را نفسش

 گرا دونمینم! نه ای دمیم استعفا فردا دونمینم یحت ـ

 و وفتهیب دینبا که وفتهیب ییهااتفاق هی اگر. بمونم

 یپوچ به  نه؟ ای رمیم اد،یب امیاپال جواب بعدش

 ،دونمینم غلط ای درسته دونم،ینم معنا به ای دمیرس

 لحظه نیا یتو... کنم فکر زیچ چیه به خوامینم اما

 .ندارم یریگمیتصم رتقد
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 یاچهره با فرهاد. کرد بلند را سرش و کرد جرات

 یرو بودن فکر در وقت به که ییهااخم و یجد

 . بود شده گوش پا تا سر شدند،یم ظاهر صورتش

 .بود محسوس چشمانش یسرخ

 یچ همه و کنم فکر یچ همه به خوامیم وقت هر ـ

 باشم دهافتا که انگار بدم، قرار خودش یجا سر رو

 گردمیبرم باز رمیم طرف هر از باطل دور کی یتو

 .امیقبل یسرجا

 

 .آورد زبان به را اشیواقع احساس و زد یتلخند

 .فرهاد ترسمیم واقعًا من ـ
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 . زد یکوتاه لبخند فرهاد

 .منم ـ

 

 شیهادست و کرد جمع شکمش در را شیپاها جانان

 .دیچیپ آنها دور را

 :گفت مظلوم

 م؟ینک کاریچ ـ

 

 :گفت دارخش و  آهسته. آورد جلو را دستش

 .بهم بده رو دستت ـ

 

 . کرد دستش به ینگاه جانان
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 :گفت د،ید که را تعللش فرهاد

 ... هیثان کی فقط ـ

 

 باز شیهازانو دور از را دستش کی حرف یب

 .گرفت فرهاد سمت به  کردو

 

. نشست فرهاد گرم دست انیم اشزده خی دست

 .بست را دستش فرهاد

 درست تنها رویزندگ پازل ینجایا تا که تو و من ـ

 .میاریب دوام میتونست و میکرد
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 و مطمئن لحن با و آورد دستش به یکوچک فشار

 .کرد اضافه و زد زل بهچشمانش یبخش آرامش

 تهش یچ هر. میزنیم جا ییدوتا رو پازل کهیت نیا ـ

 ،میستین تنها االن کدوممون چیه که نهیا مهم بشه،

 خب؟

 

 هاتن که نیهم. بود جمله نیهم دنیشن ازمندین قدر چه

 .شد گرمدل. دیرس قلبش به دستش یگرما. نبود

 یرو را شیهاپلک. سوختیم اشک از شیهاچشم

 :گذاشت هم

 .خب ـ
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  یتابوصورت#

۵۹۰ 

 

 . شدند رهیخ گریدکی شیهاچشم به حرف، یب

 زدن، فحر یبرا یزبان هاچشم گفتیم یکس چه

 ندارند؟

  

. داشتند حرف هم یبرا کرور کرور شانیهاچشم

 زبانشان به توانستندینم و شدینم که ییهاحرف

 تهگف و بود نشسته شانیهاپلک پشت حاال ارندیب

 ...عشق و عالقه آرامش، نان،یاطم  .شدیم
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 از یاشک قطره و افتاد هم یرو جانان شیهاپلک

 .دیخز رونیب چشمش گوشه

 نیسنگ خانه جو. گذاشت شیزانوها یرو را سرش

 .بود شده

 .جانان ـ

  

 .گفت یا خفه هوم حالت، همان در

 .داشتم سوال هی ـ

  

 سر که همانطرو و چرخاند او سمت به سر کنجکاو

 .کرد باز را چشمش کی بود، گذاشته شیهازانو یرو
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 .بود شده گرفته بغض از شیصدا

 ؟یچ ـ

  

 .خاراند را اشچانه آزادش دست با فرهاد

 دخترا نیا از اومد نظرم به دمتید که اول روز از ـ

.. .ماهه چند نیا اما کنن،ینم هیگر وقت چیه که یباش

 یبود ینطوریا شهیهم. ایکنیم هیگر یدار شب و روز

  ؟یعنی

  

 .رفت درهم صورتش و انداخت اشینیب به ینیچ

 یتو همش که یبود ییدخترا نیا از همیبچگ نکنه ـ

 با و بود زونیآو دماغشون آب کردن،یم هیگر درسهم



صورتیتابو   
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 شهیهم کردن؟ها؟یم پاک رو صورتشون نیآست پشت

 .بودم متنفر دخترا نیا از

  

 .رفت ادشی از هیگر. آمد باال باتعجب جانان سر

 چشمانش گوشه. فشرد هم یرو را شیهالب فرهاد

 . بود افتاده نیچ

 رهادف هک بکشد را دستش خواست تیعصبان با جانان

 دستش کف و چرخاند را آن فرز و کرد باز را دستش

 در را شیهاانگشت داد؛ قرار او دست کف را

 محکم را دستش و کرد قفل جانان یهاانگشت

 .گرفت
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 .دیکش حرص با را دستش جانان

 ...هیثان کی یگفت دستمو، کن ول ـ

  

 در که ییصدا با جانان، خوردن حرص از سرمست

 :گفت بود، دایهو خنده آن

 .شودینم داده پس شده، گرفته جنس ـ

  

 به ممحک را دستش گرید بار و دیکش باال را اشینیب

 .دیکش خودش طرف

 شهیهم دماغم آب که نامیا از من یگینم مگه ـ

 برم رو دستم کنول راهه، به ام هیگر و زونهیآو

 .امخونه
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 را شیهاانگشت فرهاد یهاانگشت آنطور یوقت تا

 .بود دهیفا یب تالشش بود، کرده رهمحاص

  .شد کینزد او به و دیچرخ سمتش به ناغافل فرهاد

 مبل یپشت به د،یکش عقب را خودش خورده جا

 .شد قفل زبانش. خورد

 .بود دهیپر کالمش طنز. دارخش و بود آرام شیصدا

 م،یهست دوتامون که ییجا جز آد،یم امیروز هی ـ

 هیما ازش یبتون که ارهند معنا خونه اسم به یمفهوم

 .رفتن یبرا یبذار

 

  یتابوصورت#
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۵۹۲ 

 

 فرو دلش در یزیچ. کرد نگاهش رهیخ رهیخ جانان

 بود، مقاومتش سد دانست،یم را اسمش. ختیر

 داشت بار نیهزارم یبرا. بود منطقش بود، عقلش

 . باختیم

  

 تن یرو از اشهیسا و دیکش عقب را تنش فرهاد

 .رفت عقب جانان،

 انیجر به گرید بار رفت،یم نه و آمدیم نه که ینفس

 .برد نهیس به ولع با را هوا قیعم و یطوالن. افتاد

  



صورتیتابو   
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 فرهاد دست انیم از و خورد یآزاد حکم دستش به

 .افتاد کنارش و شد رها آرام

 ...رو من نیبب جانان، ـ

  

 نیا در. داشتیم بر گفتنش جانان سر از دست کاش

 فرهاد، اب گفتگو بار هر ترس، و دیترد یایدن و وانفسا

 .گرفتیم او از یادیز یانرژ

 ...صامت ساکت، خموش،. کرد نگاهش

 م،یریم شرکت بعد. بکن رو هاتفکر عصر فردا تا ـ

 یاکلمه تک جواب هی دیبا اونجا. میبزن حرف کافه هی

 ...جوابت ای است آره جوابت ای هم تو. نه ای آره. یبد
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 .جنباند سر و کرد نگاهش یاهلحظ. کرد مکث

 هیبق مورد در بعدم ستآره جوابت همون. یچیه ای ـ

 .میزنیم حرف زایچ

  

 .گرفت اشخنده

 .یداد انتخاب قدرت بهم که یمرس ـ

 .جنباند سر

 . کنمیم خواهش ـ

  

 یاضربه دوخت،یم و دیبر یم که شهیهم عادت به

 .زد شیپا ران یرو

 ... خب اریبس ـ
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 .کرد ساعت هب ینگاه

 برم منم ات،پروژه سر برو تو. میدار وقت فعاًل ـ

 .سرکارم

  

 .شد بلند مبل یرو از و گفت یتند باشه

 :گفت فرهاد

 کجا؟ ـ

  

 .ستادیا شیجا سر

 .گهید ارمیب رو تاپملپ برم ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

3937 

3937 
@romandl 

 .آورد جلو را دستش

 بده، رو داتیکل. یآینم گهید یریم االن. خوادینم ـ

 .آرمیم رمیم

  

 .شد زانیآو اشافهیق

 ...گهید یایم رمیم ؟یگرفت یزندون مگه ـ

 باال شیابرو جفت و امدین رونیب اشجبهه از فرهاد

 .رفت

 تازه مسافر کی عنوان به اما نگرفتم یزندون نه ـ

 هبد حاال. بدم دستور دارم حکم روز کی تا برگشته

 . برگردم من تا باش نجایا دارویکل
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 .زد یرنگکم لبخند

 بار کی دمیم قول ،یباش یخوب دختر اگر ـ

 .کنم زتیسوپرا

  

 بود؟ انداخته دستش

 بهم قبل از یکن زممیسوپرا یخوایم که یمرس ـ

 .یگیم

 .انداخت باال شانه یخونسرد با

 د؟یکل. هاستنواب مدل  ـ

  

 .داد نشان را کانتر و انداخت اشینیب به ینیچ

 .اونجاست ـ
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 را دیلک نشست، لبش یرو یانهروزمندایپ لبخند فرهاد

 .رفت در سمت به و برداشت

  

  

 

  یتابوصورت#

۵۹۳ 

 

 یرو را تاپشلپ و بود نشسته چهارزانو مبل یرو

 .شد گذاشته شیپا

 یرو صورت یپهنا به یلبخند و زد را ارسال دکمه

 .نشست لبش
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 چک. رو پروژه یچ همه برات فرستادم. نیا از نمیا ـ

 .کن

  

 .داد ماساژ را گردنش و آورد باال را سرش فرهاد

 .ممنون باشه ـ

  

 زیم یرو را تاپلپ و پراند لب ریز یکنمیم خواهش

 .گذاشت

 دلش. کرد کج یبهداشت سیسرو سمت به را راهش

 نماز انیم در کی ماهه چند نیا چه هر. نداشت آرام

 را وعده هر و شده مرتب روز چند نیا بود، خوانده

 فرهاد اتاق به و گرفت وضو. خواندیم وقتش سر
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 آورده فرهاد نبود در که را یچادر و ینماز جا. رفت

 و برداشت را بود گذاشته یوارید کمد داخل و بود

 . کرد پهن نیزم یرو

  

 بد حالش اما بود نداده نشان یزیچ گرید فرهاد جلو

 و بود یراه دو انیم. بود نشده یخال بغضش. بود

 راه نبود یکس. بد یچ و است خوب یچ دانستینم

 هک نبود سال سه نیا در بار نیاول نیا. دیبگو را چاه و

 که بود بار نیاول اما کردیم احساس را خانواده نبود

 .زدیم ذوق یتو نبودشان یطوالن نقدریا
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 االن. آوردند هجوم هاسوال. ستادیا نماز به و کرد تین

 هیشب زیچ چیه چرا بود؟ خواستگارش فرهاد

 اشچانه نداشتند؟ را کس چیه چرا. نبود یارخواستگ

 .دیلرز

 ادا بغض با گفتیم که یذکر هر. رفت رکوع

 ..شدیم

 ِبَحْمِدِه َو ِمیاْلَعِظ َیَربِّ ُسْبَحاَن ـ

  

 همراه را بغضش . رفت سجده به و کرد راست قد

 .داد نییپا دهانش آب

 ِبَحْمِدِه َو یااَلْعل َیَربِّ ُسْبَحاَن ـ
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 مادرش کنار یدختر مادر یدورهم کی در دیانب االن

 شدن دیسف و سرخ و خجالت و شرم با و نشستیم

 گفت؟یم فرهاد از

 .یبعد سجده. بود یابر چشمانش

 ِبَحْمِدِه َو یااَلْعل َیَربِّ ُسْبَحاَن ـ

  

 ادا که یاکلمه هر انیم. یبند رکعت و شد بلند

 ار بغض و دیلرزیم شیصدا بار هزاران کرد،یم

 دوم و اول سجده انیم... نتوانست اما دادیم قورت

 ییهااشک با را نماز یباق و دیچک اشکش دوم رکعت

 دید که را سالم و خواند بود، روان صورت یرو که

 .افتاد هق هق به و رفت سجده به
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 .دیشن سرش پشت از را فرهاد ناباورانه یصدا

 ؟یکنیم کاریچ یدار... جانان ـ

  

 اشهیگر حاصل که یارگه دو و خفه یصدا همان با

 :گفت بود،

 .باشم تنها خوامیم... فرهاد رونیب برو ـ

  

 یپا یصدا بعد و شد حاکم فضا در سکوت یا لحظه

 .شدیم دور اتاق از که آمد فرهاد
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 از. دبو بد حالش. دینال و کرد هیگر مراعات یب بار نیا

 نه که االنش تیوضع از. داشت تیشکا زیچ همه

 و دوست و خانواده از. بماند نه و برود توانستیم

 شیهاحرف یپا ساعت کی تا نداشت که ییآشنا

 .گرید بزرگ و کوچک خواسته هزاران و دیبشن

 .است معلق نیزم و آسمان انیم کردیم احساس

  

. داشت یبیغر حال برداشت، سجده از که را سرش

 دیسر ذهنش به یبیعج فکر اما بود شده ترسبک یکم

 . نکرد فکر ان یرو هیثان کی که

  

 :یصورت تابو
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  یتابوصورت#
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 اشتباه دانستیم که یکار. جنون ،یوانگید ینوع

 آرامش دیشا. کند امتحانش خواستیم اما است

 .مسکن آرامش، یکم. کردیم

  

 به و برداشت را یگوش یوقت دیلرزیم شیهادست

 . رفت نشیمخاطب ستیل

 دو تنها اسمش که یمخاطب یرو .آخر آخر رفت

 حکم دادن از قبل و داشت نگه  بود، قرمز ضربدر

 . گرفت را شماره عقلش توسط
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 .نشست نیزم یرو و خورد سر تخت کنار

  

 نهیس قفسه جانیه از و دیلرزیم دستش درون یگوش

 آخر تا را بلندگو یصدا. رفت یم نییپا و باال اش

 .بشنود واضح را شیصدا تا کرد بلند

 زنگش یهابوق به و کرد جمع بغل در را شیهازانو

 از یوقت درست و شمرد را آنها لب ریز و داد گوش

 منطق زور داشت و  بود شده دیناام گرفتن جواب

 یزن یصدا د،یچربیم یالحظه احساسات به عقلش

 .دیچیپ یگوش در

 .دییبفرما. سالم ـ
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 یرو محکم را آزادش دست. شد رو و ریز دلش

 ماه سه. نکند شیرسوا هقش هق تا گرفت تشصور

 را صدا نیا که یبار نیآخر از شدیم چهارسال گرید

 دو نیهم با. داشت ییآشنا رنگ قدر چه. بود دهیشن

 را اشیزندگ مهم یهاروز تمام توانستیم کلمه

 روز اش،یلیالتحص فارغ ش،یهاتولد. کند مرور

. ارشفر ییکذا روز آن و یعروس عقد ،یخواستگار

 .هامکالمه نیآخر

  

 حاضر زود. بپوش رو گذاشتم که لباسا نیهم ـ »

 تا دو یبرا ینکن رونیح رو خدا بنده محمد هایش

 . «میمنتظرتون محضر یتو ما. دنیپوش لباس کهیت

 تو؟ یهست یک الو؟ ـ
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. هن قطعًا بود؟ یکس چه گفتیم اگر داشت یادهیفا

 .آمد یخش خش یصدا و کرد سکوت

 .بود یخشن یصدا بار نیا

 ؟یگینم یچیه چرا ؟یهست یک ـ

  

 عروس هوس دخترت رضا حاج گفت؟یم چه

 سر دهدیم بارقول نیا زده؟ سرش به شدن هانواب

 .کن یپدر و ایب فقط تو اما نکند فرار عقد سفره

 نشان و خط محمد و یرعلیام یبرا که همانطور

 اننش و خط و ایب خودش خواست به بار نیا ،یدیکش

  ؟بشناسد مرز و خط دشیجد خواستگار نیا که بکش
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 همانقدر... مانستیم خواب مانند به گذشته زیچ همه

 . مبهم و دور

 دل به آنها از یادیز نهیک شیپ ماه چند نیهم تا

 . کم یلیخ بود، کم االن؟ اما داشت،

 سال سه در که بود داشتن دوست معجزه دیشا

 آن ودب توانسته ماه چند نیا در اما ببخشد بود نتوانسته

 به نبودنشان، عوض در و کند کمرنگ را نفرت

 .کند فکر بودنشان

 .رو ما یکرد مسخره. طونیش بر لعنت یا ـ
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 ضرب با را یگوش و گفت حرص با را نیا رضا حاج

 . کرد قطع

 تا بود فشرده دهانش یرو محکم را دستش آنقدر

  .بود شده تنگ نفسش که دیاین رونیب شیصدا

  

 زجه با و دلش ته از اریاخت یب برداشت، که را دستش

 .دینال

 ...خدا ـ

  

 حاضر در چهارچوب در فرهاد زدن بهم چشم کی در

 .شد

 :گفت دهیترس و زد زانو جانان جلو. آمد جلو
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 ...یلرز یم یدار ؟یخوب جانان ـ

  

 .داد تکانش  و گرفت را شیهابازو

 افتاده؟ یاتفاق چه ـ

  

  

 

  یتابوصورت#

۵۹۵ 

 

 و بود شده ییهوا دلش چ،یه بود؟ افتاده یاتفاق چه

 . بود کرده حماقت
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 اصوات انشانیم از و خوردیم هم یرو شیهالب

 .امدیم رونیب ینامفهوم

 هشد سرخ شیهاچشم. کرد نگاه او به رتیح با فرهاد

 .بود

  

 .رفت باال اریاخت یب شیصدا

  جانان؟ شده یچ گمیم ـ

  

 که یاصفحه و ماند کنارش یگوش به جانان نگاه

 .بود روشن هنوز

 . بزند حرف توانستینم. بود شده قفل زبانش

 .دیرس یگوش به و گرفت را نگاهش رد فرهاد
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 .برد ماتش

 ؟یکالنتر ـ

  

 جانان لرزان و دهیپر رنگ صورت یرو نگاهش

 .برگشت

 بود؟ خودش زد؟ زنگ ؟یکالنتر ـ

  

 هتتم. نبود هم بهتر ود،نب او از بدتر اگر فرهاد حال

  . شکست را شیهالب قفل و کرد جمع را اشیانرژ

  

 .نبود...ن... نه ـ
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 آزادش دست و کرد رها را او یهابازو از یکی فرهاد

 در که یبازدم. دیکش اشکرده عرق یشانیپ یرو را

 . کرد آزاد را بود شده خفه شیگلو

 بود؟ شده چش بارهکی دختربه نیا

  

 آزاد فرهاد دست از را شیبازو خواست انجیب جانان

 .گرفت را او ترمحکم فرهاد که کند

 و آلود اشک چشمان با. بود شده کمتر تنش لرز

 .کرد نگاه فرهاد به سرخش

 :گفت شیهاسکسکه انیم

 رون؟یب یبر...ب... شهیم ـ
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 انداخت جانان بغل ریز را دستش. گفت یمحکم «نه»

 .نشاند تخت لبه و ردک بلند نیزم یرو از را او و

 شیهااشک گرید بار و کرد بغل را شیهاشانه جانان

 .گرفت دنیبار یبلند هق هق با

  

 گل دلش در چهارسال از پس که بود یدلتنگ بذر

 .ریگنیزم را او و بود کرده

 که بعد یالحظه. نشست کنارش حرفیب فرهاد

 را شیهادست شد، ترخفه آرام جانان یهیگر یصدا

 .چرخاند جانان سمت به را سر و کرد قفل درهم

  

 :دیپرس ینگران و دارخش یصدا با
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  شد؟ یچ یبگ یخوایم یشجاع مهندس ـ

  

 یصدا تنها حاال. دیخواب جانان هیگر یصدا

 را اتاق سکوت بار کی هیثان چند شیهاسکسکه

 .شکستیم

  

 و زد جانان چانه ریز دست. نشست صاف فرهاد

 چشمانش. برگرداند دشخو سمت به را صورتش

 چشم او، صورت به کردن نگاه از و بود سرخ  سرخ

 .دیدزدیم

 .جانان یزنینم حرف ـ
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 سر جانان و برداشت اش چانه یرو از را دستش

 .انداخت نییپا

 

  یتابوصورت#
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 یهاحرف گفتن. بود سخت اما د،یبگو خواستیم

 ارک فرهاد به هم آن قلبش گرفته غبار یهاعقده دلش،

 حال در او که دیطلبیم یادیز یانرژ و بود یسخت

 بود ور غوطه افکار نیهم در. نداشت حاضر

 را جانان و انداخت او شانه دور را دستش فرهاد  که
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 گذاشت او سر یرو را آزادش دست. چسباند خود به

 .بگذارد او شانه یرو را سرش تا کرد مجابش و

  

 :گفت ممحک افتاد، تقال به که جانان

 ،یبخور تکون سانت کی و یکن بلند سر جانان ـ

 . شده یچ بفهمم خودم تا تیگوش سراغ رمیم

  

 از یبخش. نکرد تقال گرید و ماند شیجا سر جانان

 یرخب و گشتیبرم فرهاد دیتهد به شدن میتسل نیا

 . ودب گرفته یپناه یب بهانه امروز که یسرکش دل به
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 هشمرد. آمد حرف به رگه ود و گرفته ییصدا با فرهاد

 .عجله یب و شمرده

 و سرتق اشموقع به. یمامانم هیشب یلیخ تو ـ

 صبح ادتهی. شجاع و طونیش اشموقع به ،یخجالت

 که مامانم و بابا. بشم بلدت دیبا گفتم گفتم؟ یچ بهت

 و مبل یرو نشستیم خنده با بابام شد،یم دعواشون

 یبرم االن لدم،ب رو زن نیا من گفت،یم نانیاطم با

 . گرده

 اما ه،یچ منظورش و گهیم یچ دمیفهمینم روزا اون

 رو گهید هم واقعًا اونا... فهممیم خوب یلیخ االن

 یزندگ یهاامتحان یتو که بود نیهم یبرا. بودن بلد

 .شدنینم رد
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 .آمد گلو ته از حسرتش با یصدا

 .رفتن و کردن پاس هم با هم رو آخر امتحان ـ

  

 .دیخند انج یب

 اون از گرفتن تقلب با من االن یهاحرکت نصف ـ

 .االن مثل آد،یم بابام یهاسال

 .داد رونیب حسرت با را بازدمش

 کی یوقت بزنن، حرف خواستنیم ییهاوقت ـ

 رو سرش ینطوریهم بود، دلشون یتو ینگران

 رو گهیدهم چهره که گهیدهم شونه یرو ذاشتنیم

 .نمونه شوندل یتو یحرف و ننینب
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 .نشست جانان دل به و شد نرم شیصدا

 شده؟ یچ یگیم. توئه نوبت مهندس حاال ـ

 تنش لرز و بود برگشته یعاد حالت به شیهانفس

 بود اپابرج فشیخف یهاسکسکه تنها. بود گرفته آرام

 .آمدیم کالمش انیم بار کی هیثان چند که

 . بهشون زدم زنگ االن... من... آره ـ

  

 دهیبر کلمات به ؟یک دینپرس و امدین حرفش انیم

 حواس و شده قفل درهم ییابروها با جانان، دهیبر

 .داد گوش جمع

. بهشون زدم زنگ و کردم حماقت چهارسال بعد ـ

 احساس هیثان کی یتو فقط چرا؟ دونمینم خودمم
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 بد باهام که چه اگر بشنوم رو صداشون دیبا کردم

 . نبودن کنارم سختم یروزا یتو چه اگر. کردن

 آدیم عقشون و امیفرار دختر براشون من که همونا

 فقط که همونا. زدم زنگ بهشون من ارن،یب رو اسمم

 و نگردون برم باز و کنن دایپ رو من ان،یب خواستنیم

 ...شده تنگ همونا واسه دلم. ننیبچ رو بالم

  

 .بود کرده رخنه کلماتش انیم بغض

 ادشونی یروز چیه ودنب قرار من نه؟ احمقم من ـ

 پا هک شه تنگ نقدریا براشون دلم نبود قرار. وفتمیب

 روز اون من. فرهاد بهشون زدن زنگ یبرا بذارم شیپ

 به کردم شروع چمدون هی با کوچه اون یتو که
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 ولق اونجا نتم،ینب یکس کردمیم دعا لب ریز و دنیدو

 . نذارم کوچه اون یتو رو پام دوباره هرگز دادم

 روبرو دنینفهم رو من درد که ییآدما اون اب هرگز

 پا قولمم یرو یحت حاال. نشنوم رو صداشون و نشم

 .گذاشتم

 

 یتابوصورت#
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 وقت هنوز. شد ترمحکم جانان شانه دور دستش گره

 .نبود او زدن حرف
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 اتفاق کی روز هر. ترسمیم خودمم از روزا نیا ـ

 . افتهیم بیعج

 و دمیخواب نجایا از رفتن زهیانگ با هاسال نیا تموم

. دهش سست پام شده رفتن وقت که االن اما شدم داریب

 من. خوامینم هم و خوامیم هم رو هاروزنیا هم من

 یباش افتاده جنگل گی وسط انگار. فرهاد شدم گم

 هب صدات و یبزن داد فقط یالک. باتالق کی یتو

 . نرسه ییجا

 به رو دستم و امبخو کمک یک از دونمینم یحت من

 دمش احمق نقدریا حاال. بده نجاتم تا کنم دراز سمتش

 فقط و شده تنگ امخونه اون یهاآدم یبرا دلم که

 خودم با دارم. بشنونم رو صداشون تا زدم زنگ

 کنم؟یم کاریچ
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 سرشانه و امد فرود چشمش گوشه از یاشک قطره

 . کرد تر را فرهاد

 :گفت یمانیشپ و صالیاست با را یبعد جمله 

 .کردم حماقت ـ

  

 خودش نیزم داخل را توپ کرد، سکوت که جانان

 خشکش یهالب یرو را زبانش. بود او نوبت. دید

 .کرد مرور ذهن در کوتاه را جانان یهاحرف و دیکش

 .بود کوتاه جوابش

 .شونیبخشیم یدار ـ

  



صورتیتابو   
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 فرهاد روبرو و دیجه جا از یزخم یریش مانند جانان

 .ستادیا

 .کرد نگاهش العملعکس یب دفرها

 .دیخند کیتسریه

. فرهاد بخشم ینم اونارو وقت چیه من بخشش؟ ـ

 . وقت چیه

  

 .زد یرنگکم لبخند فرهاد

 گشدلتن نقدریا داره، نهیک نقدریا یکس از یوقت آدم ـ

 رو صداش هیثان ده اندازه شه یراض فقط که شهینم

 .مهندس خانم بشنوه

  



صورتیتابو   
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  مهندس؟ خانم ـ

 . دیندخ بلند

 به که ردیبگ را او تا آمد جلو به اراده یب فرهاد

 همان و برگشت قبل حالت به و زد تشر خودش

 .زد صورت به را جانب بهحق نقاب

  

 اشک از یاهاله را چشمانش جلو. خورد تلو تلو

 .ندیبب واضح را فرهاد توانستینم و بود گرفته

 دیبا چرا. ندارن قبول هم رو نیهم یحت اونا ـ

. تنبرنداش قدم کی من یبرا که ییکسا ببخشمشون؟

 نذاشتن خواد؟یم یچ دختر نیا نبود مهم براشون



صورتیتابو   
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 دود هیثان کی یتو که یایزندگ و بچه شوهر، یبرا

 . کنم یعزادار یحت شد

 نیا با حاال که بود ملت نیب نگاهشون اول روز از

 سرمون یتو یخاک چه مونمرده شوهر و وهیب دختر

 اونا شناسن، ینم یشجاع جانان مهندس ااون م؟یزیبر

 که برده آبروشونو که شناسنیم یفرار دختر کی االن

 مشیم مواجه الوگید نیا با برگردم و کرده رسواشون

   ؟یشیم یفرار آخرش میگفت یدید که

  

 مشت تخت یرو فرهاد دست و شد بلند هقش هق

 هادایفر و هیگر نیا به جانان. نشود بلند جا از تا شد

 بدتر را زیچ همه توانستیم او دخالت. داشت ازین

 .کند



صورتیتابو   
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 ،یهرزگ و یوشهر یب از نه اما شدم یفرار من آره ـ

 من. بدن گوش من به نبودن حاضر که اونا خاطر به

 هک گذاشتم یشهر یتو پا چمدون کی با. شدم یفرار

 . ایجغراف کالس تو بودم دهیشن اسم کی ازش

 بار هر و رفتم یامالک به یامالک یوقت دمیکش زجر من

 دنبال فقط و خوامینم خونه که کردم نگاهم طور کی

 سوختم من. برسم میبازهوس و هوس به که مییجا

 امخونه در پشت بهونه هر به امخونهصاحب هر یوقت

 .بود

  

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
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۵۹۸ 

 

 را یتخت رو. کرد نگاهش سرخ یچشمان با فرهاد

 یهارگ که بود، دهفشر مشت انیم محکم یطور

 دیجد یهازیچ. بود مشهود زین فاصله آن از دستش

 .دیشنیم

  

. داد تکان هوا در هدف یب را شیهادست جانان

 رصح شدت از اشنهیس قفسه. بود رفته عقب شالش

 .دیلرزیم شیصدا و شدیم نییپا و باال

 امثال و فرشته شب اون یهاحرف با شدمخم من ـ

 یُپل چون .بشکنم تونستمینم چون نشکستم اما فرشته



صورتیتابو   
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 مه خودم یجلو یحت. برگردم که نداشتم سرم پشت

 و زدم جا که بگم و کنم هیگر دمیکشیم خجالت

 با .برسم ییجا به تا دمیدو روز شبانه. خودمم شرمنده

 اونا محتاج وقت چیه تا برداشتم هندونه چندتا هم

 .برم شده نینفر کشور نیا از بتونم و نشم

  

 .جانیب رنگ،کم کوتاه،. دیخند هیگر انیم

 و نکنه نگاه رو امشناسنامه دوم صفحه کس چیه تا ـ

 دزد مثل هازن. نکنه بمینص چپ چپ نگاه بعد

 کار خوندم، درس. نکنن برخورد باهام موسشوننا

 ااون محتاج امیزندگ یتو فقط که خوندم زبان کردم،

 یگیم تو حاال. وفتهین چشمشون به چشمم تا. نباشم

. ..فرهاد ببخشم رو کس چیه خوامینم من دم؟یبخش



صورتیتابو   
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 من یروزا اون تقاص دیبا همشون اونا ببخشم؟ چرا

 . بدن رو

 تازه اهیبدبخت  نیا تموم بعد چون ببخشم دینبا من

 چشمیم رو شیآسا و رفاه طعم کمی فقط کم،ی دارم

 ادمی رو زهارو اون دینبا من. ستمین شبم نون محتاج و

 .بره

  

 .شد بلند و کند تخت یرو از را نشیسنگ تن

 عقب یقدم را لرزانش تن جانان آمد، جلو قدم دو

 . دیکش

 :گفت دهیبر دهیبر

 ...نز دست من به ـ



صورتیتابو   
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 قدم فرهاد یوقت دیماس دهانش در اشجمله ته ن

 او تن دور محکم شیهادست و کرد پر را نشانیب

 .شد حلقه

  

 دارخش یاصد و نشست او نهیس قفسه یرو سرش

 .دیچیپ گوشش در فرهاد

 بلد یا گهید راه چون نزنم دست بهت تونمینم من ـ

 یدیجد حرف یالحظه هر که ییتو یجلو و ستمین

 دیجد یزایچ گرفتن ادی وقت ،یدار گفتن یبرا

 تن هبش هم که کنم دایپ ینیتضم روش هی دیبا. ندارم

 هم و کرد کوتاه رو زبونت هم کرد، آروم رو لرزونت

 وخ روش نیا با موقع اون تا. نهینب بیاس اعتقاداتت

 . ریبگ



صورتیتابو   
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 وجهمت تازه خورد، گوشش به میمستق که فرهاد بازدم

 شیمو کش یرو حاال و بود رفته عقب که شد یشال

 ادآز را دستش کی خواست و دیگز لب. بود ستادهیا

 .شد ترتنگ فرهاد یهادست گره که کند

 . یشنویم زنمیم حرف حاال دم،یشن یزد حرف ـ

  

 .ذهنش درون کلمات کردن مرتب و مکث یالحظه

 که ور ییابتدا یدرسا گهید اما ستمین بلدت گفتم ـ

 یدار گمیم یوقت. ماه چند نیا یتو کردم پاس

 هیوجت ر،ینگ جبهه. هیخبر ست،ین یسوال ،یبخشیم

 شم؟ببخ دیبا چرا یگیم . قتهیحق چون نرو تند نکن،



صورتیتابو   
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 واونار دینبا خاطرشون به که یگفت ییهایسخت از

 .ببخش هایسخت همون خاطر به گمیم من اما یببخش

. خودت خاطر به که اونا، خاطر به نه جانان ببخش 

 نمیبیم دارم رو هات هیگر و خوردنا حرص چون

 سرت به یچ نمیب یم دارم چون. نکن مقاومت گمیم

   .ببخش گمیم شنوم،یم دارم چون آوردن

 

  یتابوصورت#

۵۹۹ 

 

 یرو سرش که یقلب یهاتپش یصدا با فرهاد یصدا

 .بود شده مخلوط بود، آن



صورتیتابو   
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 خودت با عمر آخر تا رو نهیک نقدریا یتونینم تو ـ

 بار صد فکرش. ارهیم درت پا از. یکن حمل

 یخوب الگو من. میانهیک آدم خودم من. کشتتیم

 قفر یلیخ تو با من چون. حرفا نیا گفتن یبرا ستمین

 . دارم

 متونینم یکن فکر دیشا. داره فرق هاموننهیک جنس

 یحت من چون. یکنیم فکر هم درست که کنم درکت

 تو مقابلش در ندارم بابام و مامان از هم بد خاطره کی

 ،یندار دوستته نیتریمیصم که هلن از بد خاطره هی

 دوستم نیتریمیصم از بد بدتراز خاطره کی من اما

 .دارم

  



صورتیتابو   
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 دایپ کش یکم سکوتش. برد هیر به صانهیحر را هوا

 .کرد

. شهیم یچ کافه اون یتو عصر فردا دونمینم من ـ

 یچ و میگفت یچ و مییکجا موقع نیا فردا نکهیا

 هی بخوام لحظه نیا یتو اگر دونمیم اما میدیشن

 .جانان یببخش که نهیهم باشم داشته ازت خواسته

 دووم یبتون که شببخ اتندهیآ به رو اتگذشته تمام

 ییبال و آدما از ستمین بدهکار تو از کمتر منم. یاریب

 تو دل اما ارمیب دووم بتونم دیشا من. آوردن سرم که

 الو الو دنیشن با فقط االن که ناسیا از ترنازک

 . یشاک خودت از و یشد یشیآت ینطوریا گفتنشون

 قلبت که شده، تنگ دلت که کن قبول مهندس خانم

 از اما یکنیم فراموش هارو یبد اون یدار و شده نرم



صورتیتابو   
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 یاریم زبونشون به ینطوریا و یهست یعصب خودت

 . هشینم اما یکن ثبتشون دوباره تا یکشیم هوار و

  

 .شد ترشل دستانش گره

  

 داد و غیج نقدریا که یکس یبرا هیتنب عنوان به حاال ـ

 ورزشت لباس با رو دامن نیا یریم. من سر کرده

 نمیبب ات میبرگرد و پارک تا مییبدو میبر یکنیم عوض

 نه،ک غیج غیج تونهیم نقدریا که یدختر با تونمیم

 . نه ای کافه برم عصر فردا

  



صورتیتابو   
  
 

 

3980 

3980 
@romandl 

 زا فرهاد چهره دنید با تا آمد باال سرعت با جانان سر

 . کند حاصل نانیاطم شیهاحرف صحت

 .رفت باال شیابروجفت و دیخند کوتاه فرهاد

 شیکار هی حاال باشه ؟یمشتاق نقدریا ؟بابا نه ـ

 .میکنیم

  

 . کرد اخم فورًا که شد منظورش منتوجه جانان

. رفت عقب یقدم و کرد باز را شیهادست فرهاد

 .رفت باال لبش گوشه

 .یآزاد ـ

  



صورتیتابو   
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 دور حاال که رفت یشال به دستش معذب جانان

 .دیکش سرش یرو را آن شده هل. بود گردنش

 را شال لبه و آمد جلو. دیخند اشعجله به فرهاد

 .افتاد نییپا و خورد سر جانان دست. گرفت

  

 . نخورد بهم دقتش تا کرد زیر چشم

 مشیتنظ جانان سر یرو و دیکش عقب یکم را شال

 جانان صورت با دستش که بود حواسش. کرد

 .باشد نداشته یبرخورد

 :گفت کوتاه جانان 

 .خوادینم ـ

  



صورتیتابو   
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 جواب بود، داده کارش به را حواسش که همانطور

 .داد

 . خوامیم من ،یخواینم تو. نخور تکون ـ

 تیموفق لبخند داد، داخل که را صورتش طرف دو

 . رفت عقب و نشست لبش یرو یزیآم

 .شد خوب ـ

  

 شیمانتو به را اشکرده عرق شیهادست جانان

 .کرد گرد عقب و چسباند

  

 زا را فرهاد یصدا. رفت رونیب اتاق از سرعت با

 .دیشن سر پشت



صورتیتابو   
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 در یجلو گهید ساعت مین. یشجاع مهندس خانم ـ

 .یخروج

*** 

 

 یتابوصورت#

۶۱۱ 

 

 م؟ییبدو دیبا هم رو برگشت ریمس ـ

 .کرد نگاهش کوتاه فرهاد

 ؟یکنیم فکر یاگهید زیچ تو ـ

  



صورتیتابو   
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 غر. ستادیا فرهاد روبرو و شد بلند مکتین یرو از

 .زد

 .بدوام تونمینم گهید. کنهیم درد پاهام هنوز من ـ

 .کرد حلقه نهیس یرو را شیهادست فرهاد

 گهید برهیم خوابت راست هی خونه یبرس ینطوریا ـ

 .یکن فکر یزیچ به یتونینم هم یبخوا

  

 .دینال

 به و بخوابم خونه برسم که بدم قول االن اگر من ـ

 خونه؟ تا میبر راه یذار یم نکنم، فکر زیچ چیه

  

 .انداخت باال سر و شد بلند تمکین یرو از فرهاد



صورتیتابو   
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 هی هیگر بساط باز خونه یبرس مطمئنم من چون. نه ـ

 ...بدو. یندازیم راه رو شتیپ ساعت

  

 .کرد دنیدو به شروع جلوتر خودش و

 .داد سرعت شیهاگام به یکم جانان

 ارهدوب ؟یچ سرکار امیب نتونم فردا شم فلج اگر من ـ

 .هاکنهیم دایپ مشکل پام

 .گرداند عقب به را سرش و  ستادیا فرهاد

 خونه؟ تا کنمیم کولت من ای ییدویم ای االن ـ

 کدوم؟

  

 .گرفت رنگ یآن به شیهاگونه



صورتیتابو   
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 .دیخند کوتاه فرهاد

 .یشد دیسف و سرخ باز ـ

  

 .کرد دنیدو به شروع جلوتر و گرفت جانان از نگاه

 از ساعت مین. کرد حرکت سرش پشت ناچارًا جانان

 رهیخ هب زمانشان شتریب. گذشتیم پارک به دنشانیرس

 .ودب گذشته کردن تازه نفس و شانیروبرو به شدن

  

 .زد غر شد، که فرهاد با قدمهم

 نه؟ یدیم عذاب رو من یدار یخوشحال االن ـ

  



صورتیتابو   
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 کانت دییتا نشانه به یسر دییدویم که همانطور فرهاد

 .داد

 .دمیم زهیجا بهت ینزن غر و ییبدو اگر اما آره ـ

  

 .انداخت اشینیب به ینیچ

 شکالت؟ ـ

  

 ...دیشا ـ

 .داد نشان را ریمس

 .بدو. نده هدر رو اتیانرژ حاال ـ

  

 .دیدو خانه تا ناچار به و دیکش یپوف
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 و کرد پرت ساختمان جلو پله تک یرو را خود

 و االب شدت به اشنهیس قفسه. گرفت نییپا را سرش

 .زدیم نفس نفس و شدیم نییپا

 . داد هیتک وارید به دفرها

 .مونده خونه طبقه سه فقط ـ

 

  یتابوصورت#

۶۱۰ 

 

 .انداخت او به یاهانهیاندرسف نگاه جانان

 .رو مونده یباق ریمس یکنیم اعالم که یمرس ـ

  



صورتیتابو   
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 .شد بلند و گذاشت شیزانو یرو دست

 .کرد باز را ساختمان در و انداخت دیکل فرهاد

. رفت هاپله سمت به و شد وارد جلوتر جانان

 نگرفت با و پراند لب ریز یا حوصله یب یخداحافظ

 .رفت باال هاپله از یکی یکی و آرام ها،نرده

  

 ار بود دهینشن او ای بود نداده یخداحافظ جواب فرهاد

 تدانسینم. بود یعصب دستش از واقعًا اما دانستینم

 صف همان به اشیزندگ ورزش زمان کل که ییاو

 دیبا چرا شد،یم خالصه اش مدرسه یاهگصبح یها

 د؟یدویم ادیز نقدریا

  



صورتیتابو   
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 .شد خانه وارد و انداخت دیکل

 .رفت اتاق طرف به. خورد زنگ بیج در اش یگوش

 فرهاد. انداخت تخت یرو و آورد در را بافتش کاله

 هنوز. کرد پرت تخت یرو را نشیسنگ تن. بود

 . بود امدهین جا نفسش

  

 .داد جواب کالفه و دیکش یپوف. بود فرهاد

 بله؟ ـ

 .یریبگ رو اتزهیجا ینموند ـ

 طعنه با و دیکش اشخسته یهاچشم یرو دست

 :داد جواب

 .جان نوش بخور خودت ؟یگیم رو شکالتم ـ



صورتیتابو   
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 ؟یچ نبود شکالت اگه ـ

 :گفت تمسخر با

  ؟یچوب آبنبات ـ

  

 .نچ ـ

 .شد تریجد و اریهوش یکم

 یباز مسخره یدار ای ؟یبد زهیجا یخواستیم واقعا ـ

 ؟یاریم در

  

 .شد سکوت خط طرف آن در یالحظه
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3992 

3992 
@romandl 

 یباز مسخره به شب موقع نیا من لحن نظرت به ـ

 خوره؟یم

 .شد قیتذر شیصدا در یشاد

 ه؟یچ خب ـ

  

 :داد جواب خونسرد فرهاد

 کرده یخداحافظ. یریبگ که ینموند. گهید یچیه ـ

 .یرفت نکرده

 .شد پنچر شیصدا

 ن؟ییپا امیب دیبا ازب االن یعنی ـ

  

 .نه ـ



صورتیتابو   
  
 

 

3993 

3993 
@romandl 

 .کرد سکوت. انداخته دستش بود مطمئن گهید

 .بهت گمیم بعد یکنیم یریتصو رو تماس اول ـ

  

 یبرا یدرخواست دهد، یجواب جانان آنکه قبل و

 .فرستاد تماس شدن یریتصو

 تخت از را نشیسنگ تن و کرد آزاد آه با را بازدمش

 .نشست و کرد جدا

  

 .کرد قبول و دیکش سرش یرو را اشیهود کاله

 :گفت حوصله یب

 خب؟ ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

3994 

3994 
@romandl 

 یتابوصورت#

۶۱۲ 

 

 .بود نشسته اشخانه کاناپه یرو فرهاد

 .تخت یرو از پاشو خب ـ

  

 .کرد نگاه فرهاد صورت به قیدق و کرد زیر چشم

 شبام یکرد تین. چشماته یتو یطنتیش هی خدا به ـ

 دور ر،دو دو یگیم پاشم االن ؟یکن هوشیب رو من

 .بدو خونه

  

 . نشست فرهاد لب یرو یکمرنگ لبخند



صورتیتابو   
  
 

 

3995 

3995 
@romandl 

 .پاشو نه ـ

 تخت یرو از یرو از و داد اش شبانه یباز دل به دل

 .شد بلند

  خب؟ ـ

  

 .توالتت زیم سمت به برو ـ

 .ستادیا زشیم جلو و کرد اجرا حرف یب

 هیمشک مخمل بسته هی راست، سمت اول، کشو ـ

 .کن بازش دار برش

 . کرد باز را کشو و گذاشت زیم یرو را یگوش

 .دیتپ تندتر قلبش رنگ یمشک جعبه دنید با

  



صورتیتابو   
  
 

 

3996 

3996 
@romandl 

 ار جعبه یوقت بود گرفته یفیخف لرز شیهادست

 .برداشت

 .شد یطوالن آن به یکم نگاهش

 .گرفت لرز جانیه از شیصدا

 ه؟یچ نیا ـ

  

 .نشست فرهاد یهالب یرو یمهربان لبخند

 ده،یدو یکل مشبا که هیزرنگ دختر هی هیسوغات نیا ـ

 رو سشییر هم شبش و روز هر و مونده تنها روز سه

 یچ یحت دونستینم سشمییر که البته. داده حرص

 قبل درست و بست چشم. نه یچ و داره دوست

 نگاش کنه، بازش قراره. دیخر براش رو نیا پروازش



صورتیتابو   
  
 

 

3997 

3997 
@romandl 

 فردا و فشیک یتو بذاره. نزنه بهش دست اما کنه،

 .براش دهببن سشییر تا کافه ارهیب

  

 .کرد مکث یا لحظه

 سقف فقط االن بردار، زیم یرو از منم لطفا مهندس ـ

 .نمیبیم رو

 ازب را یلیمستط جعبه در فرهاد، حرف به توجه یب

 .دش یابر شیهاچشم درونش بندگردن دنید با و کرد

  

 و آورد رونیب را گردنبند و گذاشت زیم یرو را جعبه

 .کرد نگاهش قیدق



صورتیتابو   
  
 

 

3998 

3998 
@romandl 

 رارق هم کنار شیهاکهیت که کهیت چند قلب کی طرح

  . بود گرفته

 رتشیهاگونه و زد پلک د،یکش قلب یرو را دستش

 . شد

 .برداره رو من یکی ـ

  

 ار یگوش آزادش دست با  .بود فرهاد معترض یصدا

 .برداشت

 .کرد یاخنده تک د،ید که را شیهااشک فرهاد

 هنکیا ای یخوشحال یپا به بذارم هارواشک نیا االن ـ

 افتضاحه؟ امقهیسل قدر چه

  



صورتیتابو   
  
 

 

3999 

3999 
@romandl 

 :گفت گرفته ییصدا با و دیخند هیگر انیم

 .یاول ـ

 

  یتابوصورت#

۶۱۳ 

 

 .کرد یتبسم

 خب؟ ار،یب خودت همراه فردا. نبند گردنت. مبارکه ـ

  

 .فشرد هم یرو را شیهاپلک

 .باشه ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4000 

4000 
@romandl 

 .انداخت باال ابرو

  

 منم. اببخو برو کن پاک هارواشک نیا هم حاال ـ

 همه ریز نزدم نکهیا قبل بخوابم کنم لعنت رو طونیش

 .یچ

  

 .رفت اتاق سمت به و شد بلند کاناپه یرو از

 تخت یرو و  رفت عقب عقب، را قدم دو جانان

 .نشست

 شیصدا و کرد لمس را بندگردن وسط قلب گرید بار

 .زد

 .فرهاد ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4001 

4001 
@romandl 

  

 .شد اتاقش وارد فرهاد

 جانم؟ ـ

 .بود بدهکار را یکی نیا. دینگو نتوانست

 .یمرس ـ

  

 طرح شیهالب یرو. نشست تختش یرو فرهاد

 .بود نشسته لبخند

 بابت؟ ـ

  

 مرور شیبرا روز چند نیا تمام. بست چشم یالحظه

 .شد



صورتیتابو   
  
 

 

4002 

4002 
@romandl 

 .زد لب وجودش تمام با 

 .یچهمه ـ

  

 ار اشقهیشق گوشه. افتی وسعت لبش یرو لبخند

 .دیکش ششیر ته به یدست و خاراند

 به فردا. ستمین بلد هم دور راه از یخداحافظ جواب ـ

 بدم؟ جواب هانواب مدل

  

 .کرد نگاهش یشاک

 از ییهارگه که یلحن با و برد باال را آزادش دست

 :گفت داشت، خنده



صورتیتابو   
  
 

 

4003 

4003 
@romandl 

 نزدم ور طبقه دوتا نیا دیق من تا میبخواب میبر پس ـ

 خب؟. باال ومدمین هیثان کی یتو و

  

 .بود گرفته هنوز شیصدا

 .شهبا ـ

 .کرد شیهاگونه به یااشاره

 .یکنیم پاک رو اشکات ـ

  

 .زد پلک دییتا نشانه به

 .ریخ به شبت ـ

 .کرد قطع را تماس زودتر و گفت فرهاد

  



صورتیتابو   
  
 

 

4004 

4004 
@romandl 

 هب ینگاه. آورد باال را بند گردن و نشست تخت یرو

. خورد تکان قلبش و کرد اشکهیت چند قلب طرح

 با. بود خودش قلب انگار. کند حسش توانستیم

 بعد داشت حاال که یاشده شکسته یهاتکه تمام

 .گرفتیم قرار هم کنار و گرفتیم سامان هاسال

  

 را بندگردن نیا که بود کرده احساس را نیا فرهاد

 بود؟ کرده انتخاب

 اشیمخمل جعبه به را بندگردن که بعد ربع کی

 یلبخند د،یکش دراز تخت یرو و  بود برگردانده

 هالسا از پس. بود شده ینقاش شیهالب یرو قیعم

 حالش که دیبگو جرات به توانست یم هاروز و

 .گذارد یم نیبال بر سر خوب، حال با که. است خوب



صورتیتابو   
  
 

 

4005 

4005 
@romandl 

*** 

 

  یتابوصورت#

۶۱۴ 

 

 .داد یقوس و کش بدنش به و داد هیتک یصندل به

 .شد تموم  ـ

  

 .آورد رونیب شیجلو تاپلپ از را سرش کوتاه جانان

 .نکردم تموم هنوز نم ـ

 .زد لبخند تشیجد به فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4006 

4006 
@romandl 

 نمویزندگ به میبر یکن تمومش ارفاق با شهینم ـ

 م؟یبرس

  

 و کرد ینچ بود، کارش مشغول که همانطور جانان

 :داد ادامه

 فردا پس جلسه یتو و یندار یشوخ تو چون. نه ـ

 ،باشه نرفته جلو خوامیم که اونجا تا پروژه نیا اگر

 . برام یارذینم آبرو

  

 عنوان به همش ؟یچ نگم یزیچ بدم، قول اگر ـ

 .کنمیم ادی ازت فداکار و دلسوز معاون

 . کرد زیر چشم و کرد بلند سر جانان



صورتیتابو   
  
 

 

4007 

4007 
@romandl 

  فداکار؟ یبگ من به تو؟ ـ

  

 .گرفت یخروج در سمت به را دستش

 و هخونیم خروس کبکت یه صبح از نکهیا لیدل به ـ

 رونیب یبر یتونیم االن ،یش یم من کار مزاحم یه

 .امیب و کنم تموم من تا

 هب کوتاه ینگاه. ستادیا و داد عقب را یصندل فرهاد

 :گفت یجد. کرد ساعتش

. جانان رفتن همه و ششه ساعت هم االن نیهم ـ

 یبرا بذار ممکنه اگر بکشه، طول هامونحرف ممکنه

 .فردا

  



صورتیتابو   
  
 

 

4008 

4008 
@romandl 

 .شد رهیخ تاپلپ صفحه به و رفت فکر در

 .کرد بلند سر ظه،لح چند از بعد

 و جمع تا بده وقت بهم ربع کی فقط پس خب ـ

 .کنم شروع کجا از دیبا بفهمم فردا نارویا کنم جور

  

 .شد قانع فرهاد

 تموم تا بزنم هابخش یتو سر هی رمیم من. باشه ـ

 .یکنیم

 یرو از را اشیگوش فرهاد و گفت لب ریز یاباشه

 .رفت و برداشت زیم

 .ماند جا رشس پشت جانان نگاه



صورتیتابو   
  
 

 

4009 

4009 
@romandl 

. داشت فرق اشیکار یهاروز تمام با امروز

 یحت و دستانش کردن عرق لحظه به لحظه جانش،یه

 رانگا. بود یرنگ بود، نیریش زیچ همه. ناهارشان طعم

 بوم از را یمشک و یخاکستر رنگ خدا که

 را ییکذا رنگ دو آن یجا و کرده حذف شانیزندگ

 . بود کرده پر رنگ چهار و ستیب یهایمدادرنگ با

  

 . بست را تاپشلپ و داد انجام را کارش تتمه

 به را شیهادست. بست چشم و داد عقب را یصندل

 از. داد بدنش به یقوس و کش و دیکش باال سمت

 زا بار دو جز و بود نشسته یصندل نیا یرو صبح

 و نایم با صحبت یبرا بار کی. بود نشده بلند آن یرو



صورتیتابو   
  
 

 

4010 

4010 
@romandl 

 نیهم در که یناهار یبرا دوم بار و بود رفته دهیسپ

 .بود شده خورده اتاق

  

 به که کرد باز چشم و انداخت نییپا را شیهادست

 .شد درشت چشمانش و دیپر رنگش یآن

 ه؟اجن ای بود؟ توهم بودند؟ گرفته جان شیهاکابوس

 مرد نیا ِاال و بود زده توهم یخستگ از احتمااًل

 و بود هزد لب بر که یاهیکر لبخند با پوشاهیس

 زج باشد توانستیم یکس هر بود، ستادهیا شیجلو

 .یکالنتر

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

4011 

4011 
@romandl 

۶۱۵ 

 

. داد نییپا صدادار را دهانش آب فکر نیا با

 پلک به قادر باشند، شده خشک ییگو شیهاپلک

 . نبود زدن

 دفرها به که بود ادشی. رفتیم رونیب اتاق از دیبا

 .دارد جن اتاق نیا دیبگو

 شیروبرو جن نشست، یصندل دسته یرو که دستش

 .زد حرف

 

 .دارم اجتیاحت ینکن سکته ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4012 

4012 
@romandl 

 مین و است خودش زدیم ادیفر مغزش از یمین

 زدند؟ینم حرف اجنه مگر. کردیم مقاومت یگرید

 گفتیم ییهاذکر یبچگ در مادرش. گرید زدندیم

 ذهنش به کرد فکر چه هر. طانیش شدن دور یبرا

  بودند؟ چه. دینرس

  

 یکالنتر جز چه هر ای و توهم روح، شبه، جن،

 .کرد اطرافش به ینگاه شیروبرو

 گذاشتم رو پام بار نیاول یبرا یگینم آمد خوش ـ

 نواب؟ شرکت یتو

 .خودشه جانان ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4013 

4013 
@romandl 

 .شد َکر شیصدا یبلند از. بود مغزش ادیفر یصدا

 اورب دیبا. باختندیم رنگ داشتند طانیش و اجنه روح،

 . یکالنتر. بود دشخو. کردیم

 همه از. شد یخال مغزش قت،یحق قبول محض به

 آمده ایدن به تازه که یطفل مانند به کس، همه و زیچ

 کت با را ترس. افتاد جانش به قد تمام ترس. باشد

 .کردیم احساس جانش یهاسلول تک

  

 اصوات انشانیم از و خوردند بهم هدف یب شیهالب

 یاکلمه چیه به شباهت که شد خارج ینامعلوم

 .دادینم

 . ندارم وقت فیح ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4014 

4014 
@romandl 

  

 ردو را زیم هیثان از یکسر در گفت، را نیا یکالنتر

 وارید به و کرد بلند را او. گرفت را جانان یگلو زد؛

 .چسباند

  

 سرش از را آن و زد چنگ را شالش خشونت با

 . دیکش

 و گذاشت جانان دهان یرو را دستش کی

 .داشت نگه شاهرگش یرو را چاقو نوک  یگرید

 نییپا اش شده گشاد چشمان از اشک قطره نیاول

 .زد یبرق یکالنتر چشمان و دیچک



صورتیتابو   
  
 

 

4015 

4015 
@romandl 

 دمیم فشار رو چاقو االن نیهم ادیب در کتیج ـ

 .زمیریم رو خونت  و

  

 .قفل زبانش و شد الل

 شانانیم در نفرت. بودند نیسنگ. داشتند وزن کلمات

 .دیکشیم شعله

 یاباب گور یگفت آره؟ ،یرفت رد دستم از یکرد فکر ـ

 زدم؟ نشیزم یکالنتر

  

 .شد خارج اشینیب از حرص پر نفسش

 ریز از دادن تقاص بدون نتونستن هم تو از بزرگتر ـ

 ؟یعوض یدیفهم برن، در من دست



صورتیتابو   
  
 

 

4016 

4016 
@romandl 

  

 یکم. کردیم احساس شاهرگش یرو را چاقو یسرد

 .شدیم تمام یچ همه آورد،یم فشار شتریب

 یزندگ دارم سگ نیع. یکرد بودنا رو من یزندگ ـ

 اون به لهیطو نیا از. نکنه دامیپ سیپل که کنمیم

 حکمم وفتمیب ریگ من. شد تموم گهید اما لهیطو

 .اعدامه

  

 و صدادار و بود گرفته فاصله هم از اشینیب یهاپره

 . گرفتیم نفس یعصب

  

 :گفت وارپچ پچ. زد پوزخند



صورتیتابو   
  
 

 

4017 

4017 
@romandl 

. کنمیم میتسل رو خودم بعد و کشتمتیم سگ مثل ـ

 وت نحس وجود. رمیمیم قتل کی با رمیبم دیبا که من

 .کنمیم حذف ایدن نیا یرو از هم رو

 

  یتابوصورت#

۶۱۶ 

 

 کالمش تیقاطع و بود گرفته خون رنگ چشمانش

 یرو چاقو ترس از. گذاشتینم را یشک چیه یجا

 . نداشت بازدم و دم جرات یحت شاهرگش

 یمضحک نیهم به ود؟ب اشیزندگ آخر لحظات

  بود؟ باخته را یزندگ



صورتیتابو   
  
 

 

4018 

4018 
@romandl 

  

 از بعد مغزش تازه انگار. شیهاحرف. افتاد فرهاد ادی

 ادی به ار یاسام و بود افتاده کار به گریبارد قه،یدق چند

 . آوردیم

... آن از قبل نه شب،ید مادرش، و پدر هلن، فرهاد،

 د،باش یقو بود گفته که فرهاد یهاحرف. قبلش شب

 را فیضع جانان نیا او که کند، دفاع دشخو از که

 . خواهدینم

  

 .دیخند وقاهت با یکالنتر



صورتیتابو   
  
 

 

4019 

4019 
@romandl 

 صبر هیثان سه. دارم دوست رو چشمات یتو ترس ـ

 شه ثبت ذهنم یتو االنت ریتصو نیا خوب تا کنمیم

 .ریبم زجر با. بدم فشار رو چاقو نیا بعد و

  

 .مکث یالحظه

 ...سه ـ

 رارق امروز. باشد یقو ستین یوقت بود داده قول او به

 یااهیرو فیتکل گرید مرد،یم اگر نه؟ بدهد، بله بود

 آمد؟یم فرهاد سر ییبال چه شد؟یم چه سرش در

 ...دو ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4020 

4020 
@romandl 

 شدند مشت بودند، افتاده نییپا مصرف یب که یدستان

 از ترکم ای هیثان کی در گرفت،میتصم. بست چشم و

 . آن

  

 انانج مشت شد، باز «کی» گفتن به که یکالنتر دهان

 او و آمد فرود یکالنتر شکم یتو اشیانرژ تمام با

 از که چاقو و خورد تکان نداشت، را اشتوقع که

 ریز از و دیدزد سر شد، برداشته جانان شاهرگ یرو

 .آمد رونیب یکالنتر دست
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 و انداخت نییپا ضرب با را زشیم یرو یبلور قندان

 دفرها که بود دواریام. دیچیپ اتاق در بلندش یصدا

 .بشود صدا و سر متوجه که باشد کینزد آنقدر

 بعق عقب جانان و برداشت ریخ طرفش به یکالنتر

 .رساند فرهاد یصندل پشت را خودش و رفت

 :گفت حرص پر یکالنتر

 .کثافت ـ

  

 یکالنتر به چشمش کی. بود شده قفل زبانش جانان

 هک قلبش تپش یصدا. ورش و دور به یگرید و بود

 شدارکش یهانفس یصدا با بود رفته باال وارانهوید
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 مختل را اشیریگمیتصم قدرت و بود شده نیعج

 .بود کرده

  

 ار چاقو پشت از اگر اما. رفتیم رونیب اتاق از دیبا

  کرد؟یم پرت

 را زیم یکالنتر که بود دیترد در ماندن و رفتن انیم 

 .آمد سمت به و زد دور فرز

  

 یخروج در سمت به و کرد هار را فرهاد یصندل

 .دیدو

 چه هر باشد، امده کش که انگار کارشان اتاق

 سال چند گمانش به. شدیم تریطوالن رفت،یم
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 ادشیفر و آمد رونیب ییکذا اتاق آن از تا گذشت

 .کرد پر را راهرو

 .فرهاد ـ

  

 چشم. دیچیپ راهرو در گفتنش فرهاد ادیفر یصدا

 یهاقدم یصدا و دیدویم جانش تمام با و بود بسته

 هبار کی به اما دیشنیم سرش پشت از را یکالنتر

 .دینشن گرید

  

 .فرهاد ادیفر دنبالش به و آمد یزیچ افتادن یصدا

 ...زادهحروم ـ
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  یتابوصورت#

۶۱۷ 

 

 تن یرو یفلز لهیم با که بود فرهاد. سرچرخاند

 .بود زده مهیخ یکالنتر

  بود؟ جاک فرهاد. دیلرزیم تنش تمام

  

 .لگدشان و چک. افتادند اتفاق هم سر پشت حوادث

 زنگ اوشیس به کردیم تکرار دائم که فرهاد ادیفر

 اقاتف داشت آنچه لیتحل به قادر مغزش که او و بزند

 .نبود افتاد،یم
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 خود افتاد، او یپا یجلو و داد سر را یگوش که فرهاد

 با. برداشت را یگوش و شد خم. کرد جور و جمع را

 .داد جواب زود یلیخ. گرفت را اوشیس شماره لرز

 .فرهاد سالم ـ

  

 به. بود شده رهیخ شیجلو به زده وق یچشمان با

 حرکات کردن دفع در یسع یفلز لهیم با که یفرهاد

 .داشت مشتش نیب از چاقوش آوردن در و یکالنتر

 خفه، نقدریا. نبود او یصدا بود، یهرکس یصدا

 رونیب یچاه قعر از که انگار. حواس یب و گرفته

 .دیایب
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 و من... شرکت یعنی... اومده یکالنتر نجایا... منم ـ

 رو ما خواد یم... اومده نیا. فقط میهست فرهاد

... تو.. وبگ سیپل به... ایب... کشهیم داره یعنی... بکشه

 ...بعد... ایب

  

 تن ریز از را خودش داشت. شد زیخ مین یکالنتر

   .کردیم آزاد فرهاد

 .زد ادیفر و افتاد دستش از تلفن

 .نکن ولش ـ
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 و کرد آزاد را خودش یکالنتر. بود رید

 انیم را چاقو که انقدر بود، یخون دستش . ستادیا

 .وفتدین فرهاد چنگ به تا بود فشرده مشتش

 . بود کرده عرق جانشان تمام

 .گرفت نفرشان دو سمت به و آورد رونیب را چاقو

 .بود فرهاد مخاطبش

 از مترک تو. نکشتم رو دوتاتون هر تا نوریا گمشو ایب ـ

 دودمان که اونه اما یستین گناهکار یعوض دختره نیا

 . داد باد به رو من

  

 به ار جانش تمام د،یایب سرش ییبال فرهاد آنکه تصور

 .رفت جلو قدم چند. انداخت لرزه



صورتیتابو   
  
 

 

4028 

4028 
@romandl 

. هیایجان نیا کشتتیم خدا به... نوریا ایب فرهاد ـ

 ...نیا

  

 هریخ یکالنتر به که همانطور. آمد حرفش انیم فرهاد

 .دیغر بود، شده

 .آدیم سیپل تا رونیب برو ـ

  

. تسین سمیپل به ازین بکشم رو نیا. ورنیا گمشو ـ

 ...تو. ادیب سیپل تا سمیمیوا نجایا خودم

 و برد باال را یفلز لهیم فرهاد. ماند تمامنا اشجمله 

 یرو خون. آمد فرود یکالنتر رس یرو ضرب با لهیم

 . شد روان اشیشانیپ
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 .رفت عقب یقدم جانان

 ...خدا ای ـ

  

 ییلوت تلو. بود جیگ آمده شیپ اتفاق از هنوز یکالنتر 

 زیخ سمتش به  و انداخت را لهیم فرهاد که خورد

 .بقاپد دستش چاقو تا برداشت

 .کرد پر را راهرو یکالنتر ادیفر یصدا

 ... یعوض ـ

  

 یکسر در و آورد نییپا را بود آن در چاقو که یدست

 هدف به و گرفت هدف را فرهاد شکم چاقو هیثان از

 .زد
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 یتح که یکالنتر. شد شیروبرو صحنه مبهوت جانان

 لوت تلو یکم و نداشت هم را چاقو دنیکش رونیب زور

 سرش یرو را دستش کی که یحال در و خورد

 رفت،یم خون اشیزخم دست از و بود گذاشته

 نقش آخر در و رفت عقب یقدم آمد، جلو یقدم

 . رفت هوش از و شد نیزم

  

 وارید به و آمد عقب عقب شکم، در ییچاقو با فرهاد

 .افتاد و خورد سر دیرس که

 جانان قلب و لرزاند را ساختمان بلندش آخ یصدا

 . ستادیا
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 اند،بم زنده که دیبگو تا برود فرهاد طرف به خواست

 زبان به را قلبش درون شده دفن یهارفح تمام تا

 ندبز ادیفر بزند، غیج بخواهد، کمک خواست. اوردیب

 واکنشش تنها اما کند صدا را خدا شهیهم رسم به و

 کی بود قرار که یمرد به شدن رهیخ و بود زدن زانو

 خون غرق یبدن با حاال و ردیبگ را بله بعد ساعت

 .بود شده ولو وارید گوشه

  

 .آمدیم خون یبو

*** 
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  یتابوصورت#

۶۱۸ 

 

 ... جانان ـ

 شیصدا نیآهنگ آنطور گرید یکس اگر جانان؟

 .کردیم عوض را اسمش دیبا چه؟ زد،ینم

  

 ؟یکنیم نگاه رو من لحظه هی ـ

. بود نمانده کردن نگاه یبرا یچشم گرید نگاه؟

 حاال بودند، دهیبار که آنقدر. سوخت یم چشمانش

 .ودب گرفته یسالخشک
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 ... جانان ـ

 زا اوشیس یصدا حاال که بود آمده سرشان ییبال چه

 نیا پشت بود ساعت چند شد؟ینم خارج شیگلو

  بود؟ گرفته بغل را خودش و نشسته اتاق

  

 .نیبش یصندل یرو پاشو ـ

 فرهاد که حاال... نبود ند؟یبنش کجا نکهیا بود؟ مهم

 اپ و دست یزندگ و مرگ انیم یلعنت اتاق نیا داخل

 .نبود مهم زیچ چیه گرید زدیم

  

 .بود دهیرس جنون به
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... ینتلع. برد نهیس به فشار با را هوا. شد تنگ نفسش

 آن با فرهاد ریتصو چرا آمد؟یم خون یبو هنوز چرا

 رفت؟ینم چشمانش جلو از یلعنت چاقو

 یوقت فرهاد، مثل درست. دیلرزیم بدنش. بود سردش

 یهادست. بود گرفته برانکارد یرو را دستش که

 .بود سرد سرِد گرمش، شهیهم

 .شو بلند. یکرد لرز. سرده نیزم جانان ـ

  

 که او. داشت یم بر سرش از دست اوشیس کاش

 توانستیم نداشت، را سرش کردن بلند جان یحت

 ستد؟یبا دوپا یرو

 .شناختینم. آمد یزن یصدا
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 .اوشیس سالم ـ

  

 .دش بلند او کنار از اوشیس که دیفهم

 .یکرد رید. سالم ـ

  

 چطوره؟ فرهاد. کیتراف به خوردم ـ

 یراه شکم در چاقو کی با چیه بود؟ چطور فرهاد

 یبدن با بسته، یچشمان با. بودند کرده عملش اتاق

 .او خاطر به چه؟ خاطر به. خون غرق

  بود؟ گفته چه دکتر... دکتر
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 رو خودم تالش من. رفته ازش یادیز خون ـ »

 .«نیکن دعا هم شما کنمیم

 همه به. بود کرده شک دوباره چه؟ به که؟ به دعا؟

 ... زیچ

  

 و ودب باخته را زشیچ همه مارستانیب در هم قبل دفعه

 .اشیزندگ دوباره ساختن یبرا بود کنده جان

 .بود احمقانه باخت؟یم داشت دوباره

  

 .مردیم داشت دیشا. رفتیم جیگ سرش

 ،بود کرده طلسم او یرو به را یخوش که ییایدن نیا

 .نداشت داشت؟ ماندن ارزش
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 با را شیهاچشم. خوردندیم هم یرو شیهادندان

 دلش به هراس و ترس. بود اهیس جا همه. کرد باز درد

 چنگ وارید به را دستش. شود بلند خواست. زد چنگ

. ردک سقوط و نتوانست که بکشد باال را تنش تا زد

 نیزم یرو بدنش و خورد سر وارید یرو از دستش

 .آمد فرود

  

 .کمرنگ یلیخ... دور از. دیشن را اوشیس یصدا

 ...اخدای جانان، ـ

  

 .دینفهم یزیچ گرید 

*** 
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  یتابوصورت#

۶۱۹ 

 

 به منگ و گنگ یا لحظه. کرد باز را شیهاپلک یال

 نز. تخت دو با رنگ دیسف یاتاق. کرد نگاه اطرافش

 و ماند کنارش مسر به چشمش. بود خواب اشیکنار

 .آمد نییپا دستش تا سرم از نگاهش

  

 به را زیچ همه تا بست چشم. بود شده نیسنگ سرش

 . اوردیب ادی
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 سرش پشت کلمات هیبق و بود فرهاد واژه نیاول

 . شدن فیرد

  

 س،یپل خون، چاقو، اوش،یس ،یکالنتر فرهاد،

 ...شرکت و آمبوالنس

 از .دندیکش صف شیهاپلک پشت هاصحنه تک تک

 . عمل اتاق تا امبوالنس و شرکت

  

 بود؟ نجایا ساعت چند بود؟ نشده تمام هنوز عمل

 یم دیبا. کرد دستش در شده نصفه سرم به ینگاه

 .رفت
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 وزنس اطیاحت با آزادش دست با و دیکش باال را تنش

 را آزادش دست و آورد در دستش از را وکتیآنژ

 .نرود آن از یادیز خون تا گذاشت آن یرو

  

 را شیهاقدم. رفتیم یاهیس چشمانش یجلو یکم

 شیهاچشم هنوز. داشتیم بر کوتاه و آرام

 شاطراف به ینگاه دیرس که اتاق رونیب به. سوختیم

 یارپرست ستگاهیا سمت به. کجاست دانستینم. کرد

 .رفت

  

 ...خانم ـ

 .افتاد سرفه به. بود شده خشک شیگلو
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 .دیپرس رفهس انیم. کرد بلند را سرش دختر

 کجاست؟ عمل اتاق ـ

  

 .شد رهیخ صورتش در یکم دختر

 یچطور نبود، دستتون یتو سرم مگه شما خانم ـ

 صدا رو من. بابا یا رون؟یب نیاومد نیآورد درش

 ...خب نیزدیم

  

 و کرد اطرافش به ینگاه دختر یهاحرف به توجه یب

 .کرد تکرار دار خش و گرفته یصدا همان با

  کجاست؟ عمل قاتا گمیم ـ
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 ن؟یشد هوشیب جلوش یهمون عمل؟ اتاق کدوم ـ

 ...همراهتون نیبذار که شهینم

 .ماند راهرو آخر به ینگاه

 .اومدن آها ـ

  

 .داد تکان دست

 .نجاستیا ضتونیمر ـ

  

 تند پا او سمت به کنارش ناشناس زن و اوشیس

 آن ترمحکم. بود شده یخون شیمانتو نیآست. کردند

 .رفت اوشیس سمت به و فشرد تشدس یرو را

 .وحشت. بود ترس چشمانش در 
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  گفتن؟ یچ عملش؟ شد؟ یچ ـ

  

 .آورد باال را دستش. دیفهم را حالش خوب اوشیس

 دیبا حاال نبوده بد عملش گفت دکتر. باش آروم ـ

 ازش یادیز خون... خب یول ادیب بهوش تا میبمون

 .وئهی یس یا االن. رفته

  

 خوب را زیچ کی تنها اوشیس یهاحرف تمام از

 .بود زنده. دیفهم

 به یقدم و رفت جیگ سرش. داد رونیب را نفسش 

 زیخ طرف به بود اوشیس کنار که یزن. برداشت عقب

 .گرفت را شیبازو و برداشت
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 .کرد نگاهش گنگ بازشمهین چشمان با

  

 

  یتابوصورت#

۶۰۱ 

 

 :گفت زودتر اوشیس

 .همسرمه. ترمه ـ

  

 یهول لبخند و داد شالش داخل را ِفرش یموها زن

 .زد



صورتیتابو   
  
 

 

4045 

4045 
@romandl 

 اهمب ترمناسب فرصت کی یتو که نشد دیببخش ـ

 .میش آشنا

  

 نیا محبت. داشت حق گردنش به اوشیس

 . دیچربیم بدش حال به اشچندماهه

. ردیبگ لبخند طرح و دیایب کش شیهالب کرد تالش

 .است موفق قدر چه دانستینم

 .یمرس ـ

  

 تسم به را سرش. دیرس ذهنش به هک بود یزیچ تنها

 .گرفت اوشیس

 .نمشیبب خوامیم ـ
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 .دیکش سرخش چشمان یرو را دستش اوشیس

 شهیش پشت از یبر یتون یم. شهینم کینزد از ـ

 .خونه یبر بعدم. شینیبب

 .شد زیت سمتش به

 .خونه رمینم من ـ

  

 .کرد لیتکم و  تکرار را حرفش اوشیس

 امشب. یایب یتونیم فردا. هترم با ما، خونه یریم ـ

 ادیبرب هم اگر ادیبرنم یکار کدوممونچیه دست از

 تو ادیب بهوش فرهاد. یبمون یتونینم حالت نیا با تو

 .وفتهیم پس بدتر نه،یبب حال نیا با رو



صورتیتابو   
  
 

 

4047 

4047 
@romandl 

  

 .رفت کنار شیجلو از

 .برو شینیبب یخوایم اگر ـ

  

 رو یقدم د،یدیم را فرهاد دیبا اول. نکرد بحث گرید

. ودب گرفته را شیبازو همچنان ترمه. برداشت جلو به

 .ستادیا

  

 .بود کرده ریدرگ را ذهنش سوالش

 .چرخاند عقب به را سرش

 ...اوشیس ـ
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 .کرد نگاهش سوالش

 بله؟ ـ

 از بعد اسمش آوردن زبان به بود سخت قدر چه

 .شد منقبض بدنش. امروز

  ؟یکالنتر...ک ـ

  

 جانان. ستادیا شیجلو و زد دور را او اوشیس

 رهیخ صورتش به و دید را اش شده مشت یهادست

 .شد

 .دیچکیم کلماتش از خشم
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 رضایعل. خوبه حالش. خورده هیبخ چندتا سرش ـ

 مگفت گرفتن گزارش یبرا سراغت ادیب خواستیم

 ...و ادیب فردا کنم فکر یول ستین خوب حالت

  

 .گرفت را منظورش. گذاشت تمام مهین را اشجمله

 و نبود ساده مرگ نیا حقش. باشد مرده بود نگران

 .نبود شدن قاتل زین فرهاد حق

 .کرد نییپا و باال نامحسوس را سرش

 .باشه ـ

  

 خشب تا ترمه با را ریمس یباق و دیکش کنار اوشیس

 . رفتند وی یسیا



صورتیتابو   
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 پشت به کردن نگاه از قبل دند،یرس که اتاق جلو

 :گفت ترمه به خفه ییصدا با شه،یش

 ؟یبذار تنهام شهیم ـ

  

 دییات نشانه به را شیهاپلک و زد ینیغمگ لبخند ترمه

 . گذاشت هم یرو

 خودش جانان. رفت عقب یکم و کرد رها را شیبازو

 تا ردک تنش گاه هیتک را دستش و رساند شهیش به را

 . وفتدین

  

 رهیخ شهیش پشت به و آورد باال آرام آرام، را سرش

 .شد
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 هب مارستانیب یآب لباس قدر چه. هادفر به... مردش به

. کرد یم یکجدهن شکمش یرو باند. آمدینم تنش

 هب. گذراند نظر از را دشیسف صورت و بسته چشمان

 . بودند شده ولو تنش کنار که دیرس شیها دست

  

 . دیلرز یم تنش شانیسرد یادآوری با هنوز

 را گردنش دور بندگردن بستن قرار هادست نیا

 ...حاال و شتنددا امشب

 . سوخت چشمانش. داد قورت را بغضش

  

 تنش اشیسرد از. گذاشت شهیش یرو را دستش

 .هم شیوصدا دیلرز



صورتیتابو   
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 یزندگ کی تو و من... مهندس شو خوب زود ـ

 ...ینباش اگر. میطلبکار ایدن نیا از نکرده

  

 .دیچک اشگونه یرو یاشک قطره

 .دمیم انصراف منم... ینباش اگر ـ

 *** 
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 دوباره را امکیپ و گذاشت دردناکش سر یرو دست

 .خواند

. نکردم دارتیب یبود خواب جان جانان سالم ـ

 یمرخص نتونستم امروز من. حاضره زیم یرو صبحانه

 خونه مثل رو نجایا. سرکار رمیم دارم و رمیبگ

 .ریبگ تماس باهام یداشت یکار اگر و بدون خودت

 .ترمه

  

 . نشست و دیکش رونیب را ینهارخور زیم یصندل

 .زد بلندگو یرو و گرفت را اوشیس شماره

 .دیچیپ یگوش در شیصدا که دینکش یطول

 .جانان سالم ـ



صورتیتابو   
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 شیگلو از یزیچ و بود نخورده یزیچ ظهر روزید از

 .رفتینم نییپا

 .بود شده جانیب ضعف شدت از شیصدا

 خبر؟ چه. سالم ـ

  

 شدیم کلماتش انیم از را نیا. بود کالفه اوشیس

 .خواند

 ادیز درد اما اومده بهوش. ومدهین دکتر فعال یچیه ـ

 شبید ؟یخوب تو . داخل برم ذارنینم منم و داره

 ؟یدیخواب خوب

  



صورتیتابو   
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 از ساعت چند تنها. باشد دهیخواب آمدینم ادشی

 اب را زمان یباق و بود شده هوشیب یخستگ شدت

 و بودکرده فکر هادفر به سقف به رهیخ یچشمان

 و یکالنتر به. بود رفته فرو ظلمات در که ییفردا

 از هنوز. بود افتاده شرکت به آمدنش بعد که یاتفاق

 .بود عاجز آنها کامل درک

  

 .نداد را سوالش جواب

 آد؟یم یک دکتر ـ

  

 داده امیپ بهت گفت سرکار رفت ترمه. ادیب دیبا االنا ـ

 رو؟ امشیپ یدید
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 ار سرش. نداشت را نشیسنگ سر شوز تحمل تنش

 .گذاشت زیم یرو

 . خوندم رو امشیپ. آره ـ

  

 .امدندیم رونیب شیگلو ته از و دار کش کلمات

 :گفت نگران اوشیس

 اونجا امیم االن من. ستاین خوب حالت جانان ـ

 .یبد دستمون یکار ترسمیم. دنبالت

  

 :گفت آن انیم و افتاد سرفه به. بود خشک شیگلو

 ؟یایب کجا... خوادینم ـ
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 .کرد صاف را شیصدا و کرد بلند سر

 .خودم آمیم ـ

 ادامه رت بلند و گفت لب ریز یا کالفه بابا یا اوشیس

 :داد

 .اومدمیم وگرنه ستین فرهاد شیپ یکس نجایا ـ

  

 ورآن به شیصدا تا کرد کینزد دهانش به را یگوش

 .برسد خط

 ...گفت یزیچ اومد دکتر. خودم آمیم ـ

  

 ترراحت و شود تر شیگلو تا داد نییپا را دهانش آب

 .بزند حرف



صورتیتابو   
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 .خداحافظ بگو منم به ـ

 .کرد قطع را تماس و نماند اوشیس جواب منتظر

 . کرد صبحانه سفره به ینگاه

 ...خامه ر،یپن مربا، عسل، کره،

  

 تاب و چیپ دلش ته هرکدامشان به کردن نگاه با

 ضعف از بدنش. گرفتیم تهوع حالت و خوردیم

 .نداشت اشتها اما بود زده خی

 

  یتابوصورت#
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 نت و دیکش عقب یخراش گوش یصدا با را یصندل

 یرو زا زیم یرو دستش کردن گاه هیتک با را نشیسنگ

 .کرد بلند یصندل

  

 شهیهم. دینوش نفس کی و کرد آب از پر را وانیل کی

 اام کردیم بد را حالش یخال معده با صبح آب وانیل

 آشپزخانه از دهانش جلو گرفتن با و نکرد یتوجه

 .آمد رونیب

  

 زنگ تلفنش که بود دهیرس اتاق در چهارچوب به

 .خورد

 .انداخت یگوش به ینگاه و داد هیتک در به



صورتیتابو   
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 به حالش؟ نیا با داد؟یم جواب دیبا. بود ثیحد

 صفحه به آنقدر و ندهد جواب که داد حق خودش

 . شد قطع ماست که ماند رهیخ یگوش

  

 گذاشت جلو را شیپا کی و گرفت در از را اش هیتک

 .افتاد یگوش یرو ثیحد اسم گریبارد که

 ات کند جان. نشست تخت لبه. شدینم الشیخیب

 .باشد داشته یعیطب حالت شیصدا

 .سالم ـ

  

 .بود نگران ثیحد یصدا



صورتیتابو   
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 چرا خوبه؟ فرهاد اقا تو؟ یخوب. جان جانان سالم ـ

 یگوش گفتیم عماد ن؟ید ینم جواب رو اتونیگوش

 .خاموشه کال که فرهاد

  

 .کند صاف را شیصدا تا زد یاسرفه

 شیگوش فرهاد. میخوب آره. جان ثیحد ممنون ـ

 .نداره شارژ

  

 .نشد کمرنگ ثیحد ینگران

 جانان؟ یزنیم سرفه و  گرفته صدات شدهیچ ـ

 ؟یخورد سرما نکرده ییخدا



صورتیتابو   
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 زیچ همه کاش کرد آرزو و بست چشم یا لحظه

 .بود ساده قدرنیهم

 ...آقا ؟یخوب تو. ندارم حال کمی. خوردم سرما آره ـ

  

. اوردین ادی به را شوهرش اسم کردیم فکر هرچه

 دیکش طول هیثان چند بود شده مختل تفکرش قدرت

 اش جمله و اوردیب خاطر به را عماد اسم توانست تا

 .کند کامل را

 خوبه؟ عماد آقا ـ

  



صورتیتابو   
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 کنار را سواالتش. بود شده قانع یکم ثیدح انگار

 که ییهاحرف. کرد زدن حرف به شروع و گذاشت

 .بود دنشانیشن و درک به قادر انیم در یکی جانان

 نیدورب داشتم شبید. خدا شکر میخوب هم ما آره ـ

 آقا تولد یها عکس اومد ادمی. کردمیم یخال رو

 یا لهعج اونقدر که شب اون. مینداد بهتون رو فرهاد

 برات هاروعکس. نشد یخداحافظ فرصت که نیرفت

 . دمش نگرانت ینیبب یومدین دمید اما شبید فرستادم

  

 را مکالمه دیبا. زد یتلخند فرهاد؟ تولد یهاعکس

 .کردیم تمام شدنش رسوا قبل
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 حتمًا شه خوب حالم کمی من. جان ثیحد ممنونم ـ

 . نمیبیم

  

 .آورد نییپا را یگشو و کرد یکوتاه یخداحافظ

 وقت حاال دانستیم عقلش. دیلرزیم شیهادست

 .نه احساسش اما ستین هاعکس آن دنید

  

 بالفاصله هاعکس اعالن. کرد روشن را نترنتشیا

 .کرد باز را صفحه. آمد اشیگوش یباال

 عکس یرو. بود ایدر و کیک عکس دوم و اول عکس

 .برد ماتش و زد سوم

  



صورتیتابو   
  
 

 

4065 

4065 
@romandl 

 ار کیک بودند گفته فرهاد هب که بود یالحظه همان

 ودب برگشته او سمت به کوتاه یالحظه او و کند فوت

 .بود شده قفل درهم نگاهشان و

 یرو. دیجوش دوباره اشکش چشمه و زد یتلخند

 فرهاد یهالب یرو کمرنگ لبخند و کرد زوم عکس

 .کرد شکار را

  

 هم یرو شیهاچشم. دارد درد بود گفته اوشیس

 ونا کند؟ نگاهش نطوریا توانستیم هدوبار یک. افتاد

 ...بود افتاده حال آن به روزید که

   بود؟ ندانسته را زیچ چیه قدر چرا 
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 سر انگشتانش انیم از یگوش و دیلرز شیهادست

 .دیچیپ اتاق در چهیقال یرو افتادنش یصدا و خورد

 دست دو انیم را صورتش و شد سیخ شیها گونه

 . گرفت سردش

 روزید از وارید کنار خورده چاقو فرهاد ریتصو

 .بود شده کابوسش

*** 

 

  یتابوصورت#
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. کرد باز را در و انداخت سرش یرو را شیپالتو کاله

 جانش به لرز تنش، به رونیب سرد یهوا هجوم

 .انداخت

 ینترنتیا یتاکس چیه هنوز. کرد نگاه یگوش به گریبارد

 را اطراف نیا در یآژانس شماره و بود نکرده دایپ

 .نداشت

  

 بستدر بعد و برود ادهیپ را ابانیخ تا گرفت میتصم

 .ردیبگ

 ار سرش. کند احساس را نیزم یزدگخی توانست یم

 . بود گرفته و یابر هوا. کرد بلند یالحظه
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 دهانش از که یرقصان بخار به و کرد رها را نفسش

 نییپا سر و زد یپوزخند. کرد نگاه شد،خارج

 .انداخت

 شیهادست و داشت ریز به سر که یحال در یرزنیپ

 نارشک از بود، داشته نگه سفت شیپالتو بیج در  را

 . گذشت

  

 به جانیب و عجلهیب. نداشت سرعت شیهاقدم

 . رفت ابانیخ سمت

 .خواند لب ریز و افتاد ثالث اخوان زمستان شعر ادی

 گفت پاسخ خواهند نمی را سالمت

 است گریبان در سرها
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 را یاران دیدار و گفتن پاسخ كرد نیارد بر سر كسی

 نتواند دید، را پا پیش جز نگه

 است لغزان و تاریك ره كه

 یازی كس سوی محبت دست وگر

 بیرون بغل از دست آورد اكراه به

 است سوزان سخت سرما كه

  

. انداخت ابانیخ به ینگاه و آمد رونیب کوچه از

 .خلوت ابانیخ و نبود یتاکس

 .داد دامها را راهش

  

 :داد ادامه و زد یتلخند دهانش از آمده رونیب بخار به
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 شود ابری برون، آید می سینه گرمگاه كز نفس، ـ

 تاریك

 چشمانت پیش در ایستد دیوار چو

 چشم داری چه دیگر پس است، كاین نفس

 ؟ نزدیك یا دور دوستان چشم ز

  

 ود،ب درمان ینوع شعر. شدیم بهتر رفته رفته حالش

 بست بن به دوباره که حاال مخصوصا. مسکن ینوع

 ار سرش و آورد باالتر را شیصدا بود، خورده یزندگ

 .چسباند گلو به

 نچركی پیرهن پیر ترسای ای! من جوانمرد مسیحای ـ

 آی...  است سرد ناجوانمردانه بس هوا
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 باد خوش سرت و گرم دمت

  

 : گفت کنارش از مردانه ییصدا

 .بگشای در ی،گو پاسخ تو را سالمم ـ

  

 . کرد بلند را سرش و ستادیا

 :داد ادامه لب یرو یکمرنگ لبخند با مرد

 مغموم وش لولی شبت، هر میهمان من، منم ـ

 رنجور ی تیپاخورده سنگ من، منم

 ناجور ی نغمه آفرینش، پس دشنام منم،

 بیرنگم بیرنگ همان زنگم، از نه رومم، از نه
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 .دلتنگم بگشای، در، بگشای بیا

  

 .دیرس زبانش به کالمش از تعجب

 .سالم ـ

 

  یتابوصورت#
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 ریز دست و کرد دیتمد را لبش یرو لبخند رضایعل

 .زد بغل

 مارستان؟یب یریم. شاعر خانوم جانان سالم ـ
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 .گذاشت هم یرو دییتا نشانه به را چشمانش

 ن؟یبود کجا شما ـ

  

 به ینگاه و کرد فرو کاپشنش بیج در دست رضایعل

 .انداخت اطراف

. نمتیبب یایم که بودم اوشیس خونه جلو. نجایهم ـ

 یدار دمید اومدم خودم به و شد پرت حواسم هوی

 پا جفت نخواستم یبود خودت حال یتو. یریم

 .دمیپر ظاهرًا اما... خلوتت یتو بپرم

  

 و گفت یآهان. نداشت را شیهاحرف حوصله

 .بزند را حرفش تا کرد نگاهش
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 نگاه جانان و کرد نگاهش رهیخ یالحظه رضایعل

 .دیدزد

 مه با دیبا کنم فکر و متاسفم روزید ماجرا بابت ـ

 .پرونده لیتکم یبرا. میبزن حرف

  

 روندهپ لیتکم. داشت ییآشنا پرونده ملیتک روند با

 از او که یزیچ. روزید زیر به زیر کردن فیتعر یعنی

 .بود زانیگر آن

 .ختیدرآم شیصدا با خواهش

 گه؟ید وقت هی نیبذار شهیم ـ

  

 .زد یتلخ لبخند رضایعل
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 و حال نیا با مخصوصًا بکنم کارو نیا دارم دوست ـ

 .شهینم اما روزت

  

 .داد نشان را سرش پشت

 یتو .رسونمتیم مارستانیب تا و میبش نیماش سوار ـ

. میدیرس جهینت هی به دیشا میزنیم حرف هم ریمس

 باشه؟

  

 ضعف و رفت اهشیس انشچشم جلوش یالحظه

 .دیچیپ دلش در دیشد

 .زد لب یسخت به و رفت عقب یقدم

 .باشه ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4076 

4076 
@romandl 

  

 :گفت تنها و نشد حالش متوجه رضایعل

 .ارمیب رو نیماش و برم من تا باش نجایا پس ـ

 عقب. رفت کوچه طرف به دو با و دیچرخ رضایعل

. نشست و خورد سر. خورد وارید به تا رفت عقب

  .داشت یادیز ضعف. کند حرکت توانستینم گرید

 با .بود جیگ. دیفهمینم و دیفهمیم اطرافش از یزیچ

 .کرد نگاه شیروبرو به باز مهین یچشمان

  

 خلوت قدر چه بودند؟ دهیپاش مرده خاکستر شهر، در

 ! بود
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 ریمس رضایعل نیماش که گذشت زمان قدر چه دینفهم

 سرعت با خودش و کرد مسدود را ابانیخ به دنشید

 .زد زانو شیجلو و آمد طرفش به

 .داد تکانش و گذاشت شیبازو یرو را دستش

 . بود نگران شیصدا

 شد؟ چت ؟یخوب... جانان ـ

  

 . دبو شده نیسنگ سرش و خوردیم تاب و چیپ دلش

 ارضیعل گریبارد که افتادیم هم یرو چشمانش داشت

 .زد شیصدا

 ...کن نگاه رو من خدا رو تو... جانان ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

4078 

4078 
@romandl 

  یورتتابوص#

۶۰۵ 

 

 هم یرو چشمانش. خواستیم خواب تنها. خواب

 .افتاد

 نیماش سمت به و کرد شیرها رضایعل که دیفهم

 و دیشن را نیماش در خوردن بهم یصدا. رفت

 و دش ریاس رضایعل دست در اشچانه که بعد یلحظات

 .امد باال سرش

  

 چند. نییپا بده رو وهیابم نیا. جانان یکرد ضعف ـ

 .بخور ازش قلپ



صورتیتابو   
  
 

 

4079 

4079 
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 ختهیر دهانش داخل نیریش یعیما حرفش دنبال به

 .داد نییپا را قلپ چند مقاومت یب. شد

  

 .دکن احساس را شیهاسلول گرفتن جان توانست یم

 .انداخت بغلش ریز دست رضایعل

 .یشیم بدتر سرده نجایا نیماش داخل میبر پاشو ـ

  

 ار شنیسنگ تن. نداشت یمخالفت و مقاومت ینا گرید

 نیماش سمت به رضایعل کمک به و کند نیزم یرو از

 .رفت



صورتیتابو   
  
 

 

4080 

4080 
@romandl 

 جا فرمان پشت که رضایعل. نشست جلو یصندل یرو

 را هویآبم یباق و کرد میتنظ او یرو را یبخار گرفت،

 .داد دستش به

 صبحانه. سرجاش ادیب حالت کمی کن تموم نویا ـ

 نه؟ ینخورد

  

 .شد باز مهین اش،بسته چشمان

 .نه ـ

 .آورد در حرکت به را نیماش

 . رو وهیمآب بخور. همونه یبرا ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4081 

4081 
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 هک یتهوع حالت به کرد یسع خورد را وهیآبم یباق

 هب را پاکتش. باشد توجه یب بود، گرفته را جانش

 خوب حالش و شدیم گرم داشت تنش. گرفت دست

 .بود بهتر اما نه، که

 و نگفت یزیچ مارستانیب به دنیرس تا رضایعل 

 .داشت نگه انمارستیب یجلو

 صاف را هاآن و دیکش درهمش شیموها انیم یدست

 .کرد

 ؟یبهتر ـ

  

 .کرد نییپا و باال را سرش

 .آره ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4082 

4082 
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 . دیمال بهم را شیهادست کف

 ...میبزن حرف پس خب ـ

  

 .کرد مکث یالحظه

 میرستبف تا میببند رو یکالنتر پرونده زودتر دیبا ـ

 یبزرگ کمک یبگ بهم رو ماجرا امروز اگر. دادسرا

 دیاب البته. یبود ماجرا اون شاهد تنها تو. جانان کنهیم

 .میبپرس رو یسواالت هم نواب مهندس از

 تهگرف را یکالنتر. کرد مارستانیب در سر به ینگاه

 .داشتیبرم دیبا را آخر قدم نیا. بودند

 :گفت کوتاه

 .گمیم ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4083 

4083 
@romandl 

  

 ؟یِک ـ

 .چرخاند سمتش به را سرش

 .ونتاداره امیم عصر ـ

  

 

  یتابوصورت#

۶۰۶ 

 

 .گرفت جا رضایعل لب کنج یلبخند

 . ممنون ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4084 

4084 
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 .داد نشان را رونیب دست با

 برم؟ تونمیم ـ

  

 :گفت و کرد باز را هادر

 .حتمًا. آره ـ

 .رفت رونیب و کرد باز را در حرف یب جانان

 .کرد نگاهش و شد خم. زد شیصدا رضایعل

 بله؟ ـ

  

 را نگفت آخر در و بود دیترد در نگفتن و گفتن انیم

 .کرد انتخاب

 . باش خودت مواظب یلیخ روزا نیا ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4085 

4085 
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 .بفهمد را حرفش یمعن که نبود یطیشرا در

 .گرفتن که رو اون ـ

  

 با و معذب. شد قفل فرمان دور رضایعل دست

 :گفت خجالت

 خود مواظب. گمینم یکالنتر خاطر به... دونمیم ـ

 . مهندس خانم باش خودت

 کرده جاجابه جمله نیا یادا با را یکوه که انگار

 .داد رونیب محکم را نفسش باشد،

 نگز یایب اداره تا نبود یکس اگر. نمتیبیم عصر ـ

 .خداحافظ. بهم بزن

  



صورتیتابو   
  
 

 

4086 

4086 
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 عقب را خودش و پراند لب ریز یخداحافظ جانان

 شدن محو تا جانان و کرد حرکت آرام رضایعل. دیکش

 دارید ادی. اندم همانجا دش،ید هیزاو از نشیماش

 بوده شد آوار سرش بر یبدخبت آنقدر. افتاد قبلشان

 .ببازد رنگ رضایعل از تشیعصبان که

 مارستانیب سمت به آهسته ییها قدم با و زد دور

 روز و حال ان در فرهاد دنید یبرا یا عجله. رفت

 . نداشت

  

 دوباره خواستینم. زد مارستانیب بوفه در یچرخ

  .بود گرید وهیآبم کی دش،یرخ آخر. شود بد حالش



صورتیتابو   
  
 

 

4087 

4087 
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 وارد و انداخت شیپالتو بیج در را وهیمآب

 . شد مارستانیب

 شماره. بزند زنگ اوشیس به تا آورد در را اشیگوش

. بودند زده زنگ انیم در کی که بود دهیسپ و نایم

 آمدن نرویب قبل صبح. بودند دهیشن تازه. زد یتلخند

 و است اغد شرکت یتلگرام گروه در بحث که دید

 حرف خواندن حوصله. گفتندیم یزیچ کدام هر

 . نداشت را شانیها

  

 بخش به دارند را فرهاد گفت و زد زنگ اوشیس به

 را اشوهیآبم تا نشست یاگوشه. کنندیم منتقل

 حالت و بود گرفته آرام دلش که یزمان تا. بخورد



صورتیتابو   
  
 

 

4088 

4088 
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 یایانرژ خودش به دیبا بود، شده کمرنگ اشتهوع

 .رساندیم رفتن راه یبرا

  

 دای... رضایعل. بود ترسرد رضایعل مال از یکی نیا

 و دبزن حرف زودتر بود بهتر دیشا. افتاد آخرش جمله

 . بشنود جواب

  

 .دیچیپ گوشش در فرهاد یصدا

 نیا به بذارم که یش رد من جنازه یرو از مگر ـ »

 . «یبد مثبت جواب یعقل و یهوش بهره نیا با پسره

  



صورتیتابو   
  
 

 

4089 

4089 
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 و بست نقش پلکش پشت اشیخون بدن گریبارد

 .گرفت گاز را زبانش

 بد ار حالش و دیچیپ اشینیب در گرید بار خون یبو

 به و انداخت سطل درون مهین نصفه را وهیابم. کرد

 .دندشیم مستقر دیبا گرید االن تا. رفت بخش سمت

  

 

  یتابوصورت#

۶۰۷ 

 

 ییهاقدم با و دیپرس اوشیس از را اتاق شماره

 .رفت آن سمت به آرام و عجلهیب



صورتیتابو   
  
 

 

4090 
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 .داد نرویب را نشیسنگ نفس د،یرس که اتاق در پشت

  

 .آمد رونیب اوشیس لحظه همان و شد باز در

 نگران شیصدا. کرد برانداز را او و ستادیا شیجلو

 .شد

 ؟یخوب تو ـ

  

 .زدیم نفس نفس جانیه از. نداد را سوالش جواب

 .داد نشان را تاقا در و آورد باال را لرزانش دست

 داره؟یب ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4091 

4091 
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 نییپا را شیصدا و کرد نییپا و باال را سرش اوشیس

 .آورد

 .داره درد. بزنه حرف تونهینم یلیخ اما آره ـ

 وارید از را اشهیتک و کرد قفل هم در را شیهادست

 .گرفت

 :گفت وار زمزمه

 .نمشیبب رمیم ـ

  

 شابدرقه نگران ینگاه با و رفت عقب یقدم اوشیس

 .کرد

 رهیگدست یسرد که بود شده جانیب بدنش آنقدر

 .انداختیم تنش به لرز در،



صورتیتابو   
  
 

 

4092 

4092 
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 و برداشت را لرزانش قدم نیاول و شد باز صدا با در

 .بست را در و دیچرخ ش،یجلو به کردن نگاه قبل

  

 سر و کرد جمع را اشیانرژ تتمه. بست چشم

 .چرخاند

 .وا یمشک و بازمهین چشمان با شد چشم در چشم

 در هک مارستانیب یآب لباس یرو. آمد ترنییپا نگاهش

 .زدیم زار فرهاد تن

 زدهچمباتمه بغض نشدن رانیو یبرا و دیلرز تنش

 .گرفت گاز محکم را نشییپا لب ش،یگلو درون

  



صورتیتابو   
  
 

 

4093 

4093 
@romandl 

 خود با خواستیم. کردیم نگاهش سکوت در فرهاد

 زدن حرف به نوبت بعد و ندیبیم را آنچه کند هضم

 .دیرسیم

 دنیرس تا را هایبعد همانطور و رفت جلو گرید قدم

 . تخت به

 ترمحکم را لبش. بود روزشید زخم یجا به نگاهش

 .گرفت گاز

 .کرد نجوا لب ریز را اسمش و شکست مقاومتش سد

 ...فرهاد ـ

  

 جانم؟ ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4094 

4094 
@romandl 

 آب باز ف،یضع و دار خش چند هر جوابش جانم

 و ستیب به کینزد که یآتش. بود درونش آتش یرو

 با لحظه هر و بود افتاده جانش به چهارساعت

 .بود شده ورترشعله و بود گرفته گر اشیادآوری

 .نمتیبب ـ

. آمد باالتر و گرفت شکمش زخم یجا از را نگاهش

 .صورتش تا

 کاش بغضش. کرد یتالق بهم گریبارد که نگاهشان

 .گرفت دنیبار شیهاپلک خوردن بهم با و شد

  

 که یدست فرهاد د،یچک اشگونه یرو که اول اشک

 .رود جلوتر کرد اشاره و آورد باال را نبود سرم آن در



صورتیتابو   
  
 

 

4095 

4095 
@romandl 

 .زد پچ آهسته و نخورد تکان شیجا از جانان

 اومد؟یم سرمون به ییبال چه داشت ـ

 

  یتابوصورت#

۶۰۸ 

 

 .نشست صورتش یرو یامهین نصفه لبخند

 .ایدن اون رفتمیم داشتم ـ

  

 تمام. جانان یبرا دبو یاروضه اشجمله تک

. گذشت ذهنش از لحظه ان تا روزید یهاصحنه

 .افتاد هق هق به و گذاشت صورتش یرو را دستش



صورتیتابو   
  
 

 

4096 

4096 
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 ریز ریتح با را اسمش و کرد نگاهش تعجب با فرهاد

 .برد لب

 ...جانان ـ

  

 ود انیم را صورتش. نشد جادیا جانان حال در یرییتغ

 .کردیم هیگر و فشردیم دستش

 ...رو من نیبب... زمیزع... جانان ـ

  

 نییپا را جانان یهاهق هق یصدا آرامش، یصدا

 .آورد



صورتیتابو   
  
 

 

4097 

4097 
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 تخت یرو گهید اما امیخوب نازکش بودم گفته من ـ

 ازم یکار که خورده چاک شکم نیا با و مارستانیب

 .ادیبرنم

  

 .داشت طنز یکم شیصدا نرمش، نیع در

 با و برداشت صورتش یرو از را شیهادست جانان

 . کرد پاک را شیهاگونه تدس کف

 ریدرگ باهاش دینبا داره چاقو اون یدید تو فرهاد ـ

 ...بود زده باالتر وجب دو الل، زبونم اگر. یشدیم

  

 . ددا کنار را تختش کنار یصندل و دیدو حرفش انیم

 .نیبش یصندل نیا یرو ـ



صورتیتابو   
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4098 
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 ...فرها ـ

 .کرد اخم

 ...جانان نیبش گمیم ـ

  

 .کرد مکث یکم

 نیبش االن لطفًا یول نکردم خواهش یکس از االح تا ـ

 .میبزن حرف تا کن پاک رو اشکات و نجایا

  

 یرو درد از شیها چشم و دیچیپ شکمش در یدرد

 تخت لبه را دستش به دلواپس جانان که افتاد هم

 .شد خم او یرو و گذاشت



صورتیتابو   
  
 

 

4099 

4099 
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 :گفت نگران 

 ؟یخوب شد؟یچ... فرهاد ـ

 و کرد رها رامآ را نفس. بود تشیعصبان خاطر به

 . شد باز شیهاچشم

 .کرد نگاه جانان نگران چشمان به

 .گهید نیبش ن،یبش گمیم یوقت ـ

  

 نارک و دیکش جلو را یصندل اعتراضیب نباریا جانان

 .نشست فرهاد تخت

 برد باال را آزادش دست فرهاد. بود آمده بند اشهیگر

 به د،یاین یفشار شکمش به که یطور را سرش و

 .چرخاند نانجا سمت



صورتیتابو   
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 .بده رو دستت  ـ

 ...من ـ

 .رفت باال شیابرو جفت

 .بده رو دستت. میندار من ـ

 

  یتابوصورت#

۶۰۹ 

 

 .گذاشت فرهاد دست در و آورد باال را دستش

 .شد بسته فرهاد دست

 .میزنیم حرف حاال ـ



صورتیتابو   
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4101 
@romandl 

  

 .داد رونیب را نفسش فرهاد و کرد نگاهش جیگ

 بغل رو گهیدهم ای نریگیم رو همدست یوقت آدما ـ

 هیبق دیشا. فهمنیم رو گهیدهم حرف بهتر کنن،یم

 یکی به یوقت. دارم باور بهش من اما اس،خرافه بگن

 رهگ گره، اون اگر یحت ش،یفهمیم بهتر ،یبخور گره

 . باشه دستاتون

  

 .آمدند کش یکم شیهالب

 .بهتر گهید باشن، خورده گره بهم هاشونمقلب اگر ـ

  

 .گرفت رنگ اریاخت یب جانان یهاگونه



صورتیتابو   
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 .میبزن حرف مهندس... خب ـ

  

 و گرفت یدم. کردیم بد را حالش شکمش در درد

 :داد ادامه

 یرفت گفت اوشیس ؟یکرد کاریچ شبید از ـ

 ؟یدید رو ترمه. اشخونه

 .بود شیصدا یرو بغض

 نمیبب روترمه باز االن که بود بد حالم شبید اونقدر ـ

 .ادیم دیجد نظرم به

  

 .خورد نیچ چشمانش گوشه

 بود؟ بد حالت چرا ـ



صورتیتابو   
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 .دینال حرص با

 ...فرهاد ـ

 .شد ترقیعم شیهاچشم گوشه نیچ

 عاشق فربد  بودن، دوست هنوز هلن و فربد یوقت ـ

 پوزخند با شهیهم من و بده حرص رو هلن بود نیا

 نیا دیبا چرا کردمینم درک و کردمیم اش مسخره

 لذت بعد و یبد حرص نقدریا رو طفلک دختر

  ؟یببر

  

 .کرد مکث یالحظه و داد رونیب را نفسش

 . چرا فهممیم االن ـ

  



صورتیتابو   
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 رتمحکم فرهاد که بکشد، رونیب را دستش خواست

 .داد فشارش

 :گفت حرص با

 و ستیب از کمتر که ستین مهم برات. گهید کن ول ـ

 ... یوجب دو یتو قبل چهارساعت

  

 را اشجمله و داد نتکا طرف دو به را سرش کالفه

 .کرد قطع

 .گرفت را اشجمله یپ فرهاد

 .امزنده االن یول بودم مرگ یقدم دو ـ

 شیصدا. کرد نگاهش سرخ چشمان با. کرد بلند سر

 .شد وارزمزمه



صورتیتابو   
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 روزید که اونطور... ومدیم سرت ییبال اگر فرهاد ـ

 ...من خاطر به... دمتید

  

 ندلبخ طرح و رفت باال سمت به لبش طرف دو

 .گرفت

. جانان یشد ماجرا نیا ریدرگ من خاطر به هم تو ـ

 ک،ی. زدن چاقو رو من بار هی. دنیدزد رو تو بار کی

 .میکن یآشت ایب. حاال میشد کی

  

 .دواند شهیر کالمش انیم طنز یهارگه

 نونک یآشت یروبوس به یلیخ دعواها بعد من، یبابا ـ

 ...باًلق بهت گفتم. خلفشم بچه که منم. داشت اعتقاد



صورتیتابو   
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 پلک نانیاطم با دید که را جانان یهاچشم شدن گشاد

 .گذاشت هم یرو را شیها 

 تخت یرو چون و فداکارترم بابام از من یول ـ

 .میکنیم حساب هیتسو بعدًا کرد، یروبروس شهینم

  

 

  یتابوصورت#

۶۲۱ 

 

 به جانان. شد اتاق وارد و زد در به یاتقه اوشیس

 رهادف که بکشد را دستش استخو و برگشت سمتش

 .داشت نگه ترمحکم را آن



صورتیتابو   
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 .دیدزد نگاه و شد معذب یکم اوشیس

 .یدار یمالقات ـ

 

 .رفت درهم فرهاد یهااخم

 ؟یک ـ

 مردد و ماند رهیخ جانان صورت به یا لحظه اوشیس

 :گفت

 .دیگلش ـ

 

 و آمد رونیب جانان یهالب انیم از یجان یب یچ

 .داد یشتریب حیتوض اوشیس



صورتیتابو   
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 انیم دارن االنم. مارستانیب اومدن خان بیحب با ـ

 .رنیبگ رو جلوشون نتونستن هم در یجلو. نجایا

 .جنباند سر و کرد ینچ فرهاد 

 .انیب بذاد. باشه ـ

 

 سرش پشت و دیگلش ابتدا و شد باز اجازه یب در

 . شدند اتاق وارد خانبیجب

 را خودش دیگلش آمده، شیپ اتفاقات هضم قبل جانان

 را شیپا سرتا ینگاه با و رساند فرهاد به سرعت با

. ماند شانشده قفل بهم دستان یرو و کرد برانداز

 فرهاد که بکشد را دستش خواست گریبارد جانان

 .ماند شیجا سر و داد فشارش محکمتر



صورتیتابو   
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4109 
@romandl 

 

 اشگونه یرو و شد اشک پر سرخش چشمان دیگلش

 . دیبار

 ؟یآورد... خودت سر ییبال... چه ـ

 

 درهم ییابروها با خان بیحب و نگفت یزیچ فرهاد

 .آمد جلو

 و ادد جانان به یرلبیز سالم. ستادیا فرهاد تخت کنار

 :گفت

 سر ییبال چه. فرهاد یکردیم پسرمیب یداشت ـ

 ؟یآورد خودت

 



صورتیتابو   
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4110 
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 .زد یتلخند

 یک ماش به  .مقتول ای کنن قاتل ای رو من بستن کمر ـ

 گفت؟

 

 .داد سر شلوارش بیج در را دستش خان بیحب

 پخش بمب نیع خبرش صبح از نداره؟ خبر یک ـ

 ینفر نیاخر دیگلش و من کنم فکر. جاهمه شده

 .میدیفهم که میبود

 

 .دیکش باال را اش ینیب و شد رهیت دیگلش نگاه رنگ



صورتیتابو   
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 نمره یحت که زمون اون گذشت. بابا میشد نامحرم ـ

 خبردار ما شدیم هم جدهیه ست،یب از فرهاد

 .میشدیم

 

 قدر چه شیدردها انیم. کرد نگاهش میمستق دفرها

 .بود کمرنگ شیهاطعنه و دیگلش

 هنوز یزندگ سال دو و یس بعد یندار انتظار ـ

 بدم؟ خانبیحب لیتحو رو هامنمره

 

 :گفت خان بیحب د،یگلش دادن جواب قبل

 حدودًا رو ماجرا. بدم نمره بهت اومدم من نباریا ـ

 .دمیشن



صورتیتابو   
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4112 
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 .کرد نگاه نجانا به و کند بلند سر

 .زد یاپدرانه لبخند

 مهندس؟ خانم یبود شما یکالنتر اول هدف ـ

  

 

  یتابوصورت#

۶۲۰ 

 

 برق و داد جواب را سوالش یدارخش بله با جانان

 .دید خانبیحب نگاه انیم را افتخار



صورتیتابو   
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 یکرد خوب. رهینم انتظار ازت نیا جز یبابات مثل ـ

 ...که

 

 .دیپر حرفش انیم یعصب دیگلش

 هر خواست یک هر بابا؟ کرده خوب که یچ یعنی ـ

 وسط؟ بندازه رو خودش دیبا فرهاد بکشه، رو یکس

 پس؟ یچ خودش جون

 

 ریوتص. بود رفته باال استرس از جانان قلب ضربان

 و بکند او به ینیتوه دیگلش طیشرا نیا در نکهیا

 . بود تحمل رقابلیغ شیبرا بزند، یحرف

 .داد جواب زودتر فرهاد



صورتیتابو   
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@romandl 

 فکر. جان دیگلش ستین یهرکس من یبرا جانان ـ

 بهتر مینکن بحث من خوردن چاقو مورد در االن کنم

 .باشه

 

 .کرد نگاهش ناباورانه دیگلش

 جونت؟ متیق به ـ

 

 .کرد دییتا و زد پلک تعلل یب

 .جونم متیق به ـ

 

 جانان. کرد دایپ انیجر اتاق در ینیسنگ سکوت

 . بود شده خشک شیسرجا



صورتیتابو   
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@romandl 

 

 در که دیگلش و فرهاد انیم گاهشن خانبیحب

 مه سر چشمانشان با و بودند شده رهیخ بهم سکوت

 .بود آمد و رفت در زدند،یم ادیفر

 .کنه استراحت هم فرهاد میبر ما نظرم به ـ

 :کرد اضافه مکث با و

 .دیگلش میبر ـ

 

 از را اش رهیخ نگاه و کرد یا خنده تک دیگلش

 حرف و یخداحافظ یب. برداشت فرهاد صورت

 .رفت رونیب اتاق از و برگشت ،یگرید

 



صورتیتابو   
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 از او سر پشت و انداخت اطرافش به ینگاه اوشیس

 .رفت رونیب اتاق

 .گرفت جانان سمت به را اشیگوش خانبیجب

 ویس من یگوش یتو رو اتشماره مهندس، خانم ـ

 خبر دیبا انگار. رمیبگ ازت رو فرهاد احوال تا کن،

 .رمیبگ ماش از بعد به نیا از رو فرهاد

 

 آخرش جمله منظور بخورد قسم توانستیم

 دفرها که یا شده قفل بهم انگشتان به گردندیبرم

 .شدینم الشانیخیب

 



صورتیتابو   
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@romandl 

 شماره و گرفت را یگوش آزادش دست با و حرف یب

 .کرد وارد را

 :گفت خان بیحب

 .کن رهیذخ خانم عروس اسم به ـ

 

 .آمد باال سرعت با جانان سر

 .کرد کمتر را دستش فشار فرهاد

 م؟یبزن حرف ،یشد بهتر فرهاد ـ

 

 هب راجع دیبپرس نبود الزم. دیفهم را منظورش فرهاد

 .بداند داشت حق... بود پدرش بیحب. چه

 .چشم. باشه ـ



صورتیتابو   
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@romandl 

 

 را شماره و وارد را خانم عروس کلمه معذب جانان

 .کرد رهیذخ

 .گرفت را یگوش و آورد جلو را دستش بیحب

 پسر یول هیعصب کمی. شبا ما پسر نیا مواظب ـ

 .هیخوب

 

 .پراند باال ابرو و رفت عقب یقدم

 عقد سفره سر یخواینم. کن ول رو دستش هم تو ـ

 گردنت؟ وفتهیب دستم هید کی هیمهر بر عالوه

 



صورتیتابو   
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 انیم و آمد خوش فرهاد مذاق به گفتنش عقد سفره

 صورتش به لبخند ،یبردیم را امانش داشت که یدرد

 .امد

 . رفت رونیب اتاق از و کرد یفظخداحا خان بیحب

 دفرها که بزند یحرف  و کند یاعتراض خواست جانان

 :گفت

 .مهندس یشد عروس ـ

 .کرد درکش فرهاد. کرد نگاهش گنگ جانان

 یگوش یتو ره یم عروس عنوان به اسمت یوقت ـ

 ینیریش حاال. نومخا عروس تمومه یعنی خانبیحب

 بهمون؟ یدیم یچ

  



صورتیتابو   
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  یتابوصورت#

۶۲۲ 

 

 و دیخند جان یب جانان، یهاگونه شدن سرخ با

 .کرد رها را دستش

 .کرد فرو شیمانتو بیج داخل را اششدهداغ دست

 .نشست و برد عقب یقدم را یصندل

  

 .چرخاند او سمت به را سرش فرهاد

 دستش و کرد جمع یصندل یرو را شیهازانو جانان

 .کرد حلقه آنها دور را



صورتیتابو   
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 .شد مردد لحنش و ترف دیگلش سمت فکرش

  

 شنرو بعد ا،یباز هیکنا نیا یجا ستین بهتر گمیم ـ

 ؟ینک صحبت دیگلش با خودمون، با فمونیتکل شدن

 .رفت باالتر یکم فرهاد یابروها

 بگم؟ یچ ـ

  

 .انداخت باال شانه و شد هل یکم

 .یهرچ... دونمینم ـ

  

 .نشست فرهاد لب گوشه یرنگکم لبخند

 ...معلومه تو و من فیتکل که اواًل ـ



صورتیتابو   
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 شدن درشت با و داشت نظر ریز را جانان کیمیم

 .رفت باال فرهاد ابرو ش،یهاچشم

 ست؟ین معلوم یبگ یخوایم نکنه ـ

  

 .ودب گرفته استرس یکم. کرد قفل بهم را شیهادست

 .مینزد حرف. ستین که معلومه ـ

  

 :گفت یجد

 انداختم رو خودم یالک من یبگ یخوایم یعنی ـ

 که؟یمرت نیا چاقو لوج

  



صورتیتابو   
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 . کرد نگاهش خورده کهی جانان و کرد سکوت

 یتاندس با جانان و دیایب جلوتر تا داد اشاره دستش با

 وترجل را یصندل بود، کرده خی کفشان استرس از که

 .نشست تخت کنار و دیکش

 ...جانان ـ

  

 .آمد باال سرش

 . میزنیم حرف بشم بهتر... کردم یشوخ ـ

  

 .گرفت دندان به را لبش گوشه

 .باشه ـ

  



صورتیتابو   
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4124 
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 .داد رونیب را بازدمش فرهاد

 فهمه،ینم رو حرفم یوقت. زدم حرف هم دیگلش با ـ

 یچ مینیبب تا میبر شیپ هیکنا با ینطوریهم دیبا

 .شهیم

  

 آمد،ینم ادشی. بود کنارش شهیهم فرهاد مدت نیا

 .باشد دهید را دیگلش

 ؟یزد حرف یک ـ

  

 .داد جواب راحت

 دیگلش. میزد حرف هم با همونجا دنم،ید اومد. یدب ـ

. خوابهیم حرفا نیا تمام مدت هی بعد ه،یعصب االن



صورتیتابو   
  
 

 

4125 

4125 
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 یچهمه بعدًا ر،یبگ دهینشن رو گفت یچ هر فعاًل

 .شناسمشیم من. شهیم درست

  

 یا چهره یکم فرهاد، اخر جمله با اما بود احمقانه

 .کرد مزه مزه لب ریز را حرفش و رفت درهم

 .شناسمشیم من ـ

  

 لبش طرف دو و دیرس فرهاد گوش به آرامش زمزمه

 .رفت باال سمت به

 شناسمش؟یم قدر چه بگم یخوایم ـ

  



صورتیتابو   
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 خنده به شیهالب فرهاد و شد زیت سمتش به جانان

 و شکم به. بخندد آزادانه توانستینم. شد باز

 .آمدیم فشار شیهاهیبخ

 :گفت بود، شده ختهیآم طنز به که یطنتیش با

 از بعدا حاال. گمینم دارم دوست رو جونم چون ـ

 .میکنیم شدم،مذاکره بلند تخت نیا یرو

  

 . انداخت نییپا سر و رفت یا غرهچشم

 دوست. دیکش خشکش شیهالب یرو را زبانش

 رهادف خواستینم اما گفته چه دیگلش به بداند داشت

 هم باز ها،طنز و یشوخ تمام با. کند چیپ سوال هم را



صورتیتابو   
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 بوده گذشته درد فرهاد و دیگلش رابطه اول درجه رد

 .داشت ربط خودشان به و

  

 در صد یچ همه و میزد حرف اگر... خان بیحب ـ

 نداره؟ یمشکل شد، صد

 

  یتابوصورت#

۶۲۳ 

 

 .رفت باال لبش گوشه

 هداشت مشکل من گرفتن زن با دیبا چرا خانبیحب ـ

 باشه؟



صورتیتابو   
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 حال نیع در هاروز نیا کلمات... فرهاد گرفتن زن 

. بودند شده نیریش بودند، ترسناک و بیعج که

 دهانشان و شدندیم شهد شدند،یم که ادا و ساخته

 .شدیم نیریش

  

 .انداخت باال شانه

 .دخترشه دیگلش چون ـ

  

 بار چند برد،یم خوابش داشت که بود ها دارو اصر

 .بماند اریهوش تا زد پلک



صورتیتابو   
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 تا مونده یلیخ. تنداش یمشکل یدید که االن ـ

 اما نگفته بهم وقتچیه. یبشناس رو خانبیحب

 حرکات و بشم دامادش داشت دوست یلیخ دونمیم

 وقت چیه اما شده بر از رو دیگلش و من یهاحرف و

 . ردهنک دخالت ما رابطه یتو و نگفته یزیچ میمستق

  

 .شد بلند جا از. زدیم دو دو چشمانش

 .داروهاست اثر کنم فکر. بخواب ادیم خوابت ـ

  

 :داد ادامه تر بلند و گفت یلب ریز «اوهوم» فرهاد

 ؟یکن کاریچ یخوایم تو ـ

  



صورتیتابو   
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 .کرد مرتب و آورد باال تنش یرو را سبک پتو

 .ستادیا صاف

 .رمیم بعد و عصر تا مونمیم جانیهم ـ

  

 کجا؟ ـ

 .کرد سانسور را یآگاه اسم

 .گردمیم بر شب. دارم کار ییجا تا ـ

  

 و دینپرس یزیچ گرید که امد یم خوابش آنقدر رهادف

 . بست چشم

 چانه ریز را دستش و نشست چهارزانو ،یصندل یرو

 .زد



صورتیتابو   
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 و ردک نگاه رفتیم نییپا و باال آرام که فرهاد نهیس به

 .شد پر چشمانش

 .شکرت ایخدا ـ

  

 .بود کرده یآشت ،یباالسر آن با... یسادگ نیهم به

***   

  

 .تموم باشه، ـ

  

 .داد هل جانان سمت به را آب وانیل 

 حالت بخور نویا. شهیم دایپ آب فقط نجایا دیببخش ـ

 . ادیب جا



صورتیتابو   
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 .داد عقب را یصندل

 .گردمیم بر زود رم،یم من ـ

  

 و برداشت را همه کرد، مرتب را زیم یرو یها کاغذ

 .رفت رونیب اتاق از

 ودب کنده جان. دیکش اشکش پر چشمان رو را دستش

 ار بغضش بار هزاران و زدینر اشک رضایعل یجلو تا

 .نشکند تا بود داده قورت

  

 .داد هیتک یصندل به و داد باال نفسش کی را آب وانیل

 بود؟ یلیوک و یکالنتر آخر نقطه نجایا



صورتیتابو   
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  یتابوصورت#

۶۲۴ 

 

 ار شالش جانان. برگشت رضایعل بعد، قهیدق چند 

 .نشست صاف و کرد مرتب سرش یرو

  

 درهم را شیهادست و نشست زشیم پشت رضایعل

 .کرد قفل

 هم یکالنتر. یریگیپ یبرا دادسرا به رهیم پرونده ـ

 .زندان رهیم مارستان،یب از صیترخ بعد

  



صورتیتابو   
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 .دادیم جوالن ذهنش در یسوال

 ...یلیوک پرونده ـ

  

 .دیکش جلو را خودش رضایعل

 دارن یلیخ الشیوک. شهیم یط روندش داره اونم ـ

 اشتبرئه بتونن تجاوز یهااتهام از که کننیم شتال

 هاپرونده  اون یبرا. بکنن توننینم یکار اما کنن

 .شهیم اعدام ادیز احتمال

  

 سمت به و آورد رونیب شکالت چند کشو داخل از

 .گرفت جانان

 .دهیپر رنگت بخور ـ



صورتیتابو   
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 .دکر یکوتاه تشکر و برداشت را شکالت کی جانان

 .ختیر زیم یرو یخال یخور شکالت داخل را یباق

  

 .گذاشت دهانش داخل را شکالت جانان

 یرو را شیهادست و داد هیتک اشیصندل به رضایعل

 .کرد حلقه نهیس

 ای ،یدیترس ای ده،یپر رنگت ای نمت،یبیم بار هر ـ

 هک افتمیم یاول بار ادی هم شهیهم و افتاده فشارت

 جلو میبود اومده اوشیس با که یشب اون. دمتید

 .میکن فرار و میکن سوارت تا یلیوک خونه

  



صورتیتابو   
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 یادآوری رضا،یعل لب گوشه کمرنگ لبخند برخالف

 ییهااسترس. نبود ندیخوشا اصاًل او یبرا شب آن

 تاب و چیپ دلش هم شانیادآوری با که بود دهیکش

 . خوردیم

 :گفت باشد، زده یحرف آنکه یبرا

 هاتیعموق نیا یتو شهیهم. گهید هاستسیپل کار ـ

 .رسنیم

  

 .تر دارجان و شد تیتقو رضایعل لب یرو لبخند

. میبکن میبلد هم یاگهید یکارا هاسیپل ما خدا به ـ

 .کننیم ما ای اشون،یبدبخت وقت فقط مردم

  



صورتیتابو   
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 نداشت یخوب ییرایگ موضوعات نیا در یادیز قباًل

 توانستیم و بود شده زیت اششامه هاروز نیا اما

 موقع با رضایعل االن زدن حرف لحن که بخورد قسم

 .متفاوت یلیخ است متفاوت گرفتنش، گزارش

  

 رضایعل تا گذاشت باز را دانیوم کرد سکوت

 از بعد. بزند را حرفش و بگذارد کنار را اطشیاحت

 .رفتن کلنجار و سکوت هامدت

 .میبلد هم رو هاآدم کردن خوشبخت ما ـ

  

 .رفتن هیحاش و تعارف یب. بود شده گود وارد

 . حس یب ،یخنث. کرد نگاهش
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 ن؟یکن خوشبختش نخواد یکی اگر ـ

  

 .نخورد جا انتظارش برخالف

 شه، داده بهشون شانس کی دارن اقتیل هاآدم همه ـ

 ندارن؟

  

 دهیچ ذهنش در که یایبعد جمله گفتن بود سخت

 ...رضایعل به همآن. بود
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 را موضوع و کردیم ارفر بود، خودش دست اگر

 و بود رضایعل ضعفش نقطه فرهاد که امروز اما عوض

 .کردیم تمامش دیبا بود، کرده روشن را اشموضع

 باشن؟ داده گهید یکی به رو شانس اگر ـ

  

 نگاه جانان به خورده کهی. خورد جا آشکارا بار نیا

 هم در زیم ریز از را شیهادست و شد هل که کرد

 .کرد قفل

  

 .بزند حرف بتواند ترراحت تا دیدزد مچش
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 تعارف یب دیبا امروز کنم فکر سرهنگ جناب ـ

 و شدم شما مزاحم یلیخ من مدت نیا. میبزن حرف

 موضوع نیا بهراجع. نیدیکش زحمت یلیخ هم شما

 روز اون که ییهاحرف به توجه با کنم فکر من امروز،

 به جعرا میدار نیبدون شد، بدل و رد تونخونه داخل

 ...میبزن حرف یک

  

 .آمد حرفش انیم رضایعل مبهوت یصدا

 تموم؟ و درصد صد یعنی ـ

  

 .داد تکان طرف دو به را سرش. کرد بلند را سرش

 .تموم َنه، و صده در صد َنه. َنه ـ
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 .شد زنده رضایعل چشمان در یکمرنگ دیام

 ...و من یماجرا ـ

  

 .کرد مکث یکم

 دونمینم. برسه اکج به ستین معلوم فرهاد، ـ

. رانمیا از رفتنم یکارا دنبال من اما نه ای نیدونیم

 که یزیچ تنها اما ستین معلوم یچیه طیشرا نیا یتو

 ...روشنه جوابش

  

 اما شد، جانکم شیصدا و داد نییپا را دهانش آب

 .محکم و مطمئن
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 از من. شهینم یشکیه با گهید نشه، فرهاد با اگر اما ـ

 .رمیم رانیا

 حرفیب رضایعل. شد کشته گرفته، جان تازه دیام

 .بود آورده کم کلمه گرید جانان. کرد نگاهش

  

 . ستادیا و داد عقب را یصندل

 .کرد پا آن و پا نیا و زد لبخند معذب

 نیخواستیم وقته چند که یموضوع اون کنم فکر ـ

 . بود نیهم ن،یبگ

  

 .داد رونیب را نفسش
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 هب راجع نیداشت من با یکار گر باز بعد به نیا از ـ

 .فعاًل. نیبد خبر بهم نیدار رو امشماره پرونده،

  

 یابر انتظار. کرد نگاهش رهیخ رهیخ همانطور رضایعل

 تسم به و دیچرخ بود، دهیفا یب یخداحافظ دنیشن

 .رفت در

 که ،بود نگذاشته رونیب را شیپا هنوز و کرد باز را در

 .زد شیصدا رضایعل

 ...خانم جانان ـ

  

 صورت هب الشیخیب جنس از ینقاب. بود گرفته استرس

 .دیچرخ عقب به و زد
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 رد و آمد جلو. بود شده بلند زشیم پشت از رضایعل

 .ستادیا جانان یقدم چند

  

 .دیکش گردنش پشت را دستش کالفه

 یخوشبخت یآرزو با که اساحمقانه یادیز االن ـ

 دمنش فکرروشن اونقدر هنوز من. یبر کنم تیراه

 رو گهیدهم وقت چند باشه بهتر دیشا... متاسفانه

 بعدًا و گمب بهت نارویا خواستم رفتن قبل فقط م،ینینب

 .برسم خودم به
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 .گرفت یقیعم دم

 وقته چند نیا که هیقتیحق امروزت یهاحرف ـ

 ربطش. دنیند به زدم رو خودم و بود چشمم جلوش

 ذهنم، یالیخ جنگ یتو و دمخو التیتخ به دادم

 .بودم برنده من شهیهم

  

 نگاهش نگران جانان و برد شیموها انیم را دستش

 . کرد

 امخونه یتو روز اون به راجع کردم احساس االن ـ

 .یبر یتونیم تو بعد، و بدم رو حیتوض هی دیبا
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 هک ببندد را در خواست و گفت لب ریز یاباشه جانان

 .برد باال را دستش رضایعل

 . ستین الزم ـ

  

 نوک به و داد سر شلوارش بیج داخل را دستش

 .زد زل اشیمشک یهاکفش

 حرف نواب مهندس با یدار که دمیفهم روز اون  ـ

 اما بود، احمقانه یلیخ واکنشم دونمیم خودم. یزنیم

 از وت نکهیا تصور. دیرس ذهنم به که بود یزیچ نتها

 رامب ،یبزن حرف رهادف با فقط که نییپا یاومد باال

 هی فقط وقته چند نیا هم فرهاد خب و بود سخت



صورتیتابو   
  
 

 

4147 

4147 
@romandl 

 زدم چنگ همون به منم و دستم بود داده ضعف نقطه

 ور حماقتم که البته. زدم صدا جان پسوند با رو تو و

 .رمیپذیم

  

 .زد یرنگکم لبخند و کرد بلند سر

 در و بودم نگفتن و گفتن ونیم که وقته چند نیا ـ

 وقت چیه بودم، دهیچ برنامه زدنم رفح روز مورد

 ...خب یول بودم دهیند ینطوریا رو آخرش

  

 .شد تلخ و گرفت عمق یلبخند

 .خداحافظ. یبر یتون یم حاال ـ
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 ار اشک برق جانان. رفت زشیم سمت به و برگشت

 ودخ از که یسرعت نیتر عیسر با و دید چشمانش در

 .آمد رونیب اتاق از داشت، سراغ

  

 یایتاکس بود، شده کیتار هوا آمد، رونیب که اداره از

 .شد سوار و گرفت مارستانیب مقصد به

 نکرد دیناام آدم او. بود جامانده رضایعل شیپ فکرش

 زد یم ذوقش یتو بودن رضایعل بد حاِل لیدل و نبود

 . نبود بلد را دادن یواه دیام. نداشت یگرید راه اما

  

  .داشت مانیا بود گفته رضایعل به که یاجمله به



صورتیتابو   
  
 

 

4149 

4149 
@romandl 

 از من. شهینم یشکیه با گهید نشه، فرهاد با اگر »

 . «رمیم رانیا

  

 تماس که بود هلن. شد بلند اشیگوش زنگ یصدا

 . بود گرفته یریتصو

 وصل یگوش به را اشیهندزفر و کرد ینچ لب ریز

 .داد جواب و کرد

 .هلن سالم ـ

  

 و بود کرده جمع سر یباال که یبلوند یموها با هلن

 مبل یرو چهارزانو داشت، تن به که یدیسف تاپ

 .بود نشسته
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 .دیکش یاازهیخم

 ؟ییکجا ؟یخوب. سالم ـ

  

 ؟یشد داریب یخواب از ؟یچطور تو. امیتاکس یتو ـ

 .جنباند دییتا یمعنا به یسر

 روزه دو گفت سرکار رفتیم داشت فربد. آره ـ

 ه،خاموش ای دهینم جواب ای رهیگیم رو فرهاد شماره

. شهنبا نگران گفتم. فرهاد اس یپ یج یشد که هم تو

 . پرسمیم زنمیم زنگ تو به

  

 .کرد غرولند لب ریز

 .نمتیبینم کهیتار نقدریا ـ
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  یتابوصورت#
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 . بودیم یشگیهم جانان همان دیبا

  

 .دیخند

. خوبه فرهادم. سرشبه تازه نجایا شده، روز اونجا ـ

 مونخونه یتو یگوش آنتن ایگتاز. اسخونه یتو

 .گمیم بهش رفتم حاال. شده خراب یلیخ

  

 :گفت مشکوک و کرد زیر چشم هلن
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 وت خونه یعنی تون؟خونه که یچ یعنی  تون؟خونه ـ

 ؟یک و

 .کرد درشت چشم  .گرفت را منظورش

. یمنیا فاصله تیرعا با البته. فرهاد و من خونه یعنی ـ

 ه؟یدیجد زیچ. همکف فرهاد سومم طبقه من

  

 .داد هیکت مبل یپشت به و برگشت قلبش حالت به هلن

 جمع رو فرهاد واحد کردم فکر... نظر اون از. اها ـ

 .شدم نگران ،یبست
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 .بود نیهم منظورش که البته. شد زیت شیهاشاخک

 واحد سر دنشیکش نشان و خط  و افتاد فرهاد ادی

 .او و خودش

 که ارانگ. باشد الیخیب لحنش تا کرد را تالشش تمام

 هک دانستیم خودش اما پرسدیم را یتیاهمیب سوال

 .رفته باال هم حاال نیهم قلبش ضربان

 ؟یشد نگران چرا ـ

  

 .دیکش یکوتاه ازهیخم هلن

  نداره؟ ینگران ن،یبش بسته جمع فرهاد و تو ـ

  

 .رفت در دهانش از
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 .نداره که نه ـ

 .زد زل او به جمع حواس هلن گریبارد

 ه؟ندار ینگران ن،یبش بسته جمع فرهاد و تو جانان ـ

 که نیهم البته فرهاده؟ با یگیهمسا اثر ای یشد ونهید

 ،یدب رفت کرد جمع و خونه یتو گذاشت تنها رو تو

 ...الیخیب... هیقبل فرهاد همون هنوز شهیم معلوم

  

 .دیکوب بهم را شیهادست جانیه با و نشست صاف

 فرهاد همان فرهاد، کرد، فکر جانان و زد حرف او

 دنبندگر شیبرا رفت،یم یدب یقبل فرهاد بود؟ یقبل

 گردنش دور خواهدیم خودش که گفتیم و آوردیم
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 او ات گشتیبرم زودتر روز کی یقبل فرهاد ای ببندد

  کند؟ زیسوپرا را

  

 .بود خودش یبرا قاطع «نه» کی شیجوا

 ...توامبا یه ـ

 . کرد نگاه هلن به حواس یب

 ؟یگفت یچ ـ

  

 .کرد ینچ

 .گهید زدمیم حرف... خوندمیم فاتحه برات داشتم ـ

 دارم... هلو کردم جور برات هم سیک هی نجایا نیبب
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 دکتر،. باشه لیتحو آمده ،یاومد چمیپیم برات

 ...جنتلمن ت،یشخص با قدبلند،

  

 .دیدو حرفش انیم

 خارج رهیم کس هر. هلن ریبگ نفس هی خبرته؟ چه ـ

 شاداب نقدریا چرا تو ره،یگیم یافسردگ اول ماه چند

 .دونمینم یشد بشاش و

 

  یتابوصورت#
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 .رفت یاغرهچشم هلن
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 یدکتر یآقا نیا. یشیم شاداب نجا،یا یایب هم تو ـ

 نقدریا. فربده همکار نیبب. برات کردم جور که هم

 شینیبب بار کی کن باور. جانان یدونینم که خوبه،

 عکس خونمون، اومد شیپ شب چند. یشیم عاشقش

 نداد، نشون واکنش گهیم فربد حاال. دید هم رو تو

 .زد برق چشماش که من نظر به یول

  

 تپرداخ را راننده پول بودند، دهیرس مارستانیب جلو

 . شد ادهیپ نیماش از و کرد

 .نرفت داخل و داد هیتک مارستانیب وارید هی
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 بود، زده را حرفش که یمرد از داشت همچنان هلن

 .کردیم فیتعر

 .دیپر حرفش انیم

 معلوم و ومدهین یجواب وراون از که فعاًل. هلن باشه ـ

 نمیبب برم فعاًل من. نه ای اونجا برسه پام من ستین

 یکار نداده، رو شیگوش جواب که بوده چطور فرهاد

 ؟یندار

  

 ربدف با نه؟ ای برسه پات ستین معلوم که یچ یعنی ـ

 قیطر از شه، تر یاوک نجایا ما طیشرا کمی. زدم فحر

 فرهاد دست از و متیاریم میکنیم اقدام خودمون

 .نباش نگران دم،یم نجاتت
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 دل اریاخت یب اما بود گفته طنز با را آخرش جمله

 .زد یتصنع لبخند و گرفت جانان

 رمس. ببوس رو انیک. برم دیبا من فعاًل. هلن باشه ـ

 سالم هم فربد به. نمشیبب زنمیم زنگ شه خلوت

 .فعاًل. برسون

  

 .فعاًل. باشه ـ

 یورود در سمت به سرعت به و کرد قطع را یگوش

 .رفت مارستانیب

 . افتاد اشیگوش یرو یناشناس شماره
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 گرید آنکه یادآوری با اما ختیر نییپا یهر دلش

 .داد جواب ست،ین کار در یلیوک و یکالنتر

 ؟یشجاع خانم. سالم ـ

  

 .دییبفرما بله سالم ـ

 خانم. رمیگ یم تماس...  دکتر یآقا مطب از من ـ

 رو دوتا هر ن،یداشت امروز یبرا نوبت دوتا شما

 زدم، زنگ بارم چند. خورده یکنسل و نیومدین

 . تونیگوش بود خاموش

  

 همان نیا. زد اشیشانیپ به آرام یاضربه و ستادیا

 . بود فرهاد تولد کادو
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 ...کردم فراموش کاماًل من خانم دیببخش ـ

  

 با رفتن قبل عصر. افتاد راه فرهاد اتاق سمت به

 و بماند او شب که بود کرده هماهنگ اوشیس

 .برود اوشیس

 هب گرید نوبت کی کرد اشقانع و زد حرف یمنش با

 .شد تمام تماسش د،یرس که فرهاد اتاق به. بدهد او

 را اشهیتک او دنید با بود، داده هیتک وارید به اوشیس

 .آمد او سمت به و گرفت وارید از

 ؟یسادیوا رونیب چرا. سالم ـ

  

 .گرفت دلشوره. بود نگرانش صورت
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 خوبه؟ فرهاد اوش؟یس شده یزیچ ـ

 .انداخت باال سر اوشیس

. باشم تو منتظر رونیب اومدم بود، خواب فرهاد ، نه ـ

. دهینم جواب زنمیم زنگ ؟یندار رضایعل از یخبر

 .ونما نگران

  

 گفت؟یم چه. کرد نگاهش رهیخ

 .افتاد من و من به

 .آره یعنی... نه من؟ ـ
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  ؟یچ یعنی ـ

  

 .دیدزد نگاه

 آخرش بعد دادم، کامل رو روزید گزارش من یچیه ـ

 ... میزد حرف کمی

  

 .انداخت باال شانه و کرد بلند سر

 شهیم خوب حاال. شد ناراحت کمی سرهنگ که ـ

 . نداره بیع

 اتاق در به  و کرد رد اوشیس سرشانه از را نگاهش

 .دیرس فرهاد
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 درد هم دستت. یبر یخوایم اگر تو هستم من ـ

 .یینجایا شبید از نکنه،

  

 .کرد نگاهش باالجبار و زد شیصدا اوشیس

 ...جانان ـ

 بله؟ ـ

  

 داد؟ شنهادیپ بهت رضایعل ـ

 داشت؟ برخ کجا از اوشیس  .دیپر سرش از برق

 .زدیم دو دو او نگاه اوش،یس مطمئن نگاه برخالف

 اوشیس و آمد رونیب یا خفه آره شیهالب انیم از

 .دیغر و افتاد هم یرو شیهاچشم
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 .شده ونهید پاک پسره ـ

  

 .کرد جمع را فکرش و شد رهیخ نیزم به یالحظه

 :گفت جانان به کوتاه کرد، بلند که را سرش

 نمیبب رضایعل سراغ برم من .پس باش نجایهم تو ـ

 .کجاست

  

 .رفت و زد دور را او نماند، جانان جواب منتظر

 .رفت سرش پشت و برگشت عقب به جانان

 ...اوشیس ـ

  

 .ستادیا شیجلو جانان



صورتیتابو   
  
 

 

4166 

4166 
@romandl 

 بله؟ ـ

 . کرد مرتب ذهنش در را کلمات 

 ... نیبب ـ

  

 .داد رونیب را نفسش

 و یکالنتر پرونده یتو یلیخ رضایعل مدت نیا ـ

 زامرو خواستمینم واقعًا من کرده، کمک من به یلیوک

 .شه ینطوریا

  

 بهتر را منظورش تا داد تکان هوا در را شیهادست

 .برساند



صورتیتابو   
  
 

 

4167 

4167 
@romandl 

 خب یول بگم، خودش به نتونستم رو هاحرف نیا ـ

 جواب دیشا افتاد،یم قبل ماه چند اتفاق نیا اگر

 یعنی ؟یشیم منظورم متوجه خب؟ بود، متفاوت

 ...نبوده رضایعل از مشکل بگم خوامیم

  

 .آورد باال را دستش دو. دیخند کوتاه اوشیس

. االن باش آروم... جانان هستم منظورت متوجه من ـ

 هم د،یکشیم رو جواب نیا انتظار خودش رضایعل

 بودم، گفته بهش من هم و بود کرده احساس خودش

 االنم. بشنوه هم خودت زبون از خواستیم منتها

 برم نم فرهادت، شیپ برو ایب تو ومده،ین شیپ یمشکل

 .رفتهگ یعشق شکست فاز کجاست، پسره نیا نمیبب



صورتیتابو   
  
 

 

4168 

4168 
@romandl 

  

 .داد تکان و آورد باال یخداحافظ عالمت به را دستش

 .خداحافظ حاال ـ

 .رفت و شد رد

 :کرد زمزمه لب ریز را امروز دیجد کلمه جانان

 .فرهادت ـ

  

 سما خرآ تیمالک صبح، اول یبهار مینس یخنکا مثل

 .دیچسب دلش به فرهاد

 اتاق سمت به بود، شده سنجاق لبش بر که یلبخند با

 .کرد تند پا فرهاد،

  



صورتیتابو   
  
 

 

4169 

4169 
@romandl 

 

  یتابوصورت#

۶۳۱ 

 

 داخل در نیب از را سرش و کرد باز یآرام به را در

 .برد

 اطیاحت با را در و شد اتاق وارد. بود کیتار اتاق

 .بست

  

 دیچرخ عقب به و زد را المپ دیکل راحت، الیخ با

 نهیس یرو را دستش. دید را فرهاد باز چشمان که

 .دیکش یبلند نیه  و گذاشت



صورتیتابو   
  
 

 

4170 

4170 
@romandl 

 .آورد باال را دستش نگران فرهاد

  ؟یخوب ـ

  

 .گرفت یقیعم دم و افتاد هم یرو شیهاچشم

 ...یداد امسکته ـ

  

 .برداشت اشنهیس یرو از را دستش و کرد باز چشم

 .یخواب گفت اوشیس ـ

  

 . کرد باز را شیپالتو یهادکمه

 .داد حیتوض و شد راحت او بابت از الشیخ فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4171 

4171 
@romandl 

 .گهید شدم داریب ساعته کی االن. بودم خواب ـ

  

 .دیگز لب جانان

 . بود ضاریعل نگران کرد،یم فکر آنچه از شتریب اوشیس

 .زد اتاق در یچرخ

 نه؟ ،یبخور یزیچ یتونینم هم امشب ـ

  

 آن در که یدست و رفت باال فرهاد یها ابرو جفت

 .آورد باال را بود سرم

 .امزنده نایا با فعاًل ـ

  

  .گذاشت یصندل دسته یرو و آورد در را شیپالتو



صورتیتابو   
  
 

 

4172 

4172 
@romandl 

 حرف. داد رونیب را نفسش و نشست یصندل یرو

 .بود گرفته یادیز او از یانرژ رضایعل دارید و زدن

 ؟یداشت کار کجا ینگفت ـ

  

 چهارزانو یصندل یرو و آورد در کفش از را شیپاها

 .نشست

 .داشتم کار جا هی ـ

 !نه من ه،یچ بدونه دیبا اوشیس که یکار ـ

 . دیگز لب

 ...خب ـ

  

 .گرفت را نگاهش و دیچرخ فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4173 

4173 
@romandl 

 ه،گرفت خوابم باز من. یبگ یزیچ زور به  خوامینم ـ

 .یباش ترراحت هم تو خوابمیم

  

 .بست چشم

 .کرد نگاه فرهاد به شوکه یالحظه جانان

 انشچشم و بود دهیچسب صورتش سقف به شیابروها

 . بود شده گشاد

 ...نواب فرهاد بود؟ کرده قهر االن

  

 اشقهقهه و رفت هوا به اشخنده کیشل ار،یاخت یب

 .شد بلند

 :گفت دهیبر دهیبر



صورتیتابو   
  
 

 

4174 

4174 
@romandl 

 ؟یکرد قهر... تو... االن ـ

 

  یتابوصورت#

۶۳۰ 

 

 .رفت یاغرهچشم و کرد باز را چشمش فرهاد

 :گفت گرفته و یجد

 .نه ـ

  

 کند جان. خورد فرو را اش خنده و دیگز لب جانان

 دهخن و کند مقاومت فرهاد گرفته چشمان برابر در تا

 .بکشد خودش درون را



صورتیتابو   
  
 

 

4175 

4175 
@romandl 

 سر ییبال که یشینم یعصب فقط. گمیم بهت باشه ـ

 .ادین ناتیا هیبخ

  

 .کرد نگاهش سکوت در فرهاد

 :گفت تند و نشست تخت لبه

 .سرهنگ شیپ ،یآگاه رفتم ـ

  

 تخت یرو از خواست و شد گشاد چشمانش فرهاد

 .گذاشت اشنهیس یرو دست جانان که کند بلند سر

 .بخواب ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4176 

4176 
@romandl 

 ار شیهادست برگشت، اشیقبل حالت به که فرهاد

 :دهد حیتوض بتواند بهتر تا داد تکان هوا در

 دیبا .کردمیم لیتکم رو گزارش رفتمیم دیبا نیبب ـ

 انیم هم تو سراغ احتمااًل حاال. دادسرا تادنفرسیم

 صبر نبود، خوب حالم من چون روزمید از. فردا

 . کردن

  

 چشم کاسه در حرص با را شیهامردمک فرهاد

 .گرداند

 ؟یداد گزارش فقط ـ

  

 داشت؟ را قتیحق جز یزیچ گفتن جرات مگر



صورتیتابو   
  
 

 

4177 

4177 
@romandl 

 .گرفت دندان به یالحظه را لبش

 مه حرف بارنیا. میبزن حرف قراره گفتم قباًل... نه ـ

 .میزد

 بلند تخت یرو از را تنش خواست گریبارد فرهاد

 رمجبو و گذاشت او نهیس یرو را دستش انان که کند

 .کرد دنشیخواب به

 هاتهیبخ نیا با االن. بابا یا... گهید بخواب ـ

 ؟یشیم پا بار هر که یکن کاریچ یخوایم

  

 بهت؟ گفت یچ پسره نیا ـ

 .بود افتاده خش شیداص یرو حرص از



صورتیتابو   
  
 

 

4178 

4178 
@romandl 

 و گرفت جواب و زد حرف لفافه یتو... یچیه ـ

 .تموم

  

 .بود شده سرخ چشمانش

 ؟یداد یچ جواب ـ

  

 :گفت حوصله یب و انداخت اشینیب به ینیچ

 وت کنار باز شین با االن که گفتم یچ نظرت به ـ

 .گهید نه گفتم نشستم؟

 یکم و داد رونیب یآرام به را بازدمش که دید جانان

 .گرفت آرام

  



صورتیتابو   
  
 

 

4179 

4179 
@romandl 

 .شد نیریش لحنش

 تخت یرو از نواب جناب منتظرم فعاًل گفتم ـ

 .میبزن حرف تا شه بلند مارستانیب

  

 .زد برق چشمانش

 ؟یبرد منم اسم ـ

  

 . بودند بیعج قدر چه آدمها. ساله دو بچه بود شده

 .گذاشت هم یرو دییتا نشانه به را شیهاپلک

 .آره ـ

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

4180 

4180 
@romandl 

۶۳۲ 

 

 نکرد؟ که اصرار ـ

  

 .دیخند کوتاه

. نکرد اصرار نه فرهاد؟ یخوریم یچ حرص ـ

 . ششیپ رفت االن. بود نگرانش هم اوشیس

  

 و زد یکمرنگ لبخند دید که را فرهاد آرام چشمان

 دست فرهاد که شود بلند تخت لبه از خواست

 .گرفت را نشیاست

 .نیبش ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4181 

4181 
@romandl 

  

 .افتاد هلن ادی. برگشت قبل حالت به

 .بزن زنگ بهش. نگرانته فربد یراست ـ

  

 .داد تکان سر نامحسوس او، به رهیخ

 .فرصت سر ـ

  

 هم  .نه هم و کردیم تشیاذ هم فرهاد، رهیخ نگاه

 بند را نفسش هم و باشد دار ادامه خواستیم

 .آوردیم

 .برد را اسمش لب ریز و کرد بلند سر

 ...فرهاد ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4182 

4182 
@romandl 

  

 جانم؟ ـ

 و در به را خودش سرش در هاروز نیا که یسوال

 زبان به را کردیم حضور اعالم و دیکوبیم وارید

   .آورد

 شه؟یم یچ حاال ـ

  

 اتاق اطراف را چشمش و کند او از را نگاهش باالخره

 . گرداند

 .داشت طنتیش او، تیجد برخالف شیصدا

 زایچ یلیخ داشتم دوست یلیخ من واال...  که... االن ـ

 دست مرحله یتو هنوز هک ییاونجا از اما بشه



صورتیتابو   
  
 

 

4183 

4183 
@romandl 

 اون یرو یریم تو م،یدار جنگ گرفتن رو گهیدهم

 دست به ُسرم منم و فردا تا یخوابیم کاناپه

 .رو امشب گذرونمیم

  

 عرق. کرد نگاهش آمده در کاسه از یچشمان با جانان

 . نشست کمرش یرو یسرد

 :گفت لب ریز

 !یشد پرو یلیخ ـ

  

 .کرد خانه فرهاد لب کنج یلبخند

 .دونمیم ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4184 

4184 
@romandl 

 .داد نشان را اتاق گوشه کاناپه یآزاد دست با

 ردنک تعجب نیا نکهیا قبل اونجا، یبر یتونیم االن ـ

 ...برو. بده دستمون یکار کردنت درشت چشم و

  

 باال قلبش ضربان. ستادیا و دیپر جا از فنر نیع جانان

 .بود رفته

 .دیخند فرهاد که رفت عقب یقدم 

 ...نرو عقب عقب. مارو حاال باشه ـ

  

 بلندتر فرهاد خنده یصدا و رفت یاغرهچشم جانان

 .شد

 *** 



صورتیتابو   
  
 

 

4185 

4185 
@romandl 

 اتاق اطراف را نگاهش و گرفت کمرش به را دستش

 .چرخاند

 شیپا کی که یروز پنج از بعد. بود شده زیتم

 دنزکریتم حاال شرکت، در یگرید و بود مارستانیب

 .شدیم حساب حیتفر کی خودش خانه

  

 به چشمش و برداشت نهیآ جلو از را کنپاکشهیش

 .خورد فرهاد ادکلن

 .برد هیر به قیعم را قهوه یبو و کرد باز را سرش

  

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

4186 

4186 
@romandl 

۶۳۳ 

 

 .انداخت خودش به ینگاه

 شال. داشت تن به یایشمی دامن و رنگ کرم زیشوم

 .کرد مرتب سرش یرو را اشیشمی

 داص به خونه زنگ یصدا افتاد، ساعت به که چشمش

 .آمد در

 اقات از داشت، انتظار خود از که یسرعت نیتندتر با

 .رساند فونیآ به را خود و آمد رونیب

  

 .زد را در. بودند فرهاد اوشیس

 .ستادیا چهارچوبش در و کرد باز را واحد در



صورتیتابو   
  
 

 

4187 

4187 
@romandl 

 . شود وارد فرهاد تا داشت نگه را در اوشیس

 زاب کرد،یم رفتن راه صاف یبرا که یتالش تمام با

 .شود خم یکم که بود شده سبب شکمش درد

  

 .رفت کنار در جلو از جانان

 .سالم ـ

  

 تا فرهاد سر و  داد را جوابش لبخند با اوشیس

 .آمد باال او صورت

 .رفت باال شیابروها

 .سالم ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4188 

4188 
@romandl 

 .گرفت خانه سمت به را دستش و زد یهول لبخند

 .داخل دیبر ـ

 یصدا با که بود، برنداشته را اول قدم هنوز فرهاد

 .کردند بلند سر پلهراه از ییپا

 پله سه که بود نیآبت. شد خشک شیجا سر جانان

 .بود ستادهیا آنها از باالتر

 را هاهپل یباق خورد، جا یالحظه آنها دنید با زین نیآبت

 .آمد نییپا

  

 که فرهاد مثل درست. داشت اخم. ستادیا فرهاد جلو

 شده، زیر یشمانچ و شده قفل درهم ییهاابرو با

 .کردیم نگاهش



صورتیتابو   
  
 

 

4189 

4189 
@romandl 

 ... مهندس یآقا سالم  ـ

  

 .زد زل فرهاد چشمان به و برد هیر به فشار با را هوا

 ...باشه شده رفع خطر دوارمیام ـ

  

 .بودند شده خبر هم آنها پس

. بود معلوم شیهامکث از. بود آورده کم حرف

 از و انداخت نییپا سر د،ید که را فرهاد سکوت

 . شد رد کنارش

 هب را سرش فرهاد که بود دهینرس یخروج در به هنوز

 .چرخاند عقب

 .یلیوک یآقا ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4190 

4190 
@romandl 

  

 .برگشت عقب به مکث با نیآبت

 بله؟ ـ

... میبزن حرف هم با دیبا م،یشد هیهمسا که حاال ـ

 . االن نه البته

  

 یب رهادف. رفت و  داد تکان دییتا نشانه به یسر نیآبت

 و اوشیس نگران گاهن و شد خانه وارد یگرید حرف

 .دیکش خودش دنبال به را جانان

 و رودب اتاقش به که کنند یراض نتوانستند را فرهاد 

 .بکشد دراز تختش یرو

 . دیکش دراز  کاناپه یرو



صورتیتابو   
  
 

 

4191 

4191 
@romandl 

  

 را شیهادست و انداخت اطرافش به ینگاه اوشیس

 .کرد جانان طرف به رو. زد بهم

 هب نیا زا. کشهیم نفس و اسزنده. شما یامانت نمیا ـ

 .خودته دست بعد،

 

  یتابوصورت#

۶۳۴ 

 

 .زد یمهربان لبخند جانان

 تیاذ یلیخ وقته چند نیا. اوشیس نکنه درد دستت ـ

 .یشد



صورتیتابو   
  
 

 

4192 

4192 
@romandl 

  

 .کرد فرهاد به یا اشاره اوشیس

 .ریبگ ادی کنه یم تشکر و ریتقد ازم چه نیبب ـ

  

 .برگشت جانان سمت به

 که حاال ،بده هم فرهاد به شعورت از کمی لطفًا ـ

 .نیهم کنار شهیهم

  

 . رفت فرهاد طرف به اوشیس و دیخند جانان

 .شد خم او سمت به و کرد یخداحافظ

 .اومد در فرهاد هوار که کرد یپچ پچ فرهاد گوش دم

 .اوشیس رونیب گمشو. شعوریب گهیم من به بعد ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4193 

4193 
@romandl 

  

 .برگشت جانان سمت به

 .نشدم پا خودم تا رونیب بنداز رو کهیمرت نیا ـ

  

 .شد بلند اوشیس قهقهه و کرد نگاهشان رانیح جانان

 و کرد یخداحافظ فرهاد یهافحش و خنده انیم

 .رفت

 ،بود شده سرخ صورتش که یفرهاد به رو تعجب با

 :گفت

 گفت؟ یچ اوشیس ـ

  

 .کرد نگاهش فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4194 

4194 
@romandl 

 شده، پرو دهیند رو من یرو اون وقته چند نیا ـ

 .کن ولش

 .بود شده کنجکاو. آمد جلو

 مگه؟ گفت یچ خب ـ

  

 .کرد نگاهش فرهاد

 گفت؟ یچ یبدون یدار دوست االن ـ

 .کرد نییپا و باال را سرش مطمئن

 .گهید اره ـ

  

 ؟یمطمئن ـ

 .کرد ینینش عقب و دیترس یکم 



صورتیتابو   
  
 

 

4195 

4195 
@romandl 

 گفته؟ یچ مگه... خب ـ

  

 .شد گفتن الیخیب

 ان،مارستیب یتو اولم شب اون حرف رویپ. کن ولش ـ

 و میکن یم دعوا میدار فتنگر دست هی سر که ماها

 اوشیس حرف بعد تونمینم واقعًا م،یدیم تلفات

 .میکن عوض رو بحث ایب... کنم اتینیبشیپ

  

 .چرخاند خانه در را نگاهش

 . شده زیتم خونه چه ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4196 

4196 
@romandl 

 یم حاال. کردیم نگاه فرهاد به و بود مانده شیجا سر

 و گفته چه اوشیس بایتقر که بزند حدس توانست

 . بود یکاف شدنش سرخ یبرا نیهم

 :گفت و رفت آشپزخانه سمت به شده هل

 پنج نیا. خونه یاومد که حاال بزن زنگ فربد به ـ

 یریتصو تماس چرا که گفتم هلن به دروغ یکل روز

 ...یریگینم

  

 .دیخند فرهاد

 ؟یکرد فرار کجا. یبود هم تو حاال باشه، ـ
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 یب زخانهآشپ در نه؟ د،یخندیم ها روز نیا قدر چه

 .دیچرخ هدف

 .ارمیم نهار االن... یچیه... من من؟ ـ

  

 . رفت باالتر فرهاد خنده یصدا

 .باشه ـ

  

 

  یتابوصورت#
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 م؟یبر جانان ـ
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 .آورد باال شیجلو توریمان از را سرش

. گهید میریم بعدًا برن، بذار. نرفتن هابچه که هنوز ـ

 .ستین که یاعجله

  

 جانان زیم کنار و شد بلند زشیم پشت از فرهاد

 .ستادیا

 .آورد نییپا یکم را شیصدا

 ات میکرد صبر دفعه اون. شه یخال شرکت خوامینم ـ

 .بسه برن، همه

  

 .زد خنده ریز یپق و کرد نگاهش ناباورنه جانان
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 ترنییپا اشخنده یصدا د،ید که را فرهاد غره چشم

 .آمد

 .یباش دهش یخرافات نقدریا تو شهینم باور  ـ

  

 مخ جانان سمت به و کرد گاه هیتک زیم لبه را دستش

 .بست لب جانان. شد

 :گفت نجواگونه

 و اهیس سمانیر از دهیگز مار ،یشجاع مهندس خانم ـ

 م؟یبفهم یتونیم. ترسهیم دیسف

  

 دییتا نشانه به و گرفت وسعت لبش یرو لبخند

 .فشرد هم یرو را شیهاپلک
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 .بله ـ

 .دیکش عقب فرهاد

 .نیآفر ـ

  

 نیا. شد بلند جا از و کرد خاموش را توریمان جانان

 هک بود یروز پنج نیا جهینت شدن، راه به سر و عیمط

 تنها و بود گذرانده فرهاد واحد در را روزش و شب

 . رفتیم خودش واحد به خواب یبرا

 در کنار که یفرهاد و کرد اطرافش به ینگاه معذب

 .بود او منتظر و ستادهیا

 ام؟یب من تا نگیپارک یتو یریم فرهاد نیبب... زهیچ ـ
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 .کرد نگاهش جیگ

 چرا؟ ـ

 .زد یتصنع لبخند

 .امیم خودم. دارم کیکوچ کار هی... ینطوریهم ـ

  

 ات دیچرخ سرش دادن تکان با و نکرد یمقاومت فرهاد

 .زد شیصدا جانان که برود

 .فرهاد ـ

  

 .برگشت عقب به

 جانم؟ ـ
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 رد دستش از بود، دهیشن فرهاد از که ییهاجانم تعداد

 مارستانیب از که روز پنج نیا مخصوصا بود، رفته

 اما دبو خورده گره هم با شبشان تا صبح  و برگشته

 مثل هنوز. نبود شدنش یتکرار یبرا یلیدل تکرار، نیا

 حالش و زدیم برق چشمانش دنش،یشن از اول بار

 که یمیصمت در شدیم مصرتر که البته و شدیم خوب

 .بود گرفته

  

 ...بال یب جانت ـ

 .گرفت ینفس

 نمفرمو پشت. باش مواظب ن،ییپا برو آروم هاپله از ـ

 .االن امیم خودم. نینش
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 هباش و شد باز خنده به که بود فرهاد یهالب جوابش

 .ورفت آمد رونیب شیهالب انیم از یآرام

  

 و درک باز را فشیک فرهاد، سر پشت در شدن بسته با

 .نشست یصندل یرو

 

  یتابوصورت#
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. دیکش رنگش یب یهالب یرو و برداشت را لبش رژ

 بلند جا از و داد جان اش خسته یهاچشم به ملیر با

 .شد

  

 لندب زشیم پشت از دهیسپ رفت، رونیب که اتاق از

 .شد

 زود؟ نقدریا نیریم کجا ـ

  

 یزیچ دبودن شده متوجه نایم و دهیسپ روز چند نیا

 ار موضوع یقیطر به بار هر جانان اما ستین یعیطب

 .بود کرده عوض

 ؟یندار یکار تو. میدار کار ییجا میریم ـ
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 خروج ؟یسالمت به کجا. یشجاع مهندس... به به ـ

 یک کجا؟ به تا یعدالت یب کارمند؟ از زودتر ریمد

 نیا یتو بشنوه رو کارمند مظلوم قشر یصدا خوادیم

 جامعه؟

  

 .آمدیم آنها طرف به داشت که بود نایم یداص

 :گفت خندان یصورت با و دیچرخ عقب به

 .دمتیند امروز. مهندس خانم به به ـ

  

 .رفت یاغرهچشم و ستادیا شیجلو نایم
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 دهن فروشت و تیسا یطراح نیا با ظالم یتو آخه ـ

 رو سرم کنمیم وقت من مگه. یکرد سیسرو رو ما

 درنقیا شده صاف تحتم ما رون؟یب ارمیب اتاق اون از

 . نشستم یصندل اون یرو

  

 .دیپر حرفش انیم و آورد باال را دستش

 یانبازرگ شرکت یتو کردن کار. نکن ناله حاال باشه ـ

 . داره هم دردسرهارو نیا گهید عظمت نیا به

  

 و آورد در را شیادا و انداخت اشینیب به ینیچ نایم

 .کرد اضافه
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 یم یاهندونه چه! بزرگ یازرگانب شرکت مونینکش ـ

 نقدریا یریم یدار کجا حاال... خودش بغل ریز ذاره

 هی امیب دم یم قول... ببر منم قراره؟ نا؟یا مانتال سانتال

 .بخورم رو ماستم نون نمیبش گوشه

  

 .انداخت باال سر و شد هل یکم

 فقط ،ییجا میریم مهندس با ؟یچ قرار نه قرار؟ ـ

 . میریم زودتر اونجا، ببنده ممکنه چون

  

 .کرد ساعتش به ینگاه

 .شده رمید برم دیبا هم االن ـ

 .آورد در را شیادا. رفت باال نایم ابرو جفت
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 ...مهندس ـ

  

 .داد ادامه راحت و

 صحنه مهندس، بگو یه تو جانان، گهیم یه طرف ـ

 ...اسکل که هم ما. کن یساز

  

 :داد ادامه و شد باز ششین

  

 زا که بگو رو لبت رژ مارک بعدا فقط... برو باشه ـ

 خوب نقدریا ظهر از بعد چهار تا صب هشت ساعت

 .مونده سرجاش
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. بود خودش کردن عیضا فقط آنجا در ماندن شتریب

 نییاپ هاپله از یکوتاه یخداحافظ با و کرد بلند دست

 .آمد

 . ودب منتظر نگیپارک در بود گفته که همانطور فرهاد

 و کرد باز را راننده در و ذاشتگ عقب را فشیک

 .نشست

 

  یتابوصورت#
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 .نمتیبب جانان ـ
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 و نشود متوجه فرهاد خواستیم اگر بود، یخام تفکر

 عیسر که بود زیت آنقدر فرهاد. اوردین شیرو به ای

 . اوردیب شیرو به زین سرعت همان با و بفهمد

  

 . بود نکرده عادت بودنش رک به هنوز

 خواست و چرخاند سمتش به را سرش اطیاحت با

 نیهم دانستیم اما دهد جلوه تفاوت یب را خودش

 .شده یرنگ شیهاگونه هم حاال

 .یشد ترخوشگل ـ
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 «َتر. »حشیصر فیتعر از شد حبس اشنهیس در نفس

 ودب کرده اشاره نکهیا د،یچسب جانش به اشکلمه آخر

 .رفت غنج دلش ته. باستیز هم رژ بودن

  

 رونیب نگیپارک از و کرد روشن را نیماش حرف یب

 . آمد

 ود،ب برنگشته یعاد حالت به شیهانفس تمیر هنوز

 .آورد نییپا را نیماش سرعت

 مهندس؟ میبر کجا ـ

  

 جانان جلو و زد را شنیلوک خودش یگوش با فرهاد

 . گذاشت
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 .رو ما شهر یبلد نمیبب میبر ـ

 .جنباند سر نفس به اعتماد با

 کم دست رو من. شدمابزرگ شهرنکال یتو منم ـ

 .رینگ

  

 .شد باالتر را سرعتش و انداخت آدرس به ینگاه

 مهندس؟ خانم نشده تنگ شهرتونکالن یبرا دلت ـ 

  

 .رفت یاغره چشم و افتاد نایم حرف ادی

 کن تکرار کشمیم رو خودم که شرکت یتو ـ

 رونیب میایم شرکت در از. جانان یگیم مهندس،

 .مهندس انمخ شمیم
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 .دیخند کوتاه کالمش حرص به فرهاد

 اصرار تو. یجانان من یبرا بفهمن دیبا اونجا چون ـ

 .یدار گفتن مهندس به

  

 طنتیش جانان، کردن ادا وقت به شیصدا ینرم

 پشت نیماش و شد هل یکم. هامیا اش جمله و داشت

 .زد بوق سرشان

 دکر جور و جمع را خودش داد، نییپا را دهانش آب

 . برد باال را نیماش سرعت  و

  



صورتیتابو   
  
 

 

4214 

4214 
@romandl 

 گریبارد و خورد را کالمش طنز فرهاد و نزد یحرف

 .کرد تکرار را سوالش

 نشده؟ تنگ شهرتون کالن یبرا دلت ینگفت ـ

  

 .کرد فکر جانان و ردیبگ جواب تا کرد سکوت

 اما دیچربیم اشیدلتنگ به تنفرش قبل، ماه چند تا

 یراب. است دلتنگ هک دیبگو توانستیم حاال... حاال

 و پارک تمام یبرا ش،یهاابانیخ تک تک

 و شلوغش شهیهم یپاساژها یبرا ش،یهایشهرباز

 ... حرمش یبرا
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 نقشه به را حواسش و گفت لب ریز یجان یب «آره»

 .نگفت یزیچ گرید فرهاد. داد

 

  یتابوصورت#
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 راست؟ ای چپ چمیبپ االن ـ

  

 .ردک اطرافش به ینگاه فرهاد

 .سایوا کن دایپ پارک جا جلوهاست، نیهم... راست ـ

 :دیخند نیریش و کرد نگاهش کوتاه جانان

 .مهندس چشم ـ
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 .نشست فرهاد لب گوشه یلبخند مچهین

 .یشیم کن گوش حرف یلیخ هاوقت یبعض ـ

 که همانطور و انداخت باال شانه. کرد دایپ پارک جا

 :داد جواب کند، پارک تا بود جلو به حواسش

 .امیم راه باهات دارم یمجروح هنوز چون ـ

  

 .کرد خاموش را نیماش و کرد پارک

 .بود خوب کارش پرستارم. شدم خوب گهید ـ

 .دش پررنگ لبش یرو لبخند و برگشت سمتش به
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 تولدم یابتدا از که ییدارو و یپزشک علم تمام ـ

 ادهیپ تو یرو خونه یتو روز پنج نیا یتو رو داشتم

 ؟ینش خوب یداشت تجرا. کردم

  

 .کرد باز را کمربندش

 م؟یش ادهیپ ـ

  

 .شد ادهیپ او از زودتر و گفت یاآره فرهاد

 فرهاد کنار و زد دور را نیماش. برداشت را فشیک

 .ستادیا

 کجاست؟ خب ـ
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 .داد نشان را جلو دستش با

 .میبر. اسکافه اون ـ

 . رفتند جلو هم با قدم هم

 قرار باالخره که ییاهحرف استرس. داشت استرس

 ار حواسش کردن پرت یکم دلش. شوند گفته بود

 .  خواستیم

  

 شده رهیخ شیروبرو به یجد که کرد نگاه فرهاد به

 .بود

 یرس اون که یکباب اون مثل ه؟ییجا چطور کافه نیا ـ

 ست؟ین که رو من یبرد

  



صورتیتابو   
  
 

 

4219 

4219 
@romandl 

 .نشست فرهاد لب یرو لبخند. داد جواب اشیشوخ

 بتونم که پسند جانان یجا هی تبرمیم امروز نه ـ

 .رونیب بکشم زبونت ریز از رو خوام یم که یحرف

 .رفت باال شیابرو تک

 .میکن فیتعر و مینیبب ـ

  

 ار اطرافش  و آورد باال را نگاهش جانان ستادیا فرهاد

 .کرد نگاه

 .خواند لب ریز را کافه اسم

 «سبز کافه »
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 ارک چشم تا. دید چشم به را کافه اسم و آمد ترنییپا

 .بود سبز دیدیم را داخل شهیش پشت از  و کردیم

 وارد جانان تا کرد باز را کافه رنگ سبز در فرهاد

 .شود

 

  یتابوصورت#
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 .شد کافه داخل فرز که بود شده فضا مسحور انقدر

 و گل انواع را اطرافش که بود یکوچک طیمح

 . بودند گذاشته یآپارتمان یهااهیگ
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 ازب در به چشمش. بود دیسف و سبز ونیدکوراس لک

 . داشت راه کافه پشت به که افتاد شیروبرو

. ردک تند پا و نماند فرهاد منتظر د،ید که را آنجا یسبز

 نییپا را رنگ دیسف پله چند و رفت رونیب در از

 . رفت

  

 ردوا ییگو. برد نهیس به را هوا یخنکا و بست چشم

 اما داشت را شالما به رفتن حس. بود شده جنگل

 . تربایز

 را هااهیگ و هاگل اقسام و انواع. بود سبز زیچ همه

 نفره چهار و دو یهازیم انشانیم و داشتند
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 هابرگ گل یرو را دستش و رفت جلو. بودندگذاشته

 . بود حفظ از را اکثرشان اسم. دیکش

  

 اپ آنجا به یکس او، از قبل ییگو. بکر و بود خلوت

 .باشد هنگذاشت

 ود،ب گرفته اهیگ و گل را طرفش دو که یفرش سنگ از

 . رفت جلو

  

 . ستادیا قرمز یهارز جلو

 .پسنده جانان که گفتم ـ

 .آمد گوشش کنار از که بود فرهاد آهسته یصدا
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 .دیچرخ عقب به

 .ودب افتاده شیصدا در که یبغض نبود، خودش دست

 ...بکره قدر چه. نجایا بهشته مثل ـ

 .کرد رو و ریز را فرهاد دل کالمش، یسادگ

 .شدیم خوشحال یسادگ نیهم به دختر نیا

  

 .زد پچ نرم و داشت نگه او سر کینزد را سرش

 ...بکر... خودته مثل ـ

  

 سر  .کردیم پرت را فرهاد حواس سرخش یهالب

 فرو اشیمشک پالتو بیج در را دستش و دیکش عقب

 .کرد حفظ لبش یرو را لبخندش و برد



صورتیتابو   
  
 

 

4224 

4224 
@romandl 

 د،بگر نجایا یداشت دوست یچ هر برو. ادینم یکس ـ

 خب؟. میزنیم حرف ایب بعد

  

 کج را سرش و شد روشن جانان یها چشم چلچراغ

 .کرد

 .خب ـ

  

 گل هر کنار. کرد تماشا را جانان رفتن و ستادیا

 لوج و دیکشیم دست ان یرو و دییبویم ستاد،یایم

 خارج دشید هیطاو از که کرد نگاهش آنقدر. رفتیم

 .شد
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 سمتش به که دید دور از را او تا ماند منتظر قهیدق ده

 .آمدیم

  

 شیصدا و زدیم برق چشمانش هنوز. دیرس فرهاد به

 .داشت ذوق

. تهش اون دارن گل یکل. جذابه و بزرگ یلیخ ـ

 ده،یرکا بنفشه، بودن، یزمستون یها گل تموم بایتقر

 ... کاالنکوئه

  

 ینگاه تعجب با و گذاشت امتم مهین را اش جمله

 .انداخت اطرافش

 .نبود یکس آخرم اون! ستین یکس چرا یراست ـ
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 جلو به و گذاشت کمرش یرو را دستش فرهاد

 .داد هولش

 عالف گفتم باشه، پسند جانان یلیخ خواستم چون ـ

 .مینیبش میبر. ادین نجایا یکس ساعت کی

  

 قدم هم او با. ختندیر جانان دل به یشاد کرور کرور

 .شد

 قرار چمن وسط که نشستند یانفره دو زیم پشت

 .بود گرفته کوچک یهادرختچه را اطرافش و داشت

 

  یتابوصورت#

۶۴۱ 



صورتیتابو   
  
 

 

4227 

4227 
@romandl 

 

 نظر از را نشییپا تا باال فرهاد و برداشت را منو

 .گذراند

 .قهوه ـ

  

 نگاهش یسوال و کرد بلند را سرش جانان، حرف با

 .کرد

 .انداخت باال شانه جانان

 ازب چرا اس،نسکافه ای قهوه انتخابت یدونیم یوقت ـ

 ؟یکنیم نگاه

  



صورتیتابو   
  
 

 

4228 

4228 
@romandl 

 دختر زیر یهاطنتیش از باالرفت لبش گوشه

 . شیروبرو

 . ارمیب جا به رو مراحلش خوامیم ـ

 .گذاشت زیم یرو را منو

 ؟یخوریم یچ تو ـ

  

 .کرد فکر یکم و فشرد هم یرو را شیهالب جانان

 .قهوه ـ

 .رفت باال شیابرو تک

 ؟یخوریم قهوه مگه تو قهوه؟ ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4229 

4229 
@romandl 

 زیم ریز تا داد سر زیم یرو از را دستش. بود رفته لو

 .شد مشت و

 ...نیبب... زهیچ ـ

  

 :گفت تند و زد یتصنع لبخند

 هاتقهوه از اتخونه یتو بار دو روز چند نیا  ـ

 .بود خوشمزه خوردم،

  

 را اشچانه و کرد قفل هم در را دستش دو فرهاد

 و رفته باال شیابرو جفت. گذاشت آنها یرو

 .بود افتاده نیچ اشیشانیپ

 .شده خورقهوه یشجاع مهندس که ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4230 

4230 
@romandl 

 به را منو و برداشت شیهادست یرو از را اش چانه

 .دیکش خودش سمت

 .ییکاکائو یبستن دوتا پس ـ

  

 .خورد جا جانان

 .کرد اشاره او به دستش با فرهاد

 میزندگ یتو دارم که یهست یخورقهوه نیاول تو ـ

 ست،ین یاحرفه ادیز نجایا یهاقهوه کنم،یم جذب

 یم یشد قهوه به معتاد وقت هر. دستم از یپریم

 .یبد سفارش قهوه هم جاهانیا یتون

  



صورتیتابو   
  
 

 

4231 

4231 
@romandl 

 یخروج در کنار که یپسر و برد باال را دستش

 .امد آنها سمت به بود، ستادهیا

 .گرفت را حرفش یپ و زد یکمرنگ لبخند فرهاد

 .بگذرون نواب مهندس یهاقهوه با روز اون تا ـ

  

 شلب بود، دهیفهم را فرهاد حرکت یمعن تازه که جانان

 .شد باز یآرام خنده به

 .رفت و کرد ثبت را هاسفارش جوان پسر

 یهوا از که یقیعم دم با را استرسش مانده ته جانان

 .برد نیب از گرفت، اطراف

 .داد رونیب را نفسش فرهاد

 گن؟یم یچ هاموقع نیا... خب ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4232 

4232 
@romandl 

  

 در .تر تجربه یب جانان بود، تجربه یب فرهاد چه هر

 .دانستینم گفتند؟یم چه ها موقع نیا

 

  یتابوصورت#

۶۴۰ 

 

 او صورت به فرهاد. کرد نگاهش العمل عکس یب

 .کرد نگاه

 با عمرش تمام که گرادرون آدم هی یبرا یدونیم ـ

 ه؟یچ مجازات نیبدتر زده، حرف خودش

  



صورتیتابو   
  
 

 

4233 

4233 
@romandl 

 یجان کم لبخند با فرهاد و کرد نگاهش یسوال جانان

 :داد ادامه داشت، لب یرو که

 رو هاسال نیا تموم که ییهاحرف بگن بهش نکهیا ـ

 گهید نفر کی به بلند بلند حاال رو یگفت خودت به

 .بگو

  

 :گفت کوتاه و دیکش جلو را خودش جانان

 .دونمیم ـ

  رو؟ یچ ـ

 تاحساس نکهیا. یستین یچیه تِنگف آدِم که نیهم ـ

 زایچ نیا سر هم فرشته با نکهیا. یارینم زبون به رو

 ... نیداشت بحث یلیخ



صورتیتابو   
  
 

 

4234 

4234 
@romandl 

  

 را شیهادست یدید فرهاد چشمان در که را تعجب

 .اورد باال میتسل نشانه به

 .گفت هلن ـ

 :گفت بود، فکر در که همانطور فرهاد

 ... عجب ـ

  

 .داد حالت باال به رو را شیموها

 کس یهچ نه و دونهیم هلن نه رو یزیچ هی یول ـ

 .گهید

 ؟یچ ـ

 .هم شیهاچشم و دیخند شیهالب



صورتیتابو   
  
 

 

4235 

4235 
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 دوست رو مجازات نیبدتر نیا من ییهاوقت هی ـ

 . دارم

  

 .کرد مکث

 . شدم اشمتوجه تازه خودمم نه؟ بود دیجد ـ

 هک بود گرفته اشیباز قلبش و شده خفه شیصدا

 .شدیم نییپا و باال یه ضربانش

 ؟یِک از ـ

  

 را اشتنهمین و گذاشت زیم یرو را شیهادست

 .دیکش جلوتر



صورتیتابو   
  
 

 

4236 

4236 
@romandl 

 .زنمیم حرف خودم ریغ یکس با دارم دمید یوقت از ـ

 و مهر که ییزایچ از اونم ات،ییجز با اونم اد،یز اونم

 .ذهنم ته کردم پرت و روشون زدم ممنوعه موم

  

 الحا ه؟ن اس،بازنده مرد نیا با زدن حرف در بود گفته

 .کردیم یادآوری خود به را حرفش دیبا

 .گذاشت زیم یرو را شانیهاسفارش و آمد پسر

 .آورد جلو را دستش فرهاد

 .بده رو دستت ـ

  

 .برد لب ریز وارزمزمه را اسمش

 .فرهاد ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4237 

4237 
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 .زد پلک آهسته

  جانم؟ ـ

 نییاپ و باال شیگلو بیس. برد شیپ یکم را دستش

 .شد

 حرف تونمیم ترراحت ینطوراو. رو دستت بده ـ

 .بزنم

  

 یرو و آورد باال آهسته را دستش حرف یب و مکث با

 .گذاشت زیم

  

 



صورتیتابو   
  
 

 

4238 

4238 
@romandl 

  یتابوصورت#

۶۴۲ 

 

 شد، قفل فرهاد یهاانگشت در که شیهاانگشت

 .داد رونیب یآسودگ به را نفسش فرهاد

 و هاروز نیا خوابم یتو ییهاوقت هی ـ

 یبرا. دمیدینم رو مبزن خوامیم که ییهاحرفنیا

 .کردم فکر یلیخ من لحظه نیا یبرا و امروز

  

 .کرد مکث

 وغلط درست به روزا یلیخ دم،ینخواب شبا یلیخ ـ

 گفتم. کردم انکارش. کردم فکر احساس نیا بودن



صورتیتابو   
  
 

 

4239 

4239 
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 یور یوقت. نجامیا بازم اما کنم باورش نخواستم. غلطه

 و کردم قبولش یعنی نشستم جلوت و یصندل نیا

 ،یشناسیم رو من تو. برم رو جاده نیا ته تا خوامیم

 هی اما بدم حیتوض برات رو خودم ستین یازین

 ... کنم روشن دیبا رو ییزایچ

  

 یرو نگاهش و شد نییپا و باال گریبارد شیگلو بیس

 .شد زیر جانان صورت

 یریبپذ رو نواب فرهاد خود اول درجه در خوامیم ـ

 زیچ هر و ندسمه لقب و شرکت از دور به. جانان

 با رو خودم شیپ سال کی تا من. دارم که یاگهید

 یوقت اما کردمیم فیتعر شرکتم و لقبم و نمیماش



صورتیتابو   
  
 

 

4240 

4240 
@romandl 

 ،رفت هوا به و شد دود اونا تمام قهیدق کی یتو دمید

 . خودمم خوِد من. گذاشتم کنارشون

 و هاآدم حوصله. ارمیم جوش زود که امیآدم هی من

 دارم دوست اهیگ و گل من. ندارم رو زدنشون حرف

. شمینم زده ذوق تو مثل دنشونید با وقت چیه اما

 هالبت. دمید یاعتماد یب چون باشم، شکاک دیشا من

 زمان یول کنم درمانش دیبا ه،یخوب زیچ گم ینم

 ...برهیم

  

 نگاهش رهیخ جانان. شود باز شیصدا تا زد یاسرفه

 .دیقاپیم دهانش از را هاحرف و کردیم



صورتیتابو   
  
 

 

4241 

4241 
@romandl 

 یحت االن. فربد و بودم خودم ینوجوون از من  ـ

. خودم و خودمم من یعنی. نداره وجود هم یفربد

 باتالق از تازه رو شرکتم. یا خانواده چیه بدون

 خودم بعد سال پنج از یتصور چیه یحت و آوردمدر

 ینیبشیپ قابل زیچ چیه شده ثابت بهم چون ندارم،

 .ستین

  

 .اشخنده بود تلخ یکم. دیخند کوتاه

 ،دهیپرا نمیماش آها گن؟یم یچ هایخواستگار یتو ـ

 یرو تا و اساجاره اممخونه ،یدونیم که شغلمم

 یچ گهید. بخرم خونه تونمینم شرکت وفتادنین روال

 بگم؟



صورتیتابو   
  
 

 

4242 

4242 
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 .زد لب. شد پر جانان یهاچشم

 ...بسه ـ

  

 .آورد جانان دست به یفشار

 هیچ تو کرف دونمینم هنوز من جانان... مونده هنوز ـ

 بعد یخوایم یحرف چه و یگرفت یمیتصم چه و

 نیا تموم خوامیم قبلش فقط ،یبزن من یهاحرف

 بعد و بگم بهت رو دادم قول خودم به که ییهاحرف

 .بشنوم رو تو یهاحرف

  

 .گرفت وسعت لبش یرو لبخند و کرد مکث



صورتیتابو   
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 نیا. دونمینم شدم دیشا ستم،ین یکیرمانت آدم من  ـ

 رامب هم فکرش یحت قباًل که کنمیم کارا یلیخ روزا

 من. شهینم عوض ذاتم که دونم یم اما بود دار خنده

 تبه که ارمیب زبون به نتونم شب هر و روز هر دیشا

 برات روز هر شوم تیفدا نامه دیشا دارم، عالقه

 بحثمون و دعوامون ییروزا هی حتما. نکنم ارسال

 . شهیم

 از یا فاصله نمونیب و نمیزم من ،یباش آسمون تو اگر

 تموم... فهممیم رو نیا خوب من. آسمونه تا نیزم

 رو خودم که ییروزا تمام و کردم انکار که روزا نیا

 اب یلیخ تو و من. بود نیهم لشیدل کردم، سرزنش

 .جانان میدار تفاوت هم

  



صورتیتابو   
  
 

 

4244 

4244 
@romandl 

 

  یتابوصورت#

۶۴۳ 

 

 نگاهش سکوت در جانان. داد رونیب را نفسش

 و دیفهم خوب را نیا فرهاد. داشت غضب. کردیم

 .فشرد را دستش

 االن من و یدید خودت که ییزایچ اون تموم با من ـ

 . جانان بدم قول بهت خوامیم اما هستم گفتم

  

 .شد نییپا و باال شیگلو بیس



صورتیتابو   
  
 

 

4245 
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 آرامش رو آرامشت که بدم قول بهت خوامیم ـ

 تو که بدم شعار تونمینم و گمینم من. بدونم خودم

 هم با و یشیم نیزم یرو زن نیترخوشبخت من اب

 آروم میتونیم هم کنار که دونم یم اما م،یکنیم غوغا

 . مهندس خانوم میبش

  

 .گرفت غلظت لبخندش

 و یاومد تو اما بودم، َکسیب شیپ ماه چند تا من ـ

 کی جوابش من امروز  سوال تنها. یشد کسمهمه

 ...اسکلمه

  



صورتیتابو   
  
 

 

4246 

4246 
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 یصدا و شد رهیخ نانجا آلود اشک چشمان به

 .دیرس جانان گوش به آرامش،

  ؟یمونیم کسیب نیا کسهمه ـ

  

 چه بود؟ کرده آماده حرف... بود او نوبت حاال

 هادفر بود؟ کرده قفل زبانش چرا د؟یبگو خواستیم

 .دیدیم شیهااشک پرده پشت در و تار در

 تر شیهاگونه. شد اشک و زد یبرق و رعد بغضش،

 .شد قفل فرهاد دست در ترمحکم دستش و شد

  

 درهم بار هزاران اسمش کردن ادا وقت به شیصدا

 .شکست



صورتیتابو   
  
 

 

4247 

4247 
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 ...فرهاد ـ

  

 یمشت شیصدا در. آورد باال را آزادش دست فرهاد

 . ختیر التماس

 یب نه و آره کی فقط اولش... نه ای آره کی فقط ـ

 .میزنیم حرف بعدًا. بگو تبصره و چرا و چون

  

 به بود مطمئن. زد چنگ دلش به ترس یالحظه

 همه توانستیم االنش نه ای آره کی جوابش؟

 .کند رو و ریز عمر آخر تا را اشیزندگ



صورتیتابو   
  
 

 

4248 
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 و دید تر واضح را فرهاد. شد آرام اش هیگر

. کردند را خودشان کار فرهاد شب رنگ یهاچشم

 .کرد خفه دل در را شبهه و شک

  

 و کشته را منطقش که بود وقت یلیخ راه نیا در

 . بود کرده خاک

 و تازاندیم که بود یاحساس دست به پرچم حاال

 .دادیم فرمان

 انیم از و کرد اجرا زبان. داد فرمان احساس 

 رونیب یمطمئن و محکم اما خش پر «آره» شیهالب

 .آمد

  



صورتیتابو   
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 ندچ. دندیند یخوب به چشمانش یحت را بعد به نیا از

 سرعت با که فرهاد. بود تند دور یرو زیچ همه هیثان

 بلند یصندل یرو از را جانان داد، عقب را یصندل

 .قفل تنش دور را شیهادست و کرد

  

 دیسف راهنیپ یرو صورتش که آمد خود به یوقت

 و دبو گرفته آرام قلبش یکینزد در ییجا فرهاد رنگ

 .دیچیپیم جانان گوش در قلبش تپش یصدا

 یرو فرهاد دست که بکشد عقب را سرش خواست

 .تبرگش شیجا سر به گرید بار و گرفت رقرا شالش

  

 .برد لب ریز آهسته را اسمش



صورتیتابو   
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 ...فرهاد ـ

  

 یکینزد در فرهاد دار خش یصدا بعد یالحظه

 .دیشن گوشش

 .یاومد خوش ـ

  

 

  یتابوصورت#

۶۴۴ 

 

  .اوردین شیرو به و دیفهم داشت بغض فرهاد یصدا

 . گرفت باال سمت به را سرش عوض در



صورتیتابو   
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 و سر کجا از لحظه آن در دانستینم که یطنتیش

 .دواند شهیر شیصدا انیم شده دایپ اشکله

 کجا؟ به ـ

  

 .افتاد نیچ فرهاد چشمان گوشه کنار

 .یهست که ییجانیهم به ـ

  

 .گرفت رنگ شیهاگونه یآن به

 گریدبار که فرهاد نهیس. برگشت قبل حالت به سرش

 . بست چشم شد، سرش گاههیتک

  



صورتیتابو   
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. خودش قلب و آمدیم فرهاد قلب تپش یصدا

 بیترک. خواندیم آواز یحوال همان در یگنجشگ

 . بود ییبایز

 . برد نهیس به محکم را هوا

  

 تهگف راست نه؟ شوندیم آرام هم کنار بود گفته فرهاد

 . بود

 یا واژه. بود االنش حال یبرا یملموس واژه... آرامش

 بودند، ربوده او از هاآدم قبل چهارسال به بیقر که

 شتریب بار نیا. بود آورده چنگش به دوباره حاال

 .مرد نیا کنار در بار نیا دانست، یم را  قدرش

  



صورتیتابو   
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 *** 

 .داد تاب دستش در را قهوه وانیل

 .کرد نگاهش فرهاد

 .بخور ـ

  

 .انداخت اشینیب به ینیچ

 ست؟ین ادیز نیا ـ

  

 به ار اشتنهمین و گذاشت مبل یپشت یرو را آرنجش

 .چرخاند انانج سمت

 نهیتوه خوردن قهوه فنجون با. بهش کن عادت نه ـ

 .بخور. ستین بزرگ ادیز که وانشیل. اصاًل



صورتیتابو   
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 در قهوه وانیل از یاجرعه و گفت یاباشه ناچار به

 زیم یرو را اشقهوه یخال وانیل فرهاد. خورد دستش

 .گذاشت

 اهگ هیتک را آرنجش و برگشت او سمت به گرید بار

 .شد رهیخ وا به و کرد

  

 .کرد نگاه او به معذب

 بهم؟ ینزن زل شه یم ـ

  

 .رفت باال شیابرو جفت

 .کنمیم فکر دارم. شهینم نه ـ



صورتیتابو   
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 .کرد اشاره شانیروبرو به

 .خب یکن فکر یبزن زل روبروت به یتونیم ـ

  

 شیابرو جفت گرید بار و خاراند را اشقهیشق گوشه

 .رفت باال

 زل وت به دیبا پس کنم،یم فکر تو به دارم. شهینم ـ

 . بزنم

  

 .کرد قهوه وانیل به یااشاره

 .نشه سرد بخور ـ

 .دینوش گرید یاجرعه



صورتیتابو   
  
 

 

4256 

4256 
@romandl 

 ؟یکنیم فکر یچ به یدار کنارتم، من خب ـ

  

 .یزندگ و زن به ـ

  

 

  یتابوصورت#

۶۴۵ 

 

 فرهاد و داد نییپا را قهوه ماندهیباق شده، هل جانان

 :داد ادامه

 ؟یچطور و میکن کاریچ بعد به نیا از نکهیا به ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4257 

4257 
@romandl 

 . بود هم خودش سوال نیا

 در را شیپاها. گذاشت زیم یرو را یخال وانیل

 حلقه آنها دور را شیهادست و کرد جمع شکمش

 . کرد

  

 .چرخاند فرهاد سمت به را سرش

 ؟یچطور و میکن کاریچ خب ـ

  

 .گرفت اشخنده و دید را فرهاد چشمان درون برق

 تازه بعد. میبگ همه به دیبا... کارا یلیخ خب ـ

... ازیچ نیا و یعروس و عقد ،یخواستگار به میرسیم

  ؟یعروس بعد مراسم به گنیم یچ



صورتیتابو   
  
 

 

4258 

4258 
@romandl 

  

 .بست را شیهاچشم یهالحظه

 .هست نامیا و عسلماه. یتخت پا. اها ـ

  

 کرد، یم نگاه او به شده گرد یچشمان با جانان

 .زد خنده ریز و کند کنترل را خودش نتوانست

  ؟یهست یجد االن ـ

  

 . کرد یکمرنگ اخم فرهاد

 باشه؟ یشوخ باشه. اره ـ

  

 .شد تر رنگکم جانان خنده یصدا



صورتیتابو   
  
 

 

4259 

4259 
@romandl 

 ور یخواستگار که بگم دیبا یهست یجد االن خب ـ

. میریگیم محضر یتو که عقد. یکرد عصر که

 هک هم عسلماه. ستین الزم که هم یپاتخت و یعروس

 کی میریم شیچهمه شد درست شرکت وقت هر

 رنقدیا وقته چند نیا فعال. میگردیبرم شمال هفته

 یرو رو تمرکزمون دیبا که شده درست دردسر

 .میبذار شرکت

  

 .گرداند چشم کاسه در را مردمکش کالفه فرهاد

 ته اونم که رمیبگ زن هی روز هی شد ینم باورم ـ

 یرو رو تمرکزمون دیبا که باشه نیا هاشجمله

 .میربذا شرکت



صورتیتابو   
  
 

 

4260 

4260 
@romandl 

  

 .شد باز خنده به جانان یهالب

 .استخونم و پوست یتو رفته یگفت نقدریا ـ

  

 :گرفت را اشجملهادامه فرهاد

 فکر اون به فعاًل. روالشه یرو االنم نیهم شرکت ـ

 زهنو. گرفتم تو از رو بله امروز من ضمن در. کنمینم

 .مونده عروس مادر و پدر تیرضا

  

 .خورد را شلبخند خورده، کهی جانان

 ؟یچ... چ ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4261 

4261 
@romandl 

 :داد ادامه راحت فرهاد

 . یرسم یخواستگار ـ

 . آورد باال را اشاشاره انگشت

 .عقد ـ

  

 .گذاشت کنارش را یدوم

 .یعروس ـ

 

  یتابوصورت#

۶۴۶ 

 



صورتیتابو   
  
 

 

4262 

4262 
@romandl 

 .برد نام را هیبق و انداخت نییپا را دستش

 مگر شه اجرا دیبا نایا همه. عسل ماه و یتخت پا ـ

 .ینخوا عًاواق تو نکهیا

  

 .کرد اشاره جانان به

 . االنت یهانخواستن جنس از نه ـ

 . بود برده ماتش جانان

  

 ...میتونینم ما فرهاد ـ

 .دیپرس آرامش با

 م؟یتونینم رو یچ ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4263 

4263 
@romandl 

 .گرفت بغض شیصدا

 .مشهد میبر میتون ینم ما ـ

 . افتاد نییپا سرش و شد پر اشک از چشمانش

  

 او چانه ریز را دستش و دیکش جلو را خودش فرهاد

 .آورد باال را سرش و گذاشت

 .کرد نگاه آلودشاشک چشمان به

 هک کردن دتیتبع مگه مشهد؟ میبر مینتون ما چرا ـ

  ؟یگیم مطمئن نقدریا

  

 .دینال

 ...فرهاد ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4264 

4264 
@romandl 

 .شد نرم شیصدا

 فرهاد؟ جان ـ

  

 ودگ وسط را منطق و شد نییپا و باال شیگلو بیس

 .آورد

. هن نگو باز شون،یدیبخش تو. خانوادتن ااون جانان، ـ

 برخورد یبر االنم یحت دیشا کردن، بد بودن، بد

 لداخ از رو تیدلتنگ تونمیم خوب اما ینینب یخوب

 اگر یحت مشهد میریم ما. بفهمم و بخونم چشمات

 ور االن جانان دیبا اونا. مینیبب رو واکنش نیبدتر

 یچ از ؟یرستیم یچ از ؟یکرد یبد کار تو. ننیبب

  ؟یکنیم فرار



صورتیتابو   
  
 

 

4265 

4265 
@romandl 

  

 .دیلرز اشچانه

 ...نکن قبولم اگر... اگر ـ

 .زد یمهربان لبخند فرهاد

 چرا ؟یکرد کاریچ مگه نکنن؟ قبول رو تو چرا ـ

  ؟یکنیم بزرگ رو ماجراها نقدریا

  

 تا برد باال را دستش فرهاد که بزند حرف خواست

 .کند کامل را حرفش

 و هستن که یچ هر و صبنمتع اونا ان،یمذهب اونا ـ

 و خورهیم  من سن نه. مادرن و پدر تهش باز بودن،

 نمونهیب االن رابطه به یراض االن تو اعتقادات نه



صورتیتابو   
  
 

 

4266 

4266 
@romandl 

 برخورد اگر. مشهد میر یم فرصت نیاول در. جانان

 دست از یزیچ باز میدیند اگر چ،یه که میدید یخوب

 یقانون مشکل که عقد و ازدواج یبرا تو. مینداد

 . یندار

 .میکنیم اجرا هم مراسماتش هیبق و میکنیم عقد

  

 .گرفت عمق لبخندش

 باشه؟ ـ

 .دیبگو چه دانستینم. کرد نگاهش ساکت جانان

 .زد یبانمک لبخند فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4267 

4267 
@romandl 

. کنهیم درد هنوز امهیبخ یجا. مجروحم من نیبب ـ

 که عصر از. گهید نزن حرف حرفم یرو نقدریا

 .یخورد چشم کردم رو فتیتعر

  

 .زد یبشکن فرهاد و دیخند فرهاد حرف هب

 .مشهد میریم. تمومه ـ

  

 .دیکش عقب و کرد رها را جانان صورت

 .شد بلند کاناپه یرو از

 .جانان ـ

  

 .کرد بلند را سرش. بود فکر در هنوز



صورتیتابو   
  
 

 

4268 

4268 
@romandl 

 .ادیم بهت بندتگردن ـ

  

 .رفت و گفت

 هک یگردنبند پالک و گرفت نییپا را سرش جانان

 دست در را بود بسته گردنش دور رستوران در فرهاد

 آرام دلش و کرد لمس را قلب یهاتکهتکه. فشرد

 . گرفت

  

 انجامش دیبا اما بود سخت. بود فرهاد با حق دیشا

 .رفتندیم مشهد به. دادیم

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

4269 

4269 
@romandl 

۶۴۷ 

 

 کار صفحه یرو تند تند انگشتانش که همانطور

 :گفت کردند،یم

 چنده؟ ساعت جانان ـ

  

 هنگا ساعت به کوتاه و داد نییپا را دهنش داخل قمهل

 .کرد

 .گهید ربع هی ـ

  

 داخل در یال از را سرش و کرد باز را در دهیسپ

 .آورد



صورتیتابو   
  
 

 

4270 

4270 
@romandl 

 .جمعن سالن داخل همه مهندس یآقا ـ

  

 .آورد باال را سرش فرهاد

 .نیباش جلسه یتو شمام لطفًا  یتوسل خانم ـ

  

 .کرد خودش به یا اشاره تعجب با دهیسپ

 من؟ ـ

 .کرد دییتا زدن پلک با فرهاد

 مسائل یسر هی. باشن همه بودم کرده دیتاک. اره ـ

 .بشنون دیبا همه هست

  

 .جنباند سر ناچار به دهیسپ



صورتیتابو   
  
 

 

4271 

4271 
@romandl 

 ؟یایم یک جانان.سالن داخل رمیم منم پس. باشه ـ

  

 رشیپن نون لقمه دنیجو حال در که یپر مهین دهان با

 :گفت بود،

 .امیم بنوا مهندس همراه من ـ

  

 تاپلپ و دیکش یپوف فرهاد. بست را در دهیسپ

 . رابست شیجلو

 . تمومه جلسه نتیپاورپو کار ـ

  

 .برگشت سمتش به جانان

 .ینباش خسته ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4272 

4272 
@romandl 

  

 لیمتک یپا صبح از. داد بدنش به یقوس و کش فرهاد

 .بود نشسته جلسه در ارائه یبرا پاور

 .یباش سالمت ـ

  

 .انداخت باال ابرو

 .یشجاع مهندس خانم ذرهنگ بد ـ

  

 .رفت باال جانان ابرو جفت

 .گذرهینم ـ

  

 :داد ادامه غر با و شد یشاک یکم لحنش



صورتیتابو   
  
 

 

4273 

4273 
@romandl 

 از اون. شده کم وزنم یکل ماهه چند نیا تو ـ

 یواحدم در دم سحر کله که االنم قبلش، استرساش

 میرب پاشو جانان باز شب آخر. مییبدو میبر پاشو که

 .کن باور کنهیم درد بدنم تمام. مییبدو

  

 .ستادیا جانان زیم کنار و شد بلند جا از فرهاد

 .چرخاند خود سمت به و گرفت را یصندل دسته

 .بود نشسته لبش گوشه یزیآمطنتیش لبخند

 .ندارم دوست چاق و تنبل زن چون دیشا ـ

  

 فرهاد چشمان برق. انداخت گل شیهالب

 .ترساندتشیم



صورتیتابو   
  
 

 

4274 

4274 
@romandl 

 :گفت شده هل

 .جلسه میبر.. نیبب... زهیچ ـ

 

  یتابوصورت#

۶۴۸ 

 

 .برد جلوتر را صورتش و کرد یامردانه خنده فرهاد

 .نشده ربع کی هنوز ـ

  

 .زد چنگ یگرید سمانیر به

 بد نهیبب ینطوریا رو تو ادیم یکی االن نیبب... زیچ ـ

 .برو. عقب برو.  هاشهیم



صورتیتابو   
  
 

 

4275 

4275 
@romandl 

  

. برد جلوتر را سرش و رفت باال شیابرو جفت

 .خوردیم جانان صورت به شیهانفس

 هم بترکه بمب نجایا سالن داخل رفتن همه االن ـ

 .فهمهینم یکس

  

 . بود گرفته استرس. گرفت دندان به را لبش

 یصدا جانان. کرد نگاهش رهیخ یا لحظه فرهاد

 .دیشن یم را قلبش کننده کر یهاتپش

  

 یصدا و دیکش عقب را خودش بارهکی به فرهاد

 .شد بلند اشخنده



صورتیتابو   
  
 

 

4276 

4276 
@romandl 

 با و رفت او به یاغره چشم. بود خورده دست رو

 دستش لقمه فرهاد که شد بلند یصندل یرو از حرص

 .داد جا دهانش داخل و دیقاپ را

  

 جانان گردو و ریپن نون لقمه دنیجو مشغول آرامش با

 .بود

 .کرد جمع را لشیوسا و  زد غر لب ریز جانان

 واسه خوردم، گهیم بخور صبحانه گمیم صبح ـ

 .افتادم یریگ عجب. خورهیم اون ارم،یم خودم

  

 .کرد جمع را زیم یرو یکاغذها و تاپلپ فرهاد

 :گفت طنز با. بود داده نییپا را لقمه



صورتیتابو   
  
 

 

4277 

4277 
@romandl 

 .یدید رو افتادن ریگ یکجا تازه ـ

  

 . رفتند در طرف به هم با

 جانان سمت به. گذاشت در رهیدستگ یرو را دستش

 .آورد نییپا را شیصدا و برگشت

 ونن به دارم بسته رو پام و دست تو اعتقادات فعاًل ـ

 هترب رو افتادن ریگ یمعن بعدًا. کنمیم تیکفا ریپن

 . مهندس خانم یفهمیم

  

 را او واج و هاج که یجانان به رو به و کرد باز را در

 .داد نشان را رونیب کرد،یم نگاه

 .رونیب دییبفرما ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4278 

4278 
@romandl 

 یهاحرف تمام پشت. بزند توانست ینم حرف؟

 . دیفهمیم را فرهاد

 دیفهمیم ترواضح بود، داده را بله که قبل روز دو از

 رابطه نیا از او، از شتریب نکهیا. را شیهاحرف

 دنبال به زودتر چه هر و است یناراض سامانیب

 یهاروش از و گاهیب و گاه. است آن کردن یرسم

 ممنونش جانان و آوردیم شیرو به را نیا متفاوت

 گذاشت؛یم احترام او اعتقادات و او به هم باز که دبو

   .نداشت باورشان خودش که چند هر

  

 نیب که ینگاه با و آمدند باال هاپله از جوان دختر دو

 به که یکوتاه سالم و کردند بدل و رد فرهاد و جانان

 .رفتند سالن طرف به کردند، فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4279 

4279 
@romandl 

 :گفت پراسترس جانان دند،یرس که سالن در جلو

 .خودت و من به راجع اینگ یزیچ داخل فرهاد ـ

  

 فرهاد همان خانه، و کار اتاق از رونیب فرهاد،

 . بود یشگیهم

 سر حرف یب داشت، صورت یرو که یکمرنگ اخم با

 .شد کنفرانس اتاق وارد و جنباند

  

 

  یتابوصورت#

۶۴۹ 

 



صورتیتابو   
  
 

 

4280 

4280 
@romandl 

 حیتوض وقتشان چند نیا تیفعال به راجع فرهاد اول

 جانان به نوبت بعد. بودند کرده که ییهاکار و داد

 اشیطراح کار که یفروش تیسا حیتوض یبرا دیرس

 .کردندیم افتتاحش فردا و بود شده تمام

  

 دادند ارائه شانیهاکار از یگزارش بخش هر یهاریمد

 داشتندیم بر دیبا که یبعد گام از فرهاد آخر در و

 .شستن شیجا سر هیبق یهازدن دست انیم و گفت

 .کرد حلقه درهم را شیهادست

 ...خب ـ

  

 .شد رهیخ او به هاوچشم کردند سکوت همه



صورتیتابو   
  
 

 

4281 

4281 
@romandl 

 فتمگ نکهیا لیدل. میدار لیتحو سال تا گهید هفته دو ـ

 نهمتو یبرا که بود ییایمزا ن،یش جمع نجایا تونهمه

 یاپ ساله کی نیا که ییشماها یبرا. میگرفت نظر در

. تداش که یطیراش نیبدتر یپا. نیموند شرکت نیا

 .اشسابقه یب رکود و یلیتعط یپا

  

 .برد نهیس به فشار با را هوا

 از. من شدن یزخم و شیپ هفته دو نیهم یحت و ـ

 که یشجاع مهندس از همه از شتریب و ممنون همتون

 .بودن من کنار در اول روز از

  



صورتیتابو   
  
 

 

4282 

4282 
@romandl 

 او استرسش پر چشمان با که برگشت جانان سمت به

 .کردیم نگاه را

 دست و داد سر زیم ریز را دستش کی محسوس ان

. فشرد و گرفت را بود نشسته او کنار که جانان

 .بود خی شیهادست

 اما مستین کنم تشکر راه به راه که یاحساسات آدم من ـ

 تالش و شما لطف به. نیبود تشکر قیال شما

 یسودده به و شده پا سر شرکت باز االن تونیهمگ

 ،یصبور یآقا به شیپ روز رو ایمزا تمام من. دهیرس

 یقیتشو حقوق نیا. دادم حیتوض شرکت حسابدار

 پس. نییپا و باال کمی با حاال ثابته، همه یبرا بایتقر

 مه یقیتشو ،یدیع و ثابت حقوق از ریغ به ماه نیا

 .نیباش موفق. داشت میخواه



صورتیتابو   
  
 

 

4283 

4283 
@romandl 

  

 . شد تر بلند هازدن کف یصدا

 خاموش را کروفنشیم و کرد یکوتاه تشکر فرهاد

 .کرد

  

 .دیکش یراحت نفس جانان و کرد رها را جانان دست

. رفتند رونیب بود، شده بلند که یاهمهمه انیم همه

 یپهن لبخند با که افتاد دهیسپ و نایم به نگاهش فرهاد

 .آمدندیم جانان و او طرف به صورت، یرو

  

 انجان گوش کنار و گرفت دست به را لشیوسا فرهاد

 :گفت



صورتیتابو   
  
 

 

4284 

4284 
@romandl 

 بزن حرف دوستات با خودت ،یشینم احتنار اگر ـ

 .ایب زود فقط. اتاق یتو رمیم من

  

 .گفت یا باشه و گرفت اشخنده جانان

 و شد گم تیجمع انیم یزدن بهم چشم در فرهاد

 .رفت رونیب

 .ماند فرهاد یخال یجا به چشمش نایم

 . رفت در گیم گیم نیع. داره یسرعت چه مهندس ـ

 .داختان باال شانه تنها جانان

 .داشت کار ـ

  

 .برگشت جانان سمت به و گفت یاوهوم نایم



صورتیتابو   
  
 

 

4285 

4285 
@romandl 

 نیا ده؟یسپ نه. جانان هاانداخته گل هاتگونه خب ـ

 روزه؟ چند نیا ستین یطور هی

 

  یتابوصورت#

۶۵۱ 

 

 .انداخت جانان به یقیدق نگاه و کرد زیر چشم دهیسپ

 .هیطور هی اتفاقا، چرا ـ

  

 .کرد باز را ششین نایم

 نه؟ باشه، مربوط نواب مهندس به کنمیم فکر نم ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4286 

4286 
@romandl 

 نگاهشان و کرد حلقه درهم را شیهادست جانان

 .کرد

 هم االن نیهم تا نایم. گفتیم آنها به بود بهتر دیشا

 .بود شده رشیگدست هازیچ یلیخ

 ...هابچه خب ـ

  

 . بود شده یخال سالن. انداخت اطراف به ینگاه

. دبودن دوخته او دهان به شمچ جانیه با دهیسپ و نایم

 .بشنوند چه خواهندیم دانستندیم انگار

  

 :گفت تند و گرفت یقیعم دم



صورتیتابو   
  
 

 

4287 

4287 
@romandl 

 مثبت جواب نواب مهندس به شیپ روز دو من ـ

 .دادم

  

 .زد دست ذوق با دهیسپ و دیپر باال نایم

 .کرد بغلش سفت و دیپر جلو زودتر نایم

 .یشخوشبخت. زمیعز باشه مبارکت... آخجون ـ

  

 .آمد رونیب نایم بغل از خنده با و خجل جانان

 .مینکرد که یعروس ـ

  

 :گفت جواب حاضر نایم



صورتیتابو   
  
 

 

4288 

4288 
@romandl 

 دوست یول ا،یبرادر چشم به حاال نواب فرهاد با ـ

 هک تو به برسه چه صرفهیم هم یپسر دوست دختر

 .خره یداد بله

 .فتر فرو دهیسپ بغل در دهد، یجواب نایم به آنکه قبل

 گوشش کنار بود، بغض آن در که ییصدا با دهیسپ

 :کرد زمزمه

 نیا قیال پاکه دلت تو. جانان یشیم خوشبخت ـ

 .یهست یخوشبخت

  

 رونیب دهیسپ آغوش از یوقت. شد قرص یکم دلش ته

 .بود شده سنجاق لبش یرو یقیعم لبخند آمد،

 .دوتاتون از یمرس ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4289 

4289 
@romandl 

  

 .زد اششانه به یاضربه نایم

 ای خوبه نواب؟ رهادف با رابطه داره یحس چه خب ـ

 ؟یچ

 .کرد درشت چشم جانان

 .نایم ییایحیب یلیخ ـ

  

 .رفت باال نایم خنده کیشل

 تتخ مسائل اصال. منحرف که نگفتم رو رابطه اون ـ

 تو اخه دومًا ک،ی نیا نداره یربط من به ملت یخواب

 بپرسن من از مدرسه زمان مثل اگر خواب؟ تخت و



صورتیتابو   
  
 

 

4290 

4290 
@romandl 

 عوض در یول خواب تخت گمیم ه،یچ جانان متضاد

 .یمترادف ینید یهامعلم با

  

 عقب یقدم نایم و برداشت زیخ سمتش به جانان

 .رفت

 نرویب سالن از خنده با و گرفت را انشانیم دهیسپ

 .ستادندیا دهیسپ زیم جلو. آمدند

  

 .داد یقوس و کش بدنش به نایم

 ما، سییر زن و نیکاریب شما ،یشجاع مهندس خانم ـ

 .سرکارمون برم دیبا تایرع ما

 



صورتیتابو   
  
 

 

4291 

4291 
@romandl 

  یتابوصورت#

۶۵۰ 

 

 که یبیترک از رفت ضعف دلش ته و دیخند جانان

 بود ساخته نایم

 را دهانش کردنش، تکرار هنوز... بودن فرهاد زن

 .کردیم نیریش

  

 .کرد دهیسپ به یااشاره نایم

 امروز؟ یآورد یچ نهار ت،یرع یه ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4292 

4292 
@romandl 

 دهیسپ نوبت امرزو. آوردندیم ینوبت را نهار هایتازگ

 .بود

 .یماکارون ـ

  

 .زد یبشکن نایم

 وقت کارم، سر برم منم پس. قیرف درست دستت ـ

 .نجایا شمیم چتر نهار

  

 یچشمک زدن با نایم و گفت یاباشه خنده با دهیسپ

 از طنت،یش با اتاقشان در دادن نشان و جانان به رو

 .رفت نییپا هاپله

 .بود اشتشنه



صورتیتابو   
  
 

 

4293 

4293 
@romandl 

 راه هدارخانیآ سمت به شستن زشیم پشت که دهیسپ

 زا بود ادشی. بود دهیند امروز را قاسم دیس. کرد کج

 .ودب گرفته یمرخص دیشا کجاست؟ که بپرسد فرهاد

  

 داخل از یپچ پچ دنیشن با که بود افکار نیهم در

 .زیت شیهاگوش و شد سست شیهاقدم خانه ابدار

 نیا من نظر به. روزگاره خط هفت دختره کال نیبب ـ

 . شد شرکت نیا وارد نقشه با اولش از الک

  

 هم یخوب احساس اما دیفهمینم را منظورشان

 .ماند وهمانجا دیکش وارید کنار را تنش. نداشت



صورتیتابو   
  
 

 

4294 

4294 
@romandl 

 نگاهش یچطور جلسه یتو امروز مهندس یدید ـ

 چهره با حاال. ندارم شک من زده مخشو نیا کرد؟یم

 ملت. اصاًل هالحاظ هیبق از یول انایب بهم دیشا

 ...من بده استکانو اون. زننایم مخ ینطوریا

  

 .داد ادامه یگرید نفر و امدین ییصدا یالحظه

 عقلشو چرا فهممینم من یعاقل نیا به مهندس بابا ـ

 خورده، چاقو خاطرش به تا دختره؟ نیا دست داده

 زن نکهیا محض به بود یگانیبا یتو طرف. کن فکر

 حاالم. کاره ههم و معاون شد اومد شد، فوت مهندس

 . شه زنش خوادیم که

  



صورتیتابو   
  
 

 

4295 

4295 
@romandl 

 .آمد خنده یصدا

 ودب خودش یتو همش بود؟ یگانیبا یوقت تا ادتهی ـ

 حاال ،یدیشنیم دیبا رو صداش زور به. افسرده و

 همه از حاال. دهیم ارائه و ارهیدرم خودش از پروژه

 هاچهب از گفتیم سوده که اسگهید زیچ هی بدتر نایا

 .دهیشن شرکت ی

  

 گرید بودند؟ او با. بکشد نفس توانستینم

 .بماند توانستینم

 هکاس از که یچشمان با و دیکش عقب را جانشیب تن

 . کرد گرد عقب خوران، تلو تلو بودند، زده رونیب

  



صورتیتابو   
  
 

 

4296 

4296 
@romandl 

 یعیطب حالت از باالتر را نیزم و بود گرفته جهیسرگ

 یبعد قدم و کرد حفظ را تعادلش یسخت هی د،یدیم

 .آمد در فرهاد نهیس به نهیس که برداشت را

 . کردیم نگاهش اخم با و بیج در دست فرهاد

 شده؟ یچ ـ

  

 را دستش زده وحشت. نگران و بود بلند شیصدا

 .گذاشت فرهاد دهان یرو

 ...سیه ـ

  

 .زد لب و دیلرز اشچانه. زدیم دو دو چشمانش

 .میبر ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4297 

4297 
@romandl 

 

  یتابوصورت#

۶۵۲ 

 

. زد پس صورتش یرو از را دستش اخم با فرهاد

 آبدارخانه سمت به و انداخت جانان بغل ریز دست

 . رفت

  

 ادهستیا نجایا اول که دید. شده خبر چه دیفهمیم دیبا

 .بود

 در یسوال و دیچرخیم سرش در هاحرف تمام جانان

 .شدیم تکرار ذهنش



صورتیتابو   
  
 

 

4298 

4298 
@romandl 

 کنن؟یم رو فکر نیا همه ـ

  

 کنار و گذاشت جانان دهان دور را دستش کی فرهاد

 .چسباند وارید به را او خودش،

 .دیلرزیم تنش. نبود خوب حالش

 یکس به تو یول گمایم ،یکنیم اصرار چون نیبب ـ

 انیجر نیا دوننینم شرکت یتو ایلیخ انگار. نگو

 .رو

  

 . یکس به گمینم باشه. گهید بگو بابا یا ـ

 هادفر دنش،یشن یبرا و رفت ترنییپا دختر یصدا

 .دیکش هم را جانان دست و رفت جلو یقدم



صورتیتابو   
  
 

 

4299 

4299 
@romandl 

 .ستین دختر گنیم ن،یبب ـ

  

 .بود بلندتر یدوم یصدا

 ؟یچ یعنی ـ

  

 باهم دمیشن که اول نیبب. نییپا اریب رو صدات ـ

 قباًل انگار بعدم. کننیم یزندگ جا هی ان،هیهمسا

 بگم خوامیم کاًل. مرده افتاده شوهره. کرده شوهر

 یفهم یم ده،بو طعمه دنبال گرگ. اسوهیب دختره

 اونم گردن،یم یکی دنبال که اوناس از گه؟ید حرفو

... دختره از سره کال که مهندس از بهتر یک



صورتیتابو   
  
 

 

4300 

4300 
@romandl 

 با. گهید کرده قالب خودشو بوده، هم اشهیهمسا

 ؟یدیفهم. حرفا نیا و یدلبر

  

 شد، وارد جانش به که یشوک شدت از و دیشن جانان

 . گرفت انیپا تنش لرز

 .ودب شده رهیخ شیرو به زده وق یچشمان با تنها حاال

 دیکش جلو خودش و کرد رها را دستش فرهاد

 .ستادیا آبدارخانه درچهارچوب

 ن؟یگیم یفیاراج چه نیدار دوتا شما ـ

  

 رهادف جلو نتواند که بود کرده قفل بدنش آنقدر جانان

 . ردیبگ را



صورتیتابو   
  
 

 

4301 

4301 
@romandl 

 نیزم یرو تنش تا گذاشت شوفاژ لبه را دستش

 .نکند سقوط

 . بود شده داغ سرش. برد هیر به فشار با را هوا

  

 .دیشنیم را فرهاد یعصب یهانفس یصدا

 ن؟یکرد یغلط چه االن دوتا شما گمیم ـ

 تنها اشگرفته گلو ته از اما ردیبگ را شیجلو خواست

 زور به هم خودش را شیصدا که جان یب فرهاد کی

 .آمد رونیب د،یشن

 .نیبد رو من جواب ن؟یشد الل چرا ـ

  

 : گفت لکنت با. آمد در کشانی یاصد



صورتیتابو   
  
 

 

4302 

4302 
@romandl 

 ...مهندس یآقا...آ ـ

  

 .آمد حرفشان انیم فرهاد

 ونتونزب خوب شیپ قهیدق کی تا ن؟یافتاد لکنت به ـ

 اره؟ ن،یشد الل االن. کردیم کار

  

 جانان کنار که بود دهیسپ دنبالش به و آمد ییپا یصدا

 ادفره به بعد و کرد نگاه جانان به واج و هاج و ستادیا

 .بود زده رونیب آن یهارگ و شده مشت دستش که

 :گفت دهیترس و انداخت جانان بازو ریز را دستش

 شده؟ یچ جانان ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4303 

4303 
@romandl 

 او سمت به و دیشن را دهیسپ یصدا فرهاد

 .سرچرخاند

 را دهیسپ سرخش، چشمان و کرده عرق صورت

 .رفت عقب یقدم که ترساند

 .دیلرزیم خشم از شیصدا

 همه گهید ساعت کی تا فقط ،گهید ساعت کی تا ـ

. ینکیم جمع رو بودن کنفرانس سالن یتو که ییاونا

 .اخراجه بخوره بتیغ یکس هر نداره فرق... یکس هر

  

 .شد بلند آبدارخانه از دختر دو هیگر یصدا

 .آمد عقب و خورد ییتلو تلو

 .دوخت هادختر به را تنفرش با نگاه



صورتیتابو   
  
 

 

4304 

4304 
@romandl 

 مخالفش جنس یرو خورده قسم که یدست به لعنت ـ

 .نشه بلند

  

 .کرد قفل را آن و بست را آبدارخانه در

 .ادد دهیسپ به یااشاره و داد سر بشیج داخل را دیکل

 .اتاق داخل اریب رو جانان ـ

  

 .افتاد راه جلوتر خودش

 

  یتابوصورت#

۶۵۳ 

 



صورتیتابو   
  
 

 

4305 

4305 
@romandl 

 از و کرد جدا وارید از را جانان شده سرد تن دهیسپ

 به و کرد ردش دند،بو شده جمع که ینفر چند نیب

 .رفت اتاق سمت

  

. نداشت را طیشرا آن در زدن حرف جرات

 آبدارخانه در یحت ای و افتاده یاتفاق چه دانستینم

 بودند؟ یکسان چه

 یرو که دید را فرهاد و کرد باز را اتاق در ترس با

 دستش دو انیم را سرش و بود نشسته یصندل

 .فشردیم

  



صورتیتابو   
  
 

 

4306 

4306 
@romandl 

 و بود سرخ چشمانش. کرد بلند سر در، یصدا با

 . بود کرده عرق صورتش

 زده خی تنش تمام که ماندیم یمتحرک مرده به جانان

 .کردیم حرکت یسخت به و بود

 .شد بلند یصندل یرو از فرهاد

 . دیبر نیتونیم شما ـ

  

 را او مردد و دوخت جانان به را نگرانش نگاه دهیسپ

 .کرد رها

 .چشم ـ

 خبر همه به دیبا. فتر رونیب اتاق از و دیدزد چشم

 .دادیم را دوباره جلسه یبرگزار



صورتیتابو   
  
 

 

4307 

4307 
@romandl 

  

 .کرد قفل را در و بست او سر پشت را در فرهاد

 دهش رهیخ شیجلو به و بود داده هیتک وارید به جانان

 .بود

 .ستادیا شیروبرو فرهاد

 .برسم من نکهیا قبل گفتن؟ یچ گهید ـ

  

 .داد نشان یالعمل عکس جانان

 .زد شیصدا نرم فرهاد

 .جانان ـ

  

 .آورد باال فرهاد چشمان تا را سردش نگاه جانان



صورتیتابو   
  
 

 

4308 

4308 
@romandl 

 بله؟ ـ

 .افتاد سرفه به. بود شده خشک شیگلو

 رد سفت را جانان و کرد پر را نشانیب قدم کی فرهاد

 . فشرد آغوش

 گوش کنار شیهالب. کردیم نگرانش تنش یسرد

 .دندیجنب جانان

 .بلدم کردنت آروم یبرا رو راه نیهم فقط هنوز ـ

  

 هم او که دیفهمیم جانان و داشت خش شیصدا

 . نبود نیا فکرش االن اما شده تیاذ

 خود از زین موقع همان که بود یسوال فکرش تمام

 .بود دهیپرس



صورتیتابو   
  
 

 

4309 

4309 
@romandl 

 کنن؟یم رو فکر نیهم همه ـ 

  

 دستان حلقه و آورد زبان به را سوالش اریاخت یب

 .شد ترتنگ فرهاد

 مهمه؟ ـ

  

 مهم که داد جواب دل در. ردب نهیس به محکم را هوا

 آنقدر خود یخود به دختر دو آن یهاحرف. بود

 را؟ فیاراج نیا بود دهیشن کم نداشتندمگر تیاهم

 فرهاد زن اگر که بود یجد شیبرا آنجا ماجرا اما 

 دل یدلبر با او که کنندیم فکر شرکت تمام شود،



صورتیتابو   
  
 

 

4310 

4310 
@romandl 

 کنار دیبا را سال نیچند است؟ سرتر فرهاد و برده

 گذراند؟یم فکر نیا با و هامآد نیا

 کنن رو فکر نیا همه اگر. خوامیم جواب جانان ـ

 مهمه؟ برات

  

 .داد جواب داربغض

 .اره ـ

  

 .دیپرس را یبعد سوال فرهاد

 ؟ستین ینطوریا که بدم حیتوض براشون برم من ـ

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

4311 

4311 
@romandl 

۶۵۴ 

 

 .بود خفه شیصدا

 .نه ـ

 خودت و یبد حیتوض یبر خودت یدار دوست ـ

 یتو همه که من، تنها نه که یطور هی ؟یکن ثابت رو

 کنن؟ باورت شرکت نیا

  

. کرد مزه مزه لب ریز را فرهاد یهاحرف یکم جانان

 :گفت فرهاد شد، یطوالن که سکوتش

 ؟یحاضر ،یشجاع مهندس خانم ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4312 

4312 
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 هب. کرد بلند را سرش و گرفت فرهاد راهنیپ از چشم

 فرهاد چشمان یسرخ دل در که یاهیس یها مردمک

 .کرد نگاه بودند، شناور

 ؟یچطور ـ

  

 .نشست فرهاد لب یرو یاروزمندانهیپ لبخند

 رو یزد حرف و یسادیوا فرشته جلو که روز اون ـ

 ادته؟ی

 جلو از هلن خانه شب آن تمام و بست چشم یالحظه

 .شد رد چشمش

 .آره ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4313 

4313 
@romandl 

 خود از را جانان تن و کرد تر شل را دستانش گره

 .داد صلهفا

 خودت یدار زمان ساعت کی... یهمونطور قًایدق ـ

 وت ش،یهما سالن جلسه یتو بعد ساعت کی. یبش

 که اونا و یاجامعه نیا یهاجانان ندهینما که یهست

 .فرشته جنس از آدمن هاده

  

 :زد لب ناباورانه

 ...من... م... فرهاد ـ

  

 .گذاشت جانان شانه طرف دو را دستش دو
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 رشاثا و داشت را تیعصبان لرز هنوز شیصدا آنکه با

 یمنطق فرهاد همان اما بود دایهو زین اشچهره در

 .بود یشگیهم

 رو تو دست تونمیم من. میدار امگهید راه جانان ـ 

 یهمسرم که کنم اعالم. جلسه اون یتو ببرم و رمیبگ

 . اخراجه بزنه، یااضافه حرف هر هرکس بگم و

  

 .کرد مکث یالحظه

 چپ نگاه بهت یکس عمرت آخر تا تو ینطوریا ـ

 یتو یکس و برات شنیم خم کمر تا همه. ندازهینم

 یتو یحت گهینم سرت پشت یزیچ شرکت خود

 یاحترام.  ستین یشگیهم حلراه نیا اما آبدارخونه
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 و خوامیم خودم نه رو ادیب دست به برات زور با که

 بخر هاآدم از رو احترامت امروز. یایراض تو نه

 مرک از یکس اگر و کنهیمسالم یکس اگر بذار. جانان

 و من ترس از نه باشه خودش خواست به شهیم خم

 ؟یفهمیم رو حرفم. تو

  

 دییتا نشانه به را شیهاپلک. خوب یلیخ. دیفهمیم

 .گذاشت هم یرو

 از که دونمیم. گمیم که نهیهم راهش تنها پس خب ـ

 ...بعدم. یایبرم پسش

 .فشرد را شیهاشانه

 .هستم من ـ



صورتیتابو   
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 نگاه نیزم به و گرفت فرهاد یهاچشم از نگاه جانان

 دوشش یرو ینیبارسنگ فرهاد توانست؟یم. کرد

 ندهینما. بود شیآرزوها تیغا نیهم اما بود گذاشته

 ... بودن جامعه یهاجانان

 دهیجنگ جامعه نیا در یخال یهادست با چهارسال

  بود؟ نبود، یزیچ برابرش در که امروز. بود

  

 . گرفت میتصم

 :گفت کوتاه و کرد بلند سر

 .باشه ـ
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 که بود آشکار آنقدر فرهاد رنگ یزغال چشمان برق

 .نماند پنهان چشمش از

  

  

 

 یتابوصورت#

۶۵۵ 

 

 و زد در ترنگران ییصدا با اما صبح مانند دهیسپ

 :گفت

 .جمعن سالن داخل همه مهندس یآقا ـ

  



صورتیتابو   
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 .رفت او طرف به و شد بلند جانان کنار از فرهاد

 .داد دهیسپ به و آورد رونیب را ابدارخانه دیکل

 نیذاریم براشون جدا یصندل حتمًا. اونجا نفر دو ـ

 . نینیبش سالن ته و هیبق از دور

  

 هب که ینگران نگاه از بعد و گرفت را دیکل دهیسپ

 :گفت تند تند انداخت، جانان

 .حتمٌا چشم چشم، ـ

  

 انانج یجلو فرهاد شد، بسته دهیسپ سر پشت که در

 .ستادیا

 .زد نگرانش صورت به یلبخند
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4319 
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 ؟یخوب ـ

  

 . شد بلند یصندل یرو از و داد تکان یسر جانان

 .داد سر بشیج داخل را دستش فرهاد

 دوست یچ هر تو بعد. زنمیم حرف من اول ـ

 .بگو یداشت

  

 .دیپرس فشیضع یصدابا

 ؟یبگ یخوایم یچ ـ

 .پراند باال ابرو

 .زایچ یلیخ ـ
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 .کرد ساعتش به ینگاه

 . میبر دیبا گهید کنم فکر ـ

  

 .دیکش شالش به یدست جانان

 .میبر باشه ـ

 .گرفت جانان سمت به و آورد باال را دستش فرهاد

 .کرد او دست به یااشاره 

 .دست اول ـ

  

 .زد شیصدا نگران

 .فرهاد ـ
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 .گرفت را نانجا مچ و برد جلو فرز را دستش فرهاد

 . بهتره میبر ینطوریا ـ

  

 هک در به. شد قدم هم او با. نگفت یزیچ گرید جانان

 نگاهش رهیخ و دیچرخ سمتش به فرهاد دند،یرس

 .کرد

 ...یدار زهیجا امروزت یبرا ـ

  

 .کرد کج سر جانان

 بزنم؟ حرف خوب اگر ـ

  

 .زد یمهربان لبخند و داد باال را شیابرو جفت
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 یکرد ثابت گهید بار کی االنم نیهم تا چون نه ـ

 .نکردم اشتباه انتخابم یتو

  

 . کرد باز را در

 .میبر حاال ـ

 

 یتابوصورت#

۶۵۶ 

 

 و داشت استرس. بود گرفته رنگ یکم شیها گونه

 نهیس و شدیم کمتر لحظه هر شیهابازدم و دم فاصله

 .رفتیم نییپا و باال یشتریب جانیه با اش
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 یوقت و نکرد نگاهش شیهما سالن به ورود تا فرهاد

 و فشرد دست در ترمحکم را دستش تنها شدند، وارد

 .رفتند زیم یابتدا سمت به

  

 و بود دهیخواب بود، ورودشان از قبل که ییاهویه

 و خوشد یپا یصدا تنها که یسکوت آن در جانان

 را خودش یهانفس یصدا توانستیم آمد،یم فرهاد

 .بشنود هم

  

 استخو اریاختیب ه،یبق نیسنگ و رهیخ نگاه از معذب

 رتمحکم نباریا که بکشد، فرهاد دست از را دستش

 .کرد دستش قفل را شیهاانگشت
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 و کرد شیرها فرهاد. دندیرس خوشان یصندل به

 .نشست یصندل پشت

 .داد رونیب یآسودگ با را نفسش

  

 :دیپرس کالفه که بود هامهندس از یکی

 ده،ش تموم قبل ساعت کی یبلق جلسه نواب جناب ـ

 عنوان رو یفور جلسه نیا موضوع نیکنیم لطف

 ن؟یکن

  

 که ماند فرهاد صورت یرو یالحظه نگاهش جانان

 از اثر چیه و بود کرده قفل هم در را شیهاابرو
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 دهید بود، کارشان اتاق در قبل قهیدق چند که یفرهاد

 .شدینم

 .منه یگزند جلسه نیا موضوع. یشکوه یآقا بله ـ

  

 ودخ به بود، انداخته نییپا سر استرس پر که جانان

 .آورد باال را سرش و زد تشر

 .کردندیم نگاه فرهاد به شده شوکه همه

 :دیپرس تعجب با که بود، یشکوه همان

 شما؟ یزندگ ـ

  

 .کرد نییپا و باال را سرش فرهاد
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 غهدغد اتونیلیخ یبرا دونستمینم. من یزندگ بله ـ

. هشد دهیکش هم شرکت آبدارخونه تا حثشب و بوده

 یازس شفاف جلسه نیا قالب در براتون دونستم الزم

 نیکن تمرکز کارتون یرو نیبتون بعد به نیا از تا کنم

 .من یزندگ نه

  

 .برد باالتر را شیصدا

 ؟یصابر و یداوود خانم گمینم درست ـ

  

 یرنف دو یرو به افراد یباق نگاه فرهاد، نگاه دنبال به

 یکیپالست تک یصندل دو یرو اتاق انتها که برگشت
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 اهکارمند همه که یبزرگ زیم از خارج بودند، نشسته

 .بودند شده جمع دورش

  

 .آمدینم کوتاه فرهاد و بود نییپا سرشان دختر دو 

 .آدینم صداتون داره؟ مشکل گوشتون خانما ـ

  

 .آمد باال سرعت با جفتشان سر

 دید را شانیصدا در تماسال فاصله نیا از جانان

 :دگفتن بلند جفتشان که دیبگو یزیچ خواست  و

 .بله ـ

  

 .زد یصدادار پوزخند فرهاد
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 مگفت که یدوم ای بود اولم سوال جواب بله نیا االن ـ

 داره؟ مورد گوشتون

  

 کینزد را کروفنیم فرهاد. زد خشکشان ها دختر

 .آورد

 کلمش که ییکسا یبرا تره واضح صدا االن خب ـ

 باز رو گوششون همه امروز دوارمیام. دارن ییشنوا

 خوب حالم اصاًل که دمیشن ییزایچ من چون کنن

 ساعت کی اخالقخوش و خوب سییر با و ستین

 .دارم تفاوت یلیخ شیپ

 

  یتابوصورت#
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۶۵۷ 

 

 .کرد صاف را شیصدا

 من یزندگ جلسه موضوع گفتم که نطوریهم... خب ـ

 که دوننیم نجایا همه.. .هیشجاع مهندس خانم و

 شرکت نیا یتو رو یسمت چه یشجاع مهندس خانم

  درسته؟ گه،ید دارن

  

 .گفتند یآرام بله همه

 ندار یسمت چه بگه بلند ممکنه، اگر نفر کی خب ـ

 .شونیا

  



صورتیتابو   
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 :گفت هازن از یکی

 .مهندس یآقا هستن شما معاون ـ

  

 .داد تکان دییتا نشانه به یسر فرهاد

 نیبدون دیبا که یبعد مورد. گفتن درست. بله ـ

 اگر. هستن منم یناج بودن، من معاون ریغ شونیا

  .نیدونیم رو یناج یمعن همه باشه یقو تونیفارس

  

 .کرد مکث یکم

 ارد یباال رفتمیم االن من نبودن، شونیا اگر یعنی ـ

 موجودات خوراک هم امجنازه االن و قتل جرم به

 . بود شده گهید
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 شیهاپلک و نشست جانان تن یرو یسرد عرق

 .کردیم تمومش فرهاد کاش. افتاد هم یرو

 که نیبدون اتونیبعض دیشا. ستین اغراق نیا ـ

 یمهم نقش چه من پرونده یتو یشجاع مهندس

 و سیپل اداره دیبر نیتونیم نیدونینم اگر و داشت

 االن تا که ییهانسبت همه از خارج اما. دیبپرس

 ... گفتم

  

 یهمگ صورت یرو را نگاهش و کرد تعلل یاهلحظ

 .چرخاند
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 یناج و معاون کنار در ندهیآ ماه کی کمتر در جانان ـ

 . بشه من همسر خوادیم بودن، من

  

 یرو همه نگاه و رفت فرو سکوت در یطور سالن

 .دش حبس اشنهیس در نفس جانان، که شد قفل دو آن

 .دیکش عقب را خودش یخونسرد با اما فرهاد

 .جانانه دست به جلسه هیبق ـ

  

 .برگشت جانان سمت به

 ؟یاآماده ـ

 مشت شیپایرو جانان زده خی دست و گفت لب ریز

 .کرد نییپا و باال را سرش و شد
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 هبست را شیگلو راه و بودند شده سنگ کلمات انگار

 ذهن در را کلمات. داد رونیب را نشیسنگ نفس. باشند

 .دآور زبان به و دیچ هم کنار

 کنار که یمصنوع یهاگل و بود زیم مرکز به ینگاه

 .بودند شده دهیچ هم

 آدم هی. سالمه چهار و ستیب. امیشجاع جانان من ـ

. رفتم دانشگاه. دارم پا و دست دوتا. شماهام مثل

 پروژه کردم، یکی رو روزم و شب. گرفتم مدرک

 . کردم رشد و کردم کار گرفتم،
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 زا چشم باالخره توانست که آنقدر. بود بهتر حالش

 .کند نگاه هیبق یسوال یهاچشم به و بردارد ها گل

 کل که بغلم ریز زدم چمدون هی قبل سال چهار من ـ

 مدماو. نبود شتریب ونیلیم کی از داخلش، اتیمحتو

 هی .بودم نذاشته داخلش رو پام حاال تا که یشهر یتو

 از  رو پاش اشخانواده یب که ساله ستیب آدم

 روز و شب حاال بود، نذاشته تر وراون بونشونایخ

 شهر نیا یتو خودش یبرا تا خوند درس کرد، کار

 مخود به االن من. کنه افتخار خودش به و بشه یکس

 یجا اگر هم شما دارم سوال هی فقط. کنم یم افتخار

 ن؟یکردیم افتخار خودتون به نیبود من

 

  یتابوصورت#
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۶۵۸ 

 

 . دیچرخ افراد همه انیم نگاهش و کرد سکوت

 یرو به و داد صیتشخ را دهیسپ و نایم نگران نگاه

 لب ریز را یآرام «آره» ینفر چند. اوردین خودش

 .کردند زمزمه

  

. بود باخته رنگ شیهاحرف و کلمات جلو ترسش

 .زد را شیهاحرف استرسیب

  

 اموهیب دختر کی من که نیبدون اگر حاال. خب اریبس ـ

 هم هفته کی فاصله در یسالگ ستیب یتو که
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 نیبدون اگر ؟یچ. اش بچه هم و شد فوت شوهرش

 چمدون یپنهون مادرش و پدر تیرضا یب آدم نیا

 نیا تا نیبدون اگر ؟یچ شد شهر نیا یراه و بست

 دوننینم باباش مامان نشستم نجایا که لحظه

 نیگیم ای نیکنیم افتخار بهش باز ؟یچ کجاست،

 و نیا به بسته رو خودش که ودهب خراب آدم هی نیا

 اون؟

  

 مهه. ندیبب را تعجب افراد اکثر نگاه در توانستیم

 .بودند کرده سکوت

 یتو اما داشت قتیحق نیدیشن که ییهازیچ همه ـ

 نبالد داشتم من. بودم ریتقص یب من حوادث نیا تموم

 ور شوهرم فوت خبر برام که گشتمیم ناهارم یسبز
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 که کردمیم یعزادار همسرم یبرا داشتم و آوردن

 .شدم نمیجن سقط متوجه

  

 .آمدینم در کسچیه از صدا

 مخصوصًا م،یدار زدن برچست به عادت یلیخ هاماه ـ

 هرکس. اس وهیب مرد، شوهرش یک هر. هازن به

 کرد، یزندگ تنها کس هر. اسمطلقه گرفت، طالق

 رو خودم من. وله سفر، رفت تنها یک هر. خرابه

 شماها، از خشمم از پر فقط من. دونمینم ستینیفم

 من. کننیم یزندگ کشور نیا یتو که یمردم همه از

 به زدن برچسب قبل اما خوبن و پاک همه گمینم

 تا ماش ن؟یهست یک شما که نیدیپرس خودتون از هیبق

 درق همون ن؟ینرفت کج راه شما ن؟ینکرد اشتباه حاال
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 هم ونقدرهم هست، متاهل آدم انتیخ احتمال که

 ای کرده فوت شوهرش که هیآدم هی رفتن کج احتمال

 ن؟یکنیم سختش نقدریا چرا گرفته، طالق

  

 که بدوزد یدختر دو چشم در چشم توانست باالخره

 دقت که یکم. بود دهیشن را شیهاحرف قبل یساعت

 رد یقبل جلسه به آمدن از قبل را دو نیا دیفهم کردن

 .بودند دهید فرهاد با راهرو

 ترسناک یماجرا کی وارد من همسرم، فوت بعد ـ

 چرا. نداشتم ازش یدرک چیه که ییماجرا کی. شدم

 چون نکرد؟ دعوت رو من دخترش عقد هیهمسا

 .بودم نحس
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 با چون برام؟ رفت غره چشم و اومد لیفام فالن چرا 

 فالن شوهر چرا. زدم حرف کوچه سر مجردش پسر

 فکر چون ؟داد یجنس امکیپ من به شب اون خانم

 تخت تونمیم کاره سر خانومش که شب فردا کردیم

 یه چشاش با چرا یفالن. کنم گرم براش رو خوابش

 بدزدم رو شوهرش دیترس برام؟ دیکش نشون و خط

  ازش

 که زد،یم رو خونه در سحر کله هیهمسا هوی ای

. بوده ابونیخ فالن ازدهی ساعت شبید دخترتون

. جاها نطوریا جوون نز بره نینذار نداره، تیخوب

 چرا؟

  



صورتیتابو   
  
 

 

4340 

4340 
@romandl 

 آن یادآوری با شد حبس اشنهیس در یالحظه نفس

 مانند هنوز چرا نبود؟ درد درمان زمان مگر. هاروز

 آتش؟ جانش و گرفتیم درد قلبش اول روز

 هنکیا. بود یبیعج یروزا. بودم وهیب کی من چون  ـ

 نازک، ای باشه پر ابروت ،یرنگ ای باشه یمشک لباست

 نایا یهمه. یبزن زجه همش ای و یبخند روز لطو در

 . بود شده مهم

  

 .داد تکان تاسف با را سرش

 همه، کابوس و بگردن برات خواستگار دنبال همه ـ

 ینینگس روش یگوهیب هیسا که یاندهیآ. باشه تو ندهیآ

 پاک رو ننگ لکه نیا زودتر یچ هر دیبا و کنهیم



صورتیتابو   
  
 

 

4341 

4341 
@romandl 

 حاضر که یکس هر با. دوباره ازدواج با ؟یچ با کنن،

 .رهیبگ رو وهیب مِن باشه

  

 

  یتابوصورت#

۶۵۹ 

 

 بآ. وفتدیب لرز شیصدا یرو خواستینم. کرد مکث

 .داد نییپا را دهانش

 لهیوس با روزه کی ،یشجاع خاندان زکردهیعز من ـ

 داشتمن افتادنشون اتفاق در یدخالت چیه که ییهااتفاق

 همه که بودم شده لیتبد یریحق و بدبخت آدم به



صورتیتابو   
  
 

 

4342 

4342 
@romandl 

 اگر یتح و بسوزونن دل رن،یبگ میتصم جام به بتونن

 حرف من. بزنن تهمت و بدن فحش خواست دلشون

 گهید شب کی و دمیشن ادیز تهمت. خوردم ادیز

 ... دمیبر

  

 .زد یتصنع لبخند

 ؟چته نگفت، ماه چند اون یتو کسچیه چون دمیبر ـ

 وت ،یبزن زار یدارحق تو. زینر خودت یتو. کن هیگر

 چپ پچ هم گوش یتو که اونقدر. یباش ناراحت حقته

 که برام کردن نچ نچ و زدن حرف من بهراجع و کردن

 نگران که اونقدر کسچیه. شدمیم یروان داشتم

. نبود من خود نگران بود، من مورد در مردم حرف

 .بود یبدبخت اول نیا و تهران اومدم که بود روز اون



صورتیتابو   
  
 

 

4343 

4343 
@romandl 

 همه و بود غربت نجایا. یودخ و بود آشنا اونجا اگر

 .بیغر

  

 .تلخ کوتاه،. دیخند

. نبود وارپچ پچ گهید فقط. خوردم حرف نجامیا من ـ

 نم اما حرفانیا گفتن ستین جاش نجایا. بود بلند

 مجرد؟ خانوم یبرا خونه بود، ینطوریا سواال. گمیم

 نیداشت تجربه دونمینم ؟یریگیم چند یشب

 در ادیب دو اعتس شب نصف تونخونهصاحب

 یعنی نباشه رفتن به حاضر رقمه چیه و تونخونه

 ملیف مثل هنوز گرفتم شب اون من که یارعشه ؟یچ

 ونیم ده،یند ایدن ساله ستیب جانان. چشمامه یجلو



صورتیتابو   
  
 

 

4344 

4344 
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 کرد، کار خوند، درس انداخت، پوست جامعه نیا

 .نینیبیم االن که ینیا شد و کند جون

  

 .زد یتلخند

 کی فقط که من یزندگ. بود من یگزند خالصه نیا ـ

 کشور نیا یتو جانان هاونیلیم و هزاران من. جانانم

 هزارم کی فقط دمیشن امروز من که ییهاحرف. میدار

 بودم دهیشن ساله چند نیا یتو که بود ییهاحرف

 ابمخر آدم کی من گفتن کرد،یم فرق شکلشون فقط

 با بعد. کردم زونیآو نواب مهندس به رو خودم که

 ...اموهیب من که دادن ادامه ترمحرمانه و ترآروم ییصدا

  



صورتیتابو   
  
 

 

4345 

4345 
@romandl 

 نگاه را او ترس با که یدختر دو چشم در تنفر با

 .زد زل کردند،یم

 مبه هم گوش یتو انهیمخف و یسر نقدریا که شما  ـ

 گهید هیحاش کی با خوامیم. اموهیب من که نیگیم

 ...کنم خوشحالتون

  

 .زدند زل او به همه

 .ردک شیرها و گرفت دندان به یالحظه را نشییپا لب

. انوهیب هم نواب مهندس که بگم بهتون خوامیم ـ

 .شدن فوت همسرشون چون

  



صورتیتابو   
  
 

 

4346 

4346 
@romandl 

 نییاپ را سرشان هیبق و دیشن را یکی آرام خنده یصدا

 .انداختند

 نیا نیبدون پس مضحکه، نظرتون به جمله نیا اگر ـ

 احمقانه قدرهمون هم زن جنس یبرا کاربردش جمله

 ...دارهخنده و

  

 .داد رونیب را نفسش

 یها همجنس از که قدراون دیشا من، امثال و من ـ

 به من. میندار انتظار هامرد از م،یدار انتظار خودمون

 هی فقط جامعه نیا یهاجانان هزاران از یکی عنوان

 خودتون عبرت رو من نکهیا اونم. دارم براتون حرف

 .نیبد قرار



صورتیتابو   
  
 

 

4347 

4347 
@romandl 

  

 بار را نگاهش و دیکش خشکش یهالب یرو زبان

 .داشتنگه دختر دو آن یرو گرید

 از کمتر یکس که بودم یدارخونه زن هی روز هی منم ـ

 فکر که ییروزا همون یتو من. گفتینم بهم گل

 نمبک یکار نکهیا یب بودم، غذام گذاشتن بار و ناهار

 راست و چپ که ییهمونا و شد خراب میزندگ

 یدختر چه گفتنیم وبابام  مانما به و رفتنیم

 و دعق رو من همونا قًایدق هزارماشاهلل، نیکرد بتیترب

 نیا که گفتن سرم پشت و کردنینم دعوت یعروس

 چه. هیاینیبشیپ قابل ریغ نقدریهم ایدن. نحسه

 ن؟ینباش من یجا فردا شما داره وجود ینیتضم

 . نینکن قضاوت هاروآدم



صورتیتابو   
  
 

 

4348 
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 امهیبق دیبذار ن،یکن یزندگ. نینزن برچسب روشون

. نیبد انجام یکار ماها یبرا ستین الزم. کنن یزندگ

 خارج هیکاف فقط. یدلسوز نه و میخوایم ترحم نه ما

 ما زده، ما به جامعه که یاجامعه یهابرچسب نیا از

 فتمگ بهتون که یاول یهاجمله مثل درست. نینیبب رو

 ...نیکنیم افتخار یآدم نیهمچ به نیگفت شما و

 و ادد هیتک یصندل یپشت به. دیکش عقب را تنش

 .دیچرخ همه یرو چشمش

 .دینباش خسته ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4349 
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 آخر در و انداختند شانیکنار به یسوال ینگاه همه

 نفس جانان و رفت هوا به که بود هادست یصدا

 .دیکش یاآسوده

 .دیشن کنارش از را فرهاد آرام یصدا

 .خانوم ینباش خسته ـ

 اب یخنکا مانند نش،یریش و دهیکش گفتنخانوم 

 یخندلب و دیچسب جانش به تابستان یگرما در یتگر

 .کرد سنجاق صورتش یرو

 

 ️نیبد پاسخنییپا یسنج نظر به

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
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4350 
@romandl 

۶۶۱ 

 

 را امانش داشت سردرد. گذاشت زیم یرو را سرش

 .دیبریم

 :دینال لب ریز

 م؟یبر جانان ـ

  

 .دیخند تاهکو و کرد فرهاد به ینگاه جانان

 بهت رو لیفا نیا من فقط. تمومه آره. دیببخش ـ

 .میبر بعد. بهش بنداز نگاه هی کنم،یم لیمیا

  



صورتیتابو   
  
 

 

4351 

4351 
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 چشمان با و کرد بلند زیم یرو از را سرش فرهاد

 .کرد نگاه جانان به سرخش

. کنهیم تمیاذ تیریپذ تیمسئول وقتا یبعض واقعًا ـ

 .هش تموم کارم سایوا نه یگیم میبر گمیم ساعته کی

  

 .دیخند جانان

 وجود به دیجد هیحاش هی نجایا روز هر یوقت خب ـ

 بگم؟ یچ یداشت انتظار مونه،یم من یکارا و ادیم

  

 .زد غر لب ریز و شد بلند جا از فرهاد

 .همونا از گن؟یم یچ مردم یهازن ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4352 
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 شلب فرهاد، غرهچشم با و رفت باالتر اشخنده یصدا

 .نزند قهقهه ات گرفت دندان به را

 . شد لشیمیا وارد

 .زنشونن یواقعن چون اونا دیشا ـ

  

 .نشست فرهاد یهالب یرو یلبخند

 صحبت شدنش یواقع بهراجع خوامیم امشب اتفاقا ـ

 .کنم

  

 یچشمان با جانان اما ماند جانان جواب منتظر و گفت

 دهز زل تاپشلپ صفحه به زدن پلک یب شده گشاد

 .بود



صورتیتابو   
  
 

 

4353 

4353 
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. کرد سکوت نتوانست گرید اما ردک کمر یا لحظه

 .زد شیصدا دهیترس

 ؟ییکجا... جانان ـ

  

 که انگار. شد مشت اشنهیس یرو دست تنها جانان

 .باشد خورده مشکل به دنیتپ در قلبش

 .شد شتریب کالمش ترس

 شد؟ چت جانان ـ

  

 و شد بلند جا از. دیند او از یالعملعکس چیه

 .خورد شسر پشت وارید به ضرب با اشیصندل

 .داد تکانش و ستادیا جانان کنار



صورتیتابو   
  
 

 

4354 

4354 
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 .جانان ـ

  

 .گرفتینم تاپشلپ صفحه از چشم

 .کرد نگاه تاپلپ صفحه به و شد خم. کرد رها را او

 نییپا و باال شده باز لیمیا یهاخط انیم را نگاهش

 بهم شتریب شیهاابرو آن، خط هر خواندن با و کرد

 .دیفهم را جانان حال لیدل و شد کینزد

  

 هادام درخواست با کانادا یهادانشگاه نیبهتر از یکی

 کرده موافقت ارشد یکارشناس مقطع در لشیتحص

 . بود



صورتیتابو   
  
 

 

4355 

4355 
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 ار او جانان حال نیا ل،یمیا از بدتر. شد تنگ نفسش

 .ترساندیم

 .برگشت سمتش به

 ؟یکن کاریچ یخوایم ـ

  

 .بود دایهو کلماتش انیم یناباور و ترس

  

 

  یتابوصورت#

۶۶۰ 

 



صورتیتابو   
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 ترس سکوتش نیا و بود کرده سکوت. زدینم حرف

 .کردیم شتریب را فرهاد

 خود سمت به را جانان و گرفت را یصندل دسته

 .برداشت صفحه از چشم باالخره تا چرخاند

  

 :کرد تکرار را سوالش رانیح و مستصال

 ؟یکن کاریچ یخوا یم ـ

  

 .انداخت هیسا اشجمله ادامه یرو یدیناام

 نه؟ ،یمونیم ـ

 آخر در و شد رهیخ اهشیس چشمان به یلحظات جانان

 .دیدزد نگاه و داد عقب را اشیصندل



صورتیتابو   
  
 

 

4357 

4357 
@romandl 

 .خونه میبر ـ

  

 لشحا که دیفهم فرهاد. گرفته و بود فیضع شیصدا

 .ستین خوب

 .کرد جمع را لشیوسا تمرکز یب و بست را تاپلپ

 .نکرد جواب گرفتن یبرا یاصرار گرید فرهاد

  

 خانه به شدند، نیماش سوار مدند،آ رونیب شرکت از

 در. رفتند خودشان واحد به کدام هر و دندیرس

 .یحرف چیه یب سکوت،

 وسط تا کفش با و نکرد روشن را هاالمپ فرهاد

 ار فشیک. درآورد جاهمان را شیهاکفش. آمد ییرایپذ



صورتیتابو   
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@romandl 

 ردک پرت یگرید مبل یرو را کتش و انداخت نییپا

 .را راهنشیپ آن دنبال به و

  

 داشت حمام طلب تنش و گرفتیم گر داشت بدنش

 .نداشت را اشحوصله اما

 کاناپه یرو را خودش و کرد باز را کمربندش

 .گذاشت دردناکش چشمان یرو را دستش. انداخت

  

 رفتنش خارج مورد در جانان با روز چند نیا در چرا

 رفتن ریخ از بود کرده فکر چرا بود؟ نزده حرف

 شده؟ دل کی خودش با و گذشته

 .خورد وول شیجا در یکم



صورتیتابو   
  
 

 

4359 

4359 
@romandl 

 یبیعج اتفاق مگر بود؟ شده شوکه نقدریا جانان چرا

 شانجواب از بود شده دیناام حتمًا... یلعنت بود؟ افتاده

 .گرید بود داده مثبت جواب او به که

  

 .فشرد هم یرو ترمحکم را شیهاچشم

 چرا. دیبگو یزیچ توانستینم. بود عاقالنه مشیتصم

 را ایدن کشور نیبهتر در یزندگ و لیتحص تفرص دیبا

 یازیامت چه کند؟ یزندگ او با فقط که گذاشتیم کنار

  او؟ با یزندگ داشت

  

 لیمیا کی با تنها نکهیا تصور. بود کرده داغ سرش

 . کردیم اشوانهید بدهد، دست از را جانان احمقانه،



صورتیتابو   
  
 

 

4360 

4360 
@romandl 

 با. رفت حمام سمت به خوران تلو تلو و شد بلند

 دوش ریز را خودش داشت تن به که یلوارش همان

 اما انداخت جانش به یلرز آب یسرد. رساند حمام

  . دینکش کنار

 .زد حرف خودش با لب ریز

 حرف بذار گفت قدر چه. فرهاد سرت بر خاک ـ

 آره فتگ... ایب. بگو نه ای آره کی فقط نه یگفت بزنم،

 به اما آره بگم خواستمیم من گهیم ادیم فردا االن

 .شه کنسل رفتنم که یشرط

  



صورتیتابو   
  
 

 

4361 

4361 
@romandl 

 کنار چشمانش جلو از جانان متعجب و ریمتح چهره

 ودب نزده حرف کلمه کی خانه به دنیرس تا. رفتینم

 . گرید بود رفتنش فکر ؟یچ که

  

 به یمنف افکار آنقدر. شدیم مسموم افکارش با داشت

 رو و ریز دائم اشمعده که بودداده ذهنش خورد

 .شدیم

  

 . دیکش کنار را خودش و بست ار آب ریش

 .آمد رونیب حمام از و بست کمرش دور  اشحوله

 آن یرو را خودش و دید را تختش یکیتار همان در

 .کرد پرت



صورتیتابو   
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 امروز که گفتیم دیبا داشت اعتقاد شانس به اگر

 هر که یکارمند دو آن از اون. بود یبدشانس دور یرو

 سردرد آن هم بعدش گفتند، جانان به خواستند چه

 یرو را شیهاچشم. جانان لیمیا هم تهش و یکوفت

 . فشرد هم

  

 شدیم قبل فرهاد همان فردا. دیخوابیم بود بهتر دیشا

 یاحساسات از دور به بار نیا. زدیم حرف جانان با و

 بار کی... یمنطق. بود دهیبر را امانش وقته چند نیا که

 رید نکهآ قبل... برود آنکه قبل. زدند یم حرف یمنطق

 .شود



صورتیتابو   
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  یتابوصورت#

۶۶۲ 

 

 و جنباند سر اشینیب شدن غلغلک احساس با

 .کرد باز را شیهاپلک یال حوصلهیب

  

 یکس از یتار و محو ریتصو اتاق، روشن کیتار در

 .بود خواب مست. دید را

 .شد ترواضح ریتصو و زد پلک هم پشت دوبار

  



صورتیتابو   
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4364 
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 ینیریش دهخن یصدا  .بود نشسته تختش لبه نفر کی

 .آمد

  ا؟یرو ای بود خواب

  

 .شد قبل از ترواضح ریتصو زد پلک گریبارد

 :زد حرف و دیخند ریتصو

. مهندس یآقا خورد رو کوچکه روده بزرگه، روده ـ

 پسند یمحمد حجاب هی پاشو آلود؟خواب نقدریا آدم

 .میبخور شام میبر کن، تنت

  

 یواقع ؟است جانان خود ریتصو نیا کردیم باور دیبا

 . الیخ و خواب از دور به و



صورتیتابو   
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 بودنش آلود خواب از و دیخندیم که بود جانان خود

 کرد؟یم انتقاد

  

 . بود شیهاحرف نهیآ نگاهش

 .افتی وسعت لبش یرو لبخند جانان

 ؟یشد شوکه نقدریا ـ

  

 یکم شیصدا. داد تکان صورتش جلو را دستش

 .شد نگران

 ؟یزنینم پلک چرا ؟یخوب فرهاد ـ

  



صورتیتابو   
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4366 
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 یرو لبخند ،ینگران و دیند فرهاد از یالعملعکس

 .خشکاند را لبش

 ...فرهاد ـ

 از یکسر در فرهاد یوقت ماند، تمام مهین اشجمله

 .انداخت او دور را شیهادست و نشست هیثان

  

 جانیه از که نشست فرهاد برهنه نهیس یرو اشگونه

 .رفتیم نییپا و باال

 ...یخودت ـ

  

 .شیصدا در لرز از ختیر نییپا یهر دلش جانان



صورتیتابو   
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4367 
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 هب ترمحکم را جانان و کرد ترتنگ را شیهادست گره

 .چسباند نهیس

 ...دختر یداد دقم ـ

  

 توانستیم اما نبود یکردن باور بغض؟ و نواب فرهاد

 خدا و دارد لرز دارد، بغض شیصدا که بخورد قسم

 .بود اشیبان و باعث که کند لعنت را او

 .بغض با لرز، اب آرام،. زد شیصدا

 ...فرهاد ـ

  

 ...باز یکردیم کسمیب یداشت ـ



صورتیتابو   
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4368 
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 چند فقط. کردیم خودش نثار دل در که بود نینفر

 شامشان پخت یپا هم آن که بود گذشته ساعت

 .دکرینم را آمده بار به فاجعه نیا فکر بود، گذاشته

 .آمد رونیب شیگلو ته از یاخفه دیببخش

  

 نجوا گوشش کنار که بود یجواب فرهاد بخشمینم

 .کرد

 د؟یبخشینم که چه یعنی. دیرس جانش تمام به بغض

 

  یتابوصورت#

۶۶۳ 

 



صورتیتابو   
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 افتی یمجال جانان و شد تر باز فرهاد یهادست گره

 به و برد عقب سر. صورتش به کردن نگاه یبرا

 .شد رهیخ سرخش یهاچشم

 .زد لب ناباورانه و رتیح با

 ؟یبخشینم ـ

  

 :داد جواب یتلخند با. دیجنب طرف دو به فرهاد سر

 .نه ـ

  

   .دیلرز اشچانه و کرد خی تنش

 .نشست نشییپا لب یرو و آمد باال فرهاد دست

 .نکن بغض ـ



صورتیتابو   
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 .شد پر شیهاچشم

 .نشست چشمش ریز فرهاد گرید دست و 

 .نکن هیگر ـ

  

 کردیم احساس که داشت گلو در بغض آنقدر

 .آمده جلو و کرده باد شیگلو

 ستورد چرا گرید بخشد؟ینم که بود نگفته محکم مگر

 داد؟یم

 :دینال و دیکش عقب را تنش

 .کن ولم ـ

  



صورتیتابو   
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 خم و چیپ در بار هزاران شدن ادا از قبل کلمه هر

 نهات و شدیم کهیت کهیت شکست،یم شیگلو بغض

 .آمدیم رونیب خفه ییصدا

 .گذاشت او کمر پشت را دستش کی فرهاد

 ببخشم؟ یخوایم ـ

  

 فهنص لبخند کی برعکس و نداشت بغض گرید الحا

 .بود نشسته لبش کنج یامهین

 ببخشم؟ یخوایم مهندس خانم ینگفت ـ

  

 اگر بود احمقانه. شد نییپا و باال شیگلو بیس

 ! نه گفتیم



صورتیتابو   
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 .دش ترپهن فرهاد لب یرو لبخند و گفت یلب ریز آره

  

 .گذاشت جانان شانه یرو را دستش

 .باشه یگیم گفتم، یچ هر من امشب، اخر تا فقط ـ

  

 دیشک باال را اشینیب. ترساندتش فرهاد کالم طنتیش

 . داد نییپا را بغضش از یکم و

 ؟ییزایچ چه ـ

  

 .آورد جلو را سرش

 قبول؟. خوب یزایچ ـ



صورتیتابو   
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 و باال را صورتش کیمیم یکم مشکوکش چشمان با

 :فتگ قبلش، یلحظات استرس یادآوری با و کرد نییپا

 .باشه ـ

 

  یتابوصورت#

۶۶۳ 

 

 .کرد جانان به یاهاشار

 .ترکینزد ایب ـ

  

 .کرد زیر چشم

 ؟یچ یبرا ـ



صورتیتابو   
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 . دیکش جلوتر را خودش و کرد ینچ فرهاد

 بار کی و انداخت جانان طرف دو فرز را شیهادست

 .چسباند نهیس به را او گرید

  

 .ترهراحت ینطوریا ـ

 .کرد تقال جانان

 .کن ولم فرهاد ـ

  

 .گرفت را او ترمحکم رهادف

 .یشیم فرهاد یب. هامهیبخ به نخوره دستت ـ

  



صورتیتابو   
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 عقب را شیهادست تند جانان و بود جا به هشدارش

 .ماند ساکن شیسرجا و دیکش

 .کن ولم فرهاد ـ

  

. آورد فرهاد یهالب یرو خنده لحنش و گفت ناله با

 :گفت یجد و دیخند صدا یب

 کنم؟ ولت چرا ـ

 .زد غر. دبو یشاک جانان

... که شهینم راه به راه یه. مینامحرم هنوز ما فرهاد ـ

 ...که االنم

 .گذاشت تمام نا را اشجمله

  



صورتیتابو   
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 . گرفت را منظورش فرهاد

 حرف خوامیم کن تحمل کمی... دونمیم نارویا همه ـ

 هر... رشیز یبزن یتونینم یداد قول هم تو و بزنم

 .یبر کنمیم ولت بعد. یکنیم قبول رو گفتم یچ

 :گفت حرص پر

 .خب ـ

  

 یرو را شیهادست و خورد وول شیجا در یکم

 .کرد میتنظ جانان کمر

 مشهد، میبر بود قرار که ما... دهیع گهید هفته دو ـ

 باشه؟... میریم دیع

  



صورتیتابو   
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 :داد جواب جانان مکث با یکم و کرد سکوت

 .باشه ـ

 که میبزن میتونینم یحدس چیه کدوممون چیه ـ

 منم. همه دنیم نشون یواکنش چه و خبره چه اونجا

 ثلم کنم بغلت باشه الزم دیشا... باشم کنارت خوامیم

 ...االن

  

 . کرد مکث یالحظه

 .کنم بوست باشه الزم دیشا ـ

 هم نفس یالحظه جانان و کرد مکث عمدًا بار نیا

 .نشست لبش یرو یلبخند. دینکش



صورتیتابو   
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 صاًلا خب هک میریبگ جدا اتاق دوتا دیبا میبر مثاًل ـ

 .شهینم

  

 .نرفت رو از اما آورد کم بهانه. کرد سکوت

 تا که استبهونه نایا همه یکن فکر یتونیم البته ـ

 فرداپس که بگم بهت خواستم... درسته هم یحد

 .میخونیم رو عقد غهیص و محضر میریم

  

 

  یتابوصورت#

۶۶۴ 

 



صورتیتابو   
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 .کرد بلند سر و دیپر جا از زده وحشت

 ؟یچ ـ

  

 ادامه را اشجمله آرامش با فرهاد و گفت رتیح با

 :داد

. هساد عقد خطبه هی فقط اما میخونیم رو عقد خطبه ـ

 بابات و مامان حضور با میبذار رو یکار اصل

 .ستا شناسنامه ثبت بدون فردا پس یعنی. میخونیم

  

 بلدش انقدر فرهاد و شد شوکه. نداشت را انتظارش

 .بفهمد را چشمانش درون ترس که بود

 ...آخه ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4380 
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 .گذاشت شیهالب یرو دست فرهاد

 بامش. یکن قبول دیبا حتما که گفتم یالک. سیه ـ

 اتیینها نظر فردا و یبکن رو هاتفکر یدار فرصت

 ...فقط... یبگ بهم رو

  

 .زد زل شیهاچشم به

 نیا به خودم من... جانان یکن درکم که خوامیم ـ

 برام تو اما ندارن یرزشا برام و ندارم اعتقاد زایچ

 نیا فقط ،یبد بله جواب اگر تو. یدار ارزش

 و کردن بغل بار هر یتو که یوجدان عذاب احساس

 از رو نمیبیم هاتچشم یتو گرفتن رو دستت



صورتیتابو   
  
 

 

4381 
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 اتفاق چیه ستین قرار ِاال و یکرد دور خودت

 .وفتهیب یشتریب

  

 دز اش چانه ریز دست فرهاد و افتاد نییپا جانان سر

 .آورد باال را آن و

 .شد بلند دلش ته از آخر جمله

 قتو فردا تا. کنم حست ترکینزد و شتریب خوامیم ـ

 .یدار

  

. برد عقب را سرش و کرد باز را شیهادست گره

 .شد قیدق جانان صورت در یکم

 .یشد ترخوشگل ضمن در ـ



صورتیتابو   
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 صورت یرو که بود یمیمال شیآرا به یا اشاره

 .بود نشانده

 .گرفت رنگ شیهاگونه

 .ستادیا سرخش یهالب یرو نگاهش

 ور یکی نیا بگو گرفتن، جلوتو اگر امتیق روز ـ

 خب؟ ره،یگیم گردن فرهاد

  

 و کند لیتحل و هیتجز را حرفش جانان آنکه قبل و

 شیهالب آمد، جلو فرهاد صورت بفهمد، را منظورش

 و عشق نام به زد یمهر شیها لب یرو. شد داغ



صورتیتابو   
  
 

 

4383 

4383 
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 لگ کی به کی قلبش یها شکوفه.دش قفل زبانش

 . دادند

  

 دانست ینم حالل؟ ای بود حرام ثواب؟ ای بود گناه

 اتنه اما بود شده گم حالش فیتوص یبرا هاواژهانیم

 نیا از و نبود بد بود، چه هر که کرد اقرار خود به

 .انداخت نییپا سر اقرار،

 م؟یبخور شام حاال ـ

  

 . کرد باز چشم لخج جانان و گفت طنتیش با فرهاد

 جا از باشد، شده رها کمان چله از که یریت مانند

 .رفت رونیب اتاق از و دیجه



صورتیتابو   
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 .دیشن سرش پشت را فرهاد مردانه خنده یصدا

 *** 

  

  

 

  یتابوصورت#

۶۶۶ 

 

 .گذاشت زیم یرو را قهوه یخال وانیل جانان

 خوردم به رو قهوه وانیل نیا من شب موقع نیا ـ

 شم؟ینم بخوا یب ،یداد

  



صورتیتابو   
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 کنار را وانشیل و دیکش سر را قهوه اخر جرعه فرهاد

 .کرد ترکینزد او به را خودش و گذاشت جانان وانیل

 .ادیز نکردم ظشیغل بعدم چسبهیم شام یرو . نه ـ

 امده ادشی یزیچ انگار بعد و گفت یلب ریز باشه

 .کرد نگاه فرهاد به باشد،

 ؟یبپوش لباس یبر یخوا ینم ـ

  

 .کرد تنش یرکاب به ینگاه تعجب با

 .که دارم لباس ـ

  

 .انداخت او به یا هانهیسف اندر نگاه جانان

 ... نراهیپ شرت،یت. یدیپوشیم قباًل اونا از لباس ـ



صورتیتابو   
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 :داد ادامه نمک با و دیپر حرفش انیم فرهاد

 ...چادر مانتو، جوراب، کروات، شلوار، کت، ـ

  

 به و کرد وتسک دید که را جانان حرص با نگاه

 .دیچسب جانان

 .انداخت او گردن دور را دستش

 روز دو خطبه خوندن تا. مهندس خانوم الیخیب ـ

 .مونده گهید

  

 .زد غر و کند آزادش تا کرد تقال یکم جانان



صورتیتابو   
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 هنوز که من ؟یمطمئن نقدریا که یکرد خبر عاقد ـ

 .نکردم قبول

 .نشاند لبش گوشه یلبخند فرهاد

 نیهم بگم. رمایگینم گردن رو یگناه گهید من ـ

 خودت رو بعد به فردا از گناهان، هیبق جواب االن،

 .یبد دیبا

  

 فرهاد لب یرو لبخند و شد سرخ جانان یهاگونه

 .آمد کش شتریب

 .کرد محکم جانان شانه یرو را دستش

 .یبزن یبخوا هم ییهاحرف هی امشب کنم فکر ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4388 
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 .آمد باال جانان سر

 ؟ییحرفا چه ـ

 :گفت کوتاه

 نه؟... امشب یایالزان... متیتصم... عصر بهراجع ـ

  

 را آزادش دست فرهاد. گفت لب ریز «آره» جانان

 هیتک شیبازو به را او سر و گذاشت جانان سر یرو

 .داد

 :گفت آرام

 .میبزن حرف یشکل نیا ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4389 
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 کرد یباز شیهادست با. نخورد تکان شیجا از جانان

 .کرد نگاه آنها به و

 هک یلیمیا اون و کردن یاپال کانادا، به رفتن.. .خب ـ

. بود من یهاآرزو تینها که وقته یلیخ ،یدید امروز

 کردن فکر با. دمید رو لحظه نیا خواب فقط بار چند

 یوت شهیهم. شدیم یرنگ یرنگ پروانه پر قلبم بهش

 باال و زدمیم غیج اومد،یم امیاپال جواب یوقت ذهنم

 که روز اون. کردمیم هیگر ذوق از یحت و دمیپریم

 یلیخ قبلش دادم بهت رو مثبت جواب کافه اون یتو

 . تمنداش دیام اونا جواب به گهید. کردم فکر نرفتنم به

  

 .داد رونیب را نفسش



صورتیتابو   
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 خودم از بار کی فقط دنینم جواب گهید گفتم ـ

 بود مثبت جوابشون و دادن جواب اگر دمیپرس

 جانان؟ یکن کاریچ یخوایم

 

  یتابوصورت#

۶۶۷ 

 

 .شد مشت شیپا ران یرو دستش

 جواب کی تا کردم جنگ خودم با روز نیچند من ـ

 رم،ینم که بود نیا جواب و بدم سوال نیا به قاطع

 قبول رو درخواستم و بدن مثبت جواب اگر یحت

 یم که نداشتم موندن یبرا یلیدل هاروز اون من. کنن



صورتیتابو   
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 و هرش نیا به رو من هک نبود یطناب چیه برم، خواستم

 فحر نقدریا من. رفتن شد امیرو که کنه وصل کشور

 کوچه به یا عالقه نه که دمیکش یسخت و  دمیشن

 خاطراتمم از یحت ها،آدم نه و باشم داشته ابونایخ

 ...حاال اما بودم یفرار

  

 . کشدارشد سکوتش یکم و کرد مکث

 که رمدا طناب هی حاال موندن، یبرا دارم لیدل حاال ـ

 انتظار واقعًا هم عصر... نجایا به کنهیم وصل رو من

 مدیام که گفتم. شدم شوکه و نداشتم رو لیمیا اون

 البته. ..بود اما باشه مثبت جوابشون که بود کم یلیخ

 قهیدق پنج کلش اما شدم دل دو هم کمی دروغ، چرا

 هک یبود خودت یتو نقدریا تو بعدًا و دیکش طول



صورتیتابو   
  
 

 

4392 

4392 
@romandl 

 رمب خونه، میایب گفتم. بگم بهت یزیچ نکردم جرات

 میزنب حرف و بدم خبر بهت تا امیب و کنم درست شام

 ...که

  

 .شد چشم در چشم فرهاد با و کرد بلند سر جانان

 :دیپرس آرام فرهاد

 ؟یمونیم االن ـ

  

 .زد یرنگکم لبخند

 .آره ـ

 شه؟یهم یبرا ـ



صورتیتابو   
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 یور دییتا نشانه به را شیهاپلک و کرد کج سر جانان

 .گذاشت هم

 .شهیهم یبرا ـ

  

 .زد پچ

 رمیکی نیا گناه ،یشد کن گوشحرف نقدریا حاال ـ

 رم؟یبگ گردن به خودم

  

 منظورش جانان د،یایب جلو سرش آنکه قبل بار نیا و

 و کرد جدا فرهاد آغوش از را خودش فرز د،یفهم را

 .دیجه مبل یرو از

 .ستادیا فرهاد روبرو



صورتیتابو   
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 .دیکش یپوف و کرد نگاهش کالفه فرهاد

 .خوامیم رو اتبله جواب فردا جانان ـ

  

 .دیخند کالمش حرص به جانان

 .نباش مطمئن ادیز اما دمیم خبر بهت فردا تا ـ

  

 .کرد نگاهش و خورد حرص

 :گفت یدستور

 .محضر میریم فردا پس جانان ـ

  

 .رفت باال طنتیش با شیابرو جفت



صورتیتابو   
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 .مینر اگر ـ

 انجان که شد بلند مبل یرو از و زد یحرص با لبخند

 .رفت عقب یقدم

 سرم به بزنه من نکهیا قبل االن تو. میندار مینر ـ

 میبر باشه یگیم یایم فردا و خودت واحد یریم

 ...ِاال و محضر

  

 .داد تکان جانان صورت جلو را دستش

 نجایا تنهام یوقت ،یکن یم جدا رو کارت اتاق ـ

 شب خرآ و صبح فقط. امینم باال منم و یاینم

. میردبرگ و کار سر میبر باهم و مییبدو میبر یتونیم

 .نیهم



صورتیتابو   
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 .رفت اتاقش سمت به و گرفت جانان از نگاه

 .ستادیا شیسرجا خورده جا و دیورچ لب جانان

 . برگشت عقب به و ستادیا راه انیم

 .انداخت جانان به یکوتاه نگاه

 پل اون یرو امتیق روز ینکن هم رو کار نیا اگر ـ

 کننیم کتاب حساب مردم همه گن، یم که یصراط

 هک اونجا یسیوا تراضافه روز کی دیبا تو یول رنیم

 من بعد، به فردا از. یکن رو هاتگناه کتاب حساب

 من هم رو یگناه چیه و بهت دمینم یقول چیه گهید

 .رمیگینم گردن

  



صورتیتابو   
  
 

 

4397 

4397 
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 . رفت و برگرداند رو

 دبو شده خشک شیسرجا ییرایپذ وسط همان جانان

 .دیشن اتاق داخل از را فرهاد یصدا که

 به شب. اونجا رینگ خودت به رو هامظلوم افهیق ـ

 .مهندس خانم ریخ

  

 د،یکل تند. نشود بلند اشخنده یصدا تا دیگز لب

 رونیب واحد از و برداشت را شیغذا ظرف و یگوش

 .رفت

*** 

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

4398 

4398 
@romandl 

۶۶۸ 

 

 به ینگاه فرهاد. آمدند رونیب خانه محضر در از

 .کرد ساعتش

  م؟یبر کجا ـ

  

 .دز یبشکن فرهاد. بود فکر در و نییپا سرش جانان

 ...مهندس ـ

 .بود دهیپر رنگش. آمد باال جانان سر

 .دشدن کینزد بهم شیابروها و ستادیا شیجلو فرهاد

 ؟یخوب. دهیپر رنگت ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4399 

4399 
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 .کرد نییپا و باال را سرش تنها و نزد یحرف

 ؟ینگران االن ـ

 جلو گرید یقدم فرهاد. کرد نگاهش حرف یب نجانا

 .ستادیا اشیوجب کی در و رفت

 میریم االن. جانان وفتادهین یدیجد اتفاق چیه ـ

 واحد هاشب یریم تو خونه، میریم بعد شرکت،

 ماهه کی غهیص نیا. سابقه مثل یچهمه و خودت

. ترهراحت المیخ اما کنهینم خوب هم رو خودم حال

 موافقت که یترراحت هم تو ینطوریا که دونمیم

 درسته؟ ،یکرد

  

 .کرد نییپا و باال را سرش



صورتیتابو   
  
 

 

4400 

4400 
@romandl 

 .دیخند آرام فرهاد

 ؟یگذاشت جا باال گفتن بله بعد رو زبونت ـ

  

 .شد بلند گلو ته از شیصدا

 .نه ـ

 نیماش طرف به و گذاشت کمرش پشت دست فرهاد

 .کرد تشیهدا

 چیه هش ثابت بهت نکهیا یبرا و شود سوار برو پس ـ

 ونا و یمونیم تو و شرکت میریم وفتاده،ین یاتفاق

 .سرته یرو که یکار کوه

  



صورتیتابو   
  
 

 

4401 

4401 
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 لبخند بود، شده قرص دلش ته یکم که جانان

 .رفت نیماش طرف به و زد یکمرنگ

 *** 

  

 ار یمرد آمدن خبر دهیسپ که بودند کار مشغول دو هر

 .رفت و داد

 و شد اتاق وارد یکلیه درشت مرد سرش پشت 

 به و شد بلند جا از افتاد او به چشمش تا هادفر

 .رفت سمتش

 .یاومد خوش. خان منصور سالم ـ

  

 .کرد مرد بهیغر و خشن چهره به ینگاه جانان



صورتیتابو   
  
 

 

4402 

4402 
@romandl 

 بغل را او بود کرده صداش منصور فرهاد که یمرد

 .زد فرهاد شانه یرو یابوسه و کرد

 . مهندس آق سالم ـ

  

 .زد یمهربان دلبخن و کرد جدا خود از را مرد فرهاد

 .گرفت هایصندل مست به را دستش

 ؟یسالمت به یشد آزاد یک. منصور نیبش ـ

  

 .برگشت جانان سمت به

 .ارهیب ییچا دوتا بگو قاسم دیس به جانان ـ

 .شد بلند جا از و گفت یلب ریز باشه جانان

  



صورتیتابو   
  
 

 

4403 

4403 
@romandl 

 

  یتابوصورت#

۶۶۹ 

 

 .دیشن را منصور یصدا

 برم رونیب دماوم. مهندس شمام شرمنده من ـ

 من گفت داده، رو پول که یریخ اون یبوسدست

 من با و اومد که کن تشکر نواب فرهاد از برو امیک

 .کرد میراض و  زد حرف

  

 .دینشن یزیچ گرید و بست را در



صورتیتابو   
  
 

 

4404 

4404 
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 قاسم دیس به تند و رساند آبدارخانه به را خودش

 آمده که یسرعت همان با و اوردیب ییچا دو که گفت

 .برگشت قاتا به بود،

  

 اما بود شده رشیگدست ییهازیچ مرد یهاحرف از

 .نه کامل

 :گفت د،یچرخ شیرو که فرهاد نگاه و کرد باز را در

 ...بهش گفتم ـ

  

 را انجان تعلل که فرهاد. بود انداخته نییپا سر منصور

 . کرد اشاره کنارش یصندل به دید

 .ینیبش نجایا یتونیم یخوایم ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4405 

4405 
@romandl 

  

 ارکن یصندل یرو بعد، یا هیثان و تگف لب ریز آره

 .بود گرفته جا فرهاد

 .بود انداخته نییپا سر منصور

 . یآبج سالم ـ

 هادفر که خوردینم یکسان به ابدًا... افهیق و لحن نیا

 .بود دوست آنها با

 :داد جواب ادب رسم به

 .نیاومد خوش سالم ـ

  

 .گرفت منصور سمت به را دستش فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4406 

4406 
@romandl 

 ازاد تازه که زندان یتو منه یهایولسلهم از منصور ـ

 .شده

 .برگشت جانان سمت به و

 .بنده همسر یشجاع مهندس شونمیا ـ

  

 ات دیگز لب جانان که آمد باال تند آنقدر منصور سر

 .نخندد

 ...قتل خاطر به مگه شوما! شوما؟ زن ـ

  

 .دیکش گردنش پشت دست کالفه

 آق کن ولش. زنمیم جیگ خورده هی من کنم فکر ـ

 ...من مهندس



صورتیتابو   
  
 

 

4407 

4407 
@romandl 

  

 .دیپر حرفش انیم فرهاد

 همسرم قتل خاطر به من درسته. یزنینم جیگ تو ـ

 .میکرد ازدواج تازه. دوممه همسر جانان. بودم زندان

  

 .آمد منصور لب به خنده

 . باشه مبارک. پس نیشد دوماد آق اههه ـ

 .کرد نگاه جانان به کوتاه

 .یآبج باشه مبارک ـ

  

 .گفت لب ریز ممنون جانان

 .کرد ثابت فرهاد یرو را نگاهش منصور



صورتیتابو   
  
 

 

4408 

4408 
@romandl 

. امیرک آدم من. تونیبوس دست اومدم من خالصه ـ

 نیا گفتم. زدم حرف پشتت اومدنت بعد زندانم، یتو

 الل. کرد فراموش قراراشو و قول رفت مهندسم آق

 نیا و کولر باد جلو نشستم موقع اون که زبون نیا شه

 خانواده اون کردن یراض در به در شما زدم رو حرف

 آزاد و هید نیا کردن صاف یبرا یبود ریخ و مقتول

 . من کردن

  

 

  یتابوصورت#

۶۷۱ 

 



صورتیتابو   
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 .دیخند مردانه فرهاد

 دوست من. یداشت حق. نداره بیع منصور باشه ـ

 که یقول به و بخوره رقم یاگهید طور ماجرا داشتم

 اول یروزا همون رو زنت من. نشد اما کنم عمل دادم

 ...نشد اما رفتم هم اشخونه در یحت کردم دایپ

  

 .زد منصور نیغمگ صورت به یلبخند

 ذهنم به فقط. ادیدرنم آرامش گهید یزندگ اون از ـ

 ریز رو پسرت دوتا و رونیب یایب اونجا از که دیرس

 به  .یکن بزرگ خوب نارویا و یریبگ پرت و بال

 زود یلیخ و طرف اون شیپ رفتم هم خاطر نیهم



صورتیتابو   
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4410 
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 که  هم هید. بده تیرضا و رهیبگ هید که شد یاضر

 .دیکش رو زحمتش احمد حاج

  

 . بود انداخته نییپا سر منصور

 .کرد بلند سر و گرفت را چشمانش ریز نم

 یکرد تو که یکار خدا به. مهندس امشرمنده من ـ

 از یکار که اسیس روم. نکردن برادرام من، یبرا

 .بکنم براتون ادیبرنم دستم

  

 منصور کنار و زد دور را زیم بلندشد، جا از ادفره

 .نشست

 .فشرد و گذاشت او شانه یرو را دستش



صورتیتابو   
  
 

 

4411 

4411 
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 بود، خوب شرکت تیوضع اگر. نکردم یکار من ـ

 .نبود درست طمیشرا اما دادم یم رو هید خودم

  

 منصور به خطاب و ماند جانان صورت یرو نگاهش

 :گفت

. رو تو ممن دار، طناب اون از داد نجات رو من یکی ـ

 یزندگ خوب فقط ،ینداد نجات رو یکس اگر یول تو

 براشون یخوب پدر و کن بزرگ رو هاتبچه. کن

 واگذار هم کرده یبد بهت که یهرکس جواب... بشو

 و یدار اعتقاد بهش که یمیکر اوس اون به کن

 .بگو من به یداشت هم یکار. بود زبونت ورد اسمش

  



صورتیتابو   
  
 

 

4412 

4412 
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 منصور یرو از اشیلسوا نگاه. بود برده ماتش جانان

 .کردیم حرکت بلعکس و فرهاد به

 گذاشت زیم یرو را هاییچا قاسم دیس و شد باز در

 .رفت رونیب و

 .شد بلند جا از و فشرد را منصور شانه فرهاد

  

 .کرد رو و ریز را هاکشو یکم و رفت زشیم پشت

 اغذک. شد یزیچ نوشتن مشغول و برداشت را یابرگه

 .کرد تا را

 اشییچا بود، شده دوخته نیزم به ینگاه با رمنصو

 .دینوشیم را

 .گذاشت منصور دست کنار را کاغذ فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4413 

4413 
@romandl 

  

 اول. آدرسه هی و شماره هی کاغذ یتو. توئه مال نمیا ـ

 .گذاشتم که یآدرس به برو بعد بزن، زنگ شماره به

 ور پاکت و گذاشت زیم یرو را یخال استکان منصور

 .برداشت

 ن؟یا هیچ ـ

  

 یبرا خواستیم وانت راننده دوستام از یکی. کار ـ

 قایدق دونستمینم چون فقط کردم تیمعرف کاراشون

 زنب زنگ اول. بهش نگفتم قیدق زمان یشیم آزاد یک

 .یبر یک بگه بهت تا کن یمعرف رو خودت

 .داد ادامه منصور ریمتح چشمان برا در و کرد مکث



صورتیتابو   
  
 

 

4414 

4414 
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 اما ستین خوب ادیز حقوقشم و ستین یعال کار ـ

 بهتر اوضاع باشه، خوب کارت. داره شرفتیپ یجا

 .شهیم

  

 .داد تکان منصور صورت جلو را دستش

 زنگ ات سه دو من کار کل. تشکر به یوفتین باز االن ـ

 .خودته دوش یرو یاصل کار. بوده

 

  یتابوصورت#

۶۷۰ 
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 را فرهاد دست تا شد خم شد، بلند جا از منصور

 او یجلو و دیکش پس را ستشد فرهاد که ببوسد

 .ستادیا

 .گرفت را منصور بازو دو

  

 .کرد بغلش مردانه فرهاد و افتاد هیگر به منصور

 .شلوغه سرت. برس تیزندگ به برو ـ

  

 رونیب فرهاد آغوش از و دیکش باال را اشینیب منصور

 .آمد

 هنوز. خدمتم در من نیداشت یکار. مهندس چشم ـ

 .زنمیم زنگ ونبهت دمیخر. نگرفتم یگوش



صورتیتابو   
  
 

 

4416 

4416 
@romandl 

  

 .فشرد یگرم به را منصور دست و زد لبخند

 هم رو جانان و من یگرفت زن اگر فقط. برو باشه ـ

 .کن دعوت

  

 چشمان یرو دست و زد ینیغمگ لبخند منصور

 .دیکش سرخش

 و نکرد یمادر واسشون بود، مادرشون که اون. نه ـ

 سر باال ارمیب بابا زن حاال شد، ننگم لکه اونطور

 داغ نقره گهید من. سازمیم ینطوریهم نه هام؟هبچ

 .مهندس شدم

  



صورتیتابو   
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 . دیفهمیم را چشمانش انیم غم فرهاد

 .کنهیم حل رو یچهمه زمان گذر ـ

 یخداحافظ با و داد رونیب یآه با را نفسش منصور

 .رفت رونیب در از دوباره یتشکر و کوتاه

  

 ور و کرد بلند یصندل یرو از را نشیسنگ تن جانان

 .ستادیا فرهاد یرو به

 بود؟ یک مرد نیا فرهاد؟ یکرد کار یچ تو ـ

  

 .کردیم چکه تعجب و ریتح لحنش از

 شیهاقهیشق یرو دست و نشست یصندل یرو فرهاد

 .گذاشت



صورتیتابو   
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 عمد ریغ قتل خاطر به بود، میسلول هم منصور ـ

 بچه و زن دنبال برم که گفت میآزاد روز. بود زندان

 زنه دمیفهم رفتم. نداره خبر ازشون ماهه چند اش

 راث دنشید رفتم بارم کی. کنهیم انتیخ بهش داره

 حاج به داشتن، یبد اوضاع یلیخ هاشبچه. نداشت

 رو خونه لیوسا روز اون که یهمون گفتم، احمد

 ...و بده رو هید شد قرار اونم. میگرفت ازش

  

 .کرد بلند را سرش

 .یدید که ینیهم شد ـ

 .بود شده گرد چشمانش

 دم؟ینفهم من که یکرد کارارو نیا همه یک تو ـ



صورتیتابو   
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4419 
@romandl 

  

 .ستادیا جانان روبر و شد بلند یصندل یرو از فرهاد

 اشهیبق و زدم سر زن اون به رفتم بار کی فقط من ـ

 . نبود یخاص کار. بود یتلفن هم

  

 .شد پر جانان یهاچشم

 :گفت لب ریز

 ...کردمینم فکرشم من... من ـ

  

 .دیخند و گذاشت او ازوب یرو را دستش فرهاد

 یول کنمینم االنم بکنم؟ کارا نیا از من ؟یچ که  ـ

 اون یتو که بود یکس تنها داشت فرق منصور
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 منمم هیخوب مرد. داشت رو من یهوا یدوناشغال

 ...خواستمیم

 شیپ جانان بار نیاول یبرا و ماند تمام مهین حرفش

 جانان یهادست. دنشیکش آغوش در یبرا شد قدم

 کمر یرو را دستش کی شد، قفل کمرش دور هک

 .گذاشت جانان

  

 .دواند شهیر کلماتش انیم طنز و طنتیش

 ماهه کی غهیص نیا گفتم محضر دم صبح، ادتهی ـ

 دروغ. کن فراموشش کنه؟ینم خوب رو خودم حال

 ،یکنیم شرفتیپ یدار نقدریا شرکت یتو نیبب. گفتم

 ...خونه میبر اگر



صورتیتابو   
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 صدا و کشت را کالمش طنز ان،جان دار بغض یصدا

 .ماند شیگلو در

 رو نواب فرهاد گهید گمیم خودم به که وقت هر ـ

 چه... یبیعج قدر چه تو شهیم ثابت بهم باز شناختم،

 .شناسمتینم من قدر چه... یادهیچیپ قدر

  

 .نشست شیهالب یرو لبخند طرح

 جانان یشانیپ یرو شیهالب و آورد نییپا را سرش

 .زد یگرم بوسه و نشست

 نعمت دختر نیا. کرد ترمحکم جانان دور را دستش

 ...اشیزندگ نعمت تک بود،



صورتیتابو   
  
 

 

4422 

4422 
@romandl 

   

 

  یتابوصورت#

۶۷۲ 

 

 را تاپلپ. رفت فرهاد سمت به و برداشت را تاپلپ

 .گذاشت او یجلو

 .کن نگاه رو نجایا فرهاد ـ

 

 .برداشت شیروبرو کاغذ از چشم فرهاد

 .بوده امروزمون فروش و تیسا دیبازد نیا نیبب ـ

 هتاز که یتیسا طراح پسره نیا. محشره شروع یبرا



صورتیتابو   
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 و کیگراف. خوبه یلیخ کارشهم میکرد جذب

 ارمونک نبود. نکنه درد دستش. نیبب رو تیسا ساختار

 .موندیم لنگ

 

 هک کرد نگاهجانانبه و گرفت تاپ لپ از چشم فرهاد

 .زدیم حرف ذوق با

 .کرد زیر چشم

 ...نمیبب سایوا -

 

 :گفت متعجب و بست لب جانان

 ؟یچ -
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 :گفت سرزنش با و مشکوک فرهاد

 باشم، شوهرت که یمن با عقدت روز االن تو -

 گهید پسر هی از و درخشه یم چشمات ینطوریا

  ؟یکنیم فیتعر

 

 .زد خنده ریز یپق و کرد نگاهش متعجب لحظه جانان

 :گفت دهیبر دهیبر خنده انیم

 .نواب مهندس... دتحسا... قسمت نیا -

 

 :داد حیتوض و کرد کنترل را اش خنده

 کاریچ همکارمه. کنمایم فیتعر دارم کارش از -

 کنم؟
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 جانان سمت به راتاپلپ و کرد ینچ لب ریز فرهاد

 :داد هل

 که یکنیم فیتعر من کار از صبح هر انگار حاال ـ

 .هیعاد برات نقدریا

 بلند اش خنده یصدا گرید بار تا دیگز لب جانان

 .نشود

 .کرد بلند سر فرهاد

 .داره کار یجا هنوز اما ستین بد خوبه، شروع یبرا -

 دیع بعد تا دیدار شنگه و دیبر رو فرمون نیهم فعال

 .  میبش اشگسترده غاتیتبل فاز وارد که

 

 .کرد اعتراض جانان
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 خواستمیم من. روزه کی هم روز کی  فرهاد؟ چرا ـ

 ودترز رو غاتیتبل اگر. رو اتغیتبل کنم شروع فردا از

 شمونفرو و میافتیم جلو یکل دیع بعد تا میکن شروع

 .شهیم ادیز

 

 .دش بلند یصندل یرو از و داد بدنش به یقوس و کش

 سمت به را او و گذاشت جانان کمر یرو را دستش

 . داد هل زشیم

 :گفت حالهمان در

 مه تو .بکنم یشرفتیپ چیه دیع بعد تا خوامینم من ـ

 خوامیم اصاًل. یکن کار خوامینم دیع شلوغه سرت
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 حاضر برو. شم ورشکست دستم یرو بمونه جنسم

 .نزن غر نقدرمیا شو

 

 .ستادیا شیجلو جانان

 .هنوز دارم کار من م؟یبر کجا ـ

 

 محکم را شیهاپلک و بست چشم یالحظه کالفه

 .فشرد هم یرو

 :گفت لب ریز

 و کردن کار به جعرا باهاش سال انیسال دیبا یعنی ـ

 کنم؟ بحث نکردن
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 .دیخند اشکالفه لحن به جانان

 م؟یبر میخوایم کجا خب ـ

 

 .رفت خودش زیم سمت به

 .گمیم بهت کن، جمع ـ

 

 را شیپالتو و کرد مرتب را زشیم. گفت لب ریز باشه

 .دیپوش

 هنوز و بود مانده یکار ساعت اتمام تا ساعت کی

 . بودند شرکت در همه
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 یخداحافظ جانان و آمدند رونیب در از دفرها با

 . کرد دهیسپ با یکوتاه

 

 راهرو در که یکارمند سه دند،یرس همکف طبقه به

 .دندیچرخ سمتشان به بودند، ستادهیا

 .نواب مهندس سالم ـ

 

 .سرجنباند کوتاه فرهاد

 .مهندس خانم سالم ـ

 .آمدند رونیب در از و داد جواب یلبخند با جانان

 .انداخت جانان به یگاهن مین فرهاد
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 شده، بهتر یلیخ اوضاع ،یزد حرف که روز اون از ـ

 نه؟

 

 رفک یکم و کرد فرو شیپالتو بیج در دست جانان

 .کرد

 گرید شیهاحرف و جلسه آن بعد. بود فرهاد با حق

 تراماح وضوع به توانست یم و بود دهینشن یپچ پچ

 انشیهاچشم در را شدندیم قائل شیبرا که یایواقع

 .ندیبب

 

 اخراج دینبا نفر دو اون معتقدم هنوز اما. آره ـ

 .شدنیم
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  یتابوصورت#

۶۷۳ 

 

 .رفتند نیماش سمت به و شدند نگیپارک وارد

 .بهتره مینکن بحث اون به راجع ـ

 

 . شدند نیماش سوار

 :گفت مردد جانان

 از شتریب... کردنشون اخراج با االن فرهاد خب ـ

 .شدن متنفر خودمون
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 .آمد رونیب نگیپارک از نیماش

 .باشن متنفر آدم از هاآدم نطوریا بهتره ـ

 

 .کرد نگاه جانان به کوتاه

 اتچهره شهینم عوض نظرم هرگز موضوع نیا سر ـ

 .نکن مظلوم رو

 

 هادفر همان فرهاد کردیم فراموش دینبا. دیکش یپوف

 .استیقبل

 م؟یریم کجا یبگ یخوایم الاقل ـ

 

 .کرد نییپا و باال را سرش فرهاد
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 .زهرا بهشت. آره ـ

 .خورد جا

 زهرا؟ بهشت ـ

 

 :گفت خونسرد فرهاد

 .آره ـ

 :داد ادامه یترگرفته یصدا با و

 .بزنم سر بابام و مامان به ـ

 

 گالب و گل راه در. نشست شیسرجا خاموش جانان

 ودندب قربستان یهاقبر انیم بعد، ساعت کی. گرفتند

 :گفت فرهاد که
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 .جاستنیهم ـ

 

 انزم گذشت با که رنگ یمشک بهم دهیچسب قبر دو

 . بود شده کدر رنگشان

 باز را گالب سر جانان و نشست هاقبر کنار فرهاد

 رهیخ هااسم به و ختیر قبر سنگ یرو را آن. کرد

 .شد

 .یصفو مهتاب... نواب برزیفر ـ

 

 جوان یادیز. گذراند نظر از را فوت و تولد خیتار

 یبرا نبود یادیز سن یسالگ هشت و یس. بودند

 .بستن سفر بار و ایدن از یخداحافظ
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 پا دو یرو او مثل. ندیبش کنارش کرد اشاره فرهاد

 .نشست

 .آمد حرف به دارکش یسکوت از بعد فرهاد

. دمید میزندگ یتو که بودن یعاشق یهاآدم تنها ـ

 ...رفتن هم با هم آخرش

 

 . کردیم ادا آرام و لب ریز را کلمات

 یچ یعنی مادر و پدر میبفهم نکهیا قبل فربد و من ـ

 وزر کادو مینتونست بارکی یحت. میداد دستشون از

 دنز بهم چشم کی یتو. براشون میریبگ مادر ای پدر
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 گم رو خودم من رفتنشون بعد و رفتن هم با دوتاشون

 . کردم

 

 .ترجانیب ییصدا و مکث یالحظه

 رو میزندگ اشتباه نیبدتر و کردم گم رو خودم ـ

 .کردم طمع. دادم انجام

 

 .داد رونیب کالفه را نفسش

 هااتفاق نیا از کدوم چیه بود، زنده برزیفر اگر ـ

 رو من اما بود خان  بیحب بود، احمد حاج. افتادینم

 رو زمترم و رهیبگ رو جلوم که شناختیم برزیفر فقط
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 لهاس صد راه نخوام و نکنم قمار میزندگ یرو تا بکشه

 .کنم یط شبه کی رو

 

 . بود برده ماتش جانان

 :دیپرس آهسته

 فرهاد؟ هیچ منظورت ـ

 

 از تیحکا سرخش یهاچشم. کرد نگاهش فرهاد

 .کردیم تحمل که داشت یادیز فشار

 عدب که نواب شرکت چرا یدیپرس ازم بار هی ادتهی  ـ

 بوده؟ رشتیب شرفتشیپ اما شده، زده خانبیحب شرکت
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 .کرد کرف یکم جانان

 ...شیپ ماه چند. آره ـ

 .زد یجانکم لبخند

 فرشته با چرا که بود سوال برات شهیهم ـ

 نه؟ کردم،ازدواج

 

 .کرد نییپا و باال را سرش جانان

 .چرخاند سر هاسنگ سمت به و زد یتلخند فرهاد

 :گفت بزر،یفر اسم به رهیخ

 انجیا اما یریبگ رو سواالت جواب که وقتشه امروز ـ

 . میبر تا بخون اتحهف. نه
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 :داد ادامه ترآرام بزند، حرف خود با که یطور و

 ...هیطوالن شب امشب، ـ

 

  یتابوصورت#

۶۷۴ 

 

 .دیکش سرک اتاق داخل به

. رفت جلو. بود خواب فرهاد هنوز حدسش، طبق

. ودنر تر نییپا او صورت از تا کرد کنترل را نگاهش

 .زد شیصدا

 .شهیم رمونید پاشو فرهاد ـ
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 باز را شیهاچشم اما خورد یتکان شیجا در فرهاد

 .نکرد

 یرو را دستش. شد خم او سمت به و کرد ینچ

 .داد تکانش و گذاشت او دست

 . شهیم هشت داره ساعت شو داریب فرهاد ـ

  

 .کرد باز را شیهاپلک یال فرهاد و ستادیا صاف

 .بود سرخ سرخ، شیهاچشم

 :گفت اروشماتت و شد ترآرام شیصدا

 ؟یدیخواب اصال تو ـ

  

 :دیپرس رگه دو و گرفته ییصدا با فرهاد
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 چنده؟ ساعت ـ

  

 .انداخت اشیمچ ساعت به ینگاه جانان

 .هشت به ربع کی ـ

  

 .دیکش سرخش و متورم چشمان یرو دست

 .برده خوابم ساعته مین ـ

 .کردنش داریب از شد مانیپش یآن به

 دهیخواب رید من رفتن بعد زدم حدس. دیببخش ـ

 ...زهیچ... یباش

  

 .دیچ هم کنار را کلمات و کرد مکث یکم
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 یایب یتون ینم که اوضاع نیا با کن استراحت تو ـ

 یم اداره خودم اونم یدار جلسه کی فقط. شرکت

 .بخواب تو. کنم

  

 در سمت به بماند فرهاد جواب منتظر آنکه یب و

 .زد شیصدا که دیچرخ

 جانان؟ ـ

 .چرخاند سر

 نم؟جا ـ

  

 جانان و رفت باال جانان جواب از شیابرو جفت

 .زد یلبخند خجل



صورتیتابو   
  
 

 

4443 

4443 
@romandl 

 .کنمیم فکر هی بعدًا شرکت یبرا. بمون ـ

  

 شرکت. نگفت یزیچ. دیچرخ فرهاد سمت به کامل

 که یفرهاد شیپ. بود اتاق نیا در دلش رفت،یم هم

 . شهیهم از باورتر ریغ بود، زده ییهاحرف شبید

 آوار نفرشان دو یرو که ینیسنگ یها حرف بار از

 مات و جیگ. بود مانده صبح چهار ساعت تا بود، شده

 یهاحرف و بود شده رهیخ شیروبرو وارید به برده

 و بود کرده یهالج خودش یبرا کهیت که،یت را فرهاد

 . بود رفته خودش واحد به سکوت در
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 بل بر که یرنگ کم لبخند با و نشست تخت لبه

 :دیپرس بود، نشانده

 ؟یخوب االن ـ

 

  یتابوصورت#

۶۷۵ 

 

 و گذاشت هم یرو را شیهاپلک دییتا نشانه به فرهاد

 .کرد نییپا و باال را سرش

 سر و کرد قفل هم در استرس پر را شیهادست جانان

 .انداخت نییپا
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 اًلاص. نگفتم یچیه حرفات بعد شبید دیببخش ـ

 هداشت یالعملعکس چه و بگم دیبا یچ دونستمینم

 . باشم

  

 زبان به را حرفش رک و کرد نگاه فرهاد صورت به

 .آورد

 .شدم شوکه یلیخ ـ

  

 .کرد نییپا و باال نامحسوس را سرش

 .فهمم یم ـ

 .دیکش باال تخت یرو یکم را تنش
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 خنده صدا و دیدزد چشم اشبرهنه تنه باال از جانان

 نییپا از را اشیرکاب. شکست را سکوت فرهاد آرام

 یقبل حالت به گرید بار و کرد تن ت،برداش تخت

 .برگشت

  

 .زد یتلخند

 آخرش تا اول از بار نیآخر یبرا خواستم شبید ـ

 از ادیب ادمی. رو میزندگ آخر تا اول از. کنم مرور رو

 کجا االن و اومد سرم ییبالها چه اومدم، کجا

 .سادمیوا

 :دیپرس یسوال جانان

 بار؟ نیآخر ـ
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 جواب رلبیز و فشرد هم یرو یالحظه را شیهالب

 .داد را جانان

 .دوارمیام ـ

 او دست یرو دست و دیکش جلو را خودش جانان

 .گذاشت

 ونچ. بودم شوکه چون بگم یزیچ نتوستم شبید ـ

 یویسنار نیا شرکت اون پشت شدینم باورم

 هک بگم بهت تونمیم االن اما باشه دهیخواب ترسناک

 بد یاهقسمت مقصر اما ینبود ریتقص یب تو درسته

 دلت باز هاتیپرواز بلند تمام تو. ینبود ماجرام
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 بیآس خودت ای ادیب یکس سر ییبال خواستهینم

 ... ینیبب

  

 . کاشت شیهالب یرو یلبخند و گرفت ینفس

 .کرد نگاه فرهاد یمشک چشمان به

 میتقس ظرافت با هم رو شبش و روز که ییخدا ـ

 یکیتار شهیهم که آدم اردیلیم هشت یبرا کرده

 هست عادل قدر اون بتابه، بهشون هم نور و نکشن

 رو شیخوشبخت ،یاریبدب و یناخوش همه نیا بعد که

 نه؟ بده، نشونمون

  

 .آمدند کش طرف دو به یکم فرهاد شیهالب
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 .مهندس خانم یزنیم حرف قشنگ ـ

 .شد باز خنده به لبش

 .مهندس یآقا گهید مینیا ما ـ

  

 .دیتاب کلماتش انیم دیام و شد یجد گرید بار

 هبل تو به که هفته اون من. فرهاد باش داشته دیام ـ

 یایرو و دور ختمیر رو میقبل یاهایرو تموم. دادم

 دیجد هدف یکل االن من... تو کنار ساختم، دیجد

 تو اگر و بهشون دنیرس یبرا دارم ذوق که دارم

 ونا تموم ،ینیبب اهیس روزتید مثل رو فردا یبخوا

 . هوا رهیم شهیم ودد اهایرو
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  یتابوصورت#

۶۷۶ 

 

 .فشرد ترمحکم را فرهاد دست

 باش یخوب کیشر. شدم کیشر تو با رو ندهیآ من ـ

 .نواب فرهاد مهندس یآقا

  

 .کردیم نگاهش زدن پلک یب فرهاد

 .داد نشان را اشنهیس

 نجا؟یا یایم ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4451 

4451 
@romandl 

 یظیغل نچ و انداخت باال را شیابرو جفت جانان

 .تگف

 وا مچ فرز. دیکش جانان دست ریز از را دستش فرهاد

 .دیکش خودش  سمت به و گرفت را

 و نخورد تکان ادیز د،یکش یم را انتظارش که جانان

 .امدین فرود فرهاد یرو

  

 قرار جانان کمر پشت دستش شد، زیخ مین نباریا

 در مقاومتش. کشاند خود سمت به را جانان و گرفت

 .آمد فرود فرهاد نهیس یرو و شکست هم

 .کرد تقال و کرد بلند را سرش

 .کن ولم یه ـ
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 .نشاند لب به یاروزمندانهیپ لبخند فرهاد

 .مکن ولت باش آروم. منه با شراکت عاقبت آخر نیا ـ

  

 دبلن فرهاد خنده و داد رونیب کالفه را نفسش جانان

 .شد

 .جانان نکن حروم رو خدا حالل ـ

 زا دست افتاد، فرهاد شکم یهاهیبخ ادی که بعد یکم

 .کرد تر شل را دستش گره فرهاد و برداشت تقال

  

 .کرد نگاه فرهاد به و کرد بلند سر

 بپرسم؟ سوال هی ـ
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 .داد بله سر حرکت با

 االن ای جانان؟ یگفتیم ینطوریهم هم قباًل تو ـ

 ینطوریا من یهاگوش ای جانان؟ یگیم ینطوریا

 کدوم؟ چیه ای شنون؟یم

  

 .دیخند تاهکو

 .دوم نهیگز ـ

  

 را خودش جانان. برداشت جانان کمر یرو را دستش

 اج فرهاد دهیورز یبازو یرو را سرش و دیکش باالتر

 .داد
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 دو یصدا با و شد رهیخ جانان یهاچشم به فرهاد

 .خواند اشرگه

 نخواهد جان جانان وصل بی دلم ـ

 نخواهد جانان یب جان عاشق که

  

 یهالب به شده مسخ. شد حبس هنیس در جانان نفس

 . دوخت چشم فرهاد

 نگردد عاقل دیوانگان دل ـ

 نخواهد سامان شوریدگان سر

 

 نسازد درمان عاشقان طبیب

 نخواهد درمان عاشقی مریض



صورتیتابو   
  
 

 

4455 

4455 
@romandl 

 

 عرض کنی آدم بر روضه صد اگر

 نخواهد رضوان گلشن از برون

 

 یعقوب هست یامین این صد ورش

 نخواهد کنعان یوسف از بغیر

 

 باشد عقل خالف گویم، اگر

 نخواهد خوبان مملکت مفلس که

 

 نجوید شیرین لب خسرو کجا



صورتیتابو   
  
 

 

4456 

4456 
@romandl 

 نخواهد؟ خندان گل بلبل چرا

 

 گلعذاران موی و روی جز دلم

 نخواهد ریحان و گل تماشای

 

 مشکین زلف گریزد می رویش ز

 نخواهد خاقان صحبت و پند که

 

 بیرون رفت دهلی ز خسرو آن از

 واهدنخ سلطان هندویی ملک که

___________ 



صورتیتابو   
  
 

 

4457 

4457 
@romandl 

 یکرمان یخواجو* 

  

 

  یتابوصورت#

۶۷۷ 

 

 بود شده شعر اتیاب و فرهاد لب حرکات مسخ جانان

 ازهت فرهاد، یلبها شدن حرکت یب و شعر اتمام با که

 رونیب را اششده حبس نهیس در نفس آمد ادشی

 .بدهد

 .بود قشنگ یلیخ ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4458 

4458 
@romandl 

 گوشه از یلجوج اشک قطره و گفت بغض پر

 و آورد جلو دست فرهاد که دیخز رونیب شچشم

 .کرد پاکش

 :تگف بود، شده سنجاق صورتش یرو که یلبخند با

 هوی اسمت و شد شروع شعر نیا بعد زیچ همه ـ

 . شد ترقشنگ یلیخ

  

 وا تا آورد تر عقب جانان گردن ریز از را دستش یکم

 .ندیبب خوب را

 نهمردا افتاد، جانان آلود اشک چشمان به که چشمش

 .دیخند

  



صورتیتابو   
  
 

 

4459 

4459 
@romandl 

. یگب اهاتیرو از ترواضح تا ترکینزد یایب گفتم ـ

 بهم؟ یگیم

 :گفت عوض در و نداد را سوالش جواب جانان

 .یبخون شعر یبلد یبود نگفته ـ

  

 :داد جواب راحت

. ندارم اتیادب به یاعالقه یلیخ کل در. نبودم بلد ـ

 اعرش شنیم عاشق هیبق شدم، مندعالقه وقته چند نیا

 لذت شعر کی خوندن از تونستم تاینها من شن،یم

 .نیهم کنم درکش بهتر و ببرم

  

 بودم؟ گفته. قشنگ یلیخ... قشنگه صدات ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4460 

4460 
@romandl 

 یهاچشم و دیچسب جانش به جانان یناگهان فیتعر

 .زد برق

 .رفت باال شیابروها

 ...یبود نگفته نه ـ

  

 و باال جانان صورت یرو نگاهش و کرد سکوت

 او جانان، یهالب یرو اشیوالنط مکث. شد نییپا

 .کرد اریهوش را

 بگم؟ بگم، اهامیرو از یگفت فرهاد... زیچ ـ

  

 تا آورد باال جانان گرفته رنگ یهاگونه از را نگاهش

 .دیرس شیهاچشم هی



صورتیتابو   
  
 

 

4461 

4461 
@romandl 

 رو رستم خان هفت کنم، نابود رو تو خجالت تا ـ

 . کنم رد دیبا

  

 :زد غر لب ریز و بست چشم یالحظه

 .طونیش رب لعنت ـ

 

  یتابوصورت#

۶۷۸ 

 

 .برگرداند سقف سمت به سر کرد، باز که چشم

 راه ای داشتم ییایرو وقت هر اصواًل من... بگو ـ

. دمینرس کال ای کردم انتخاب بهش دنیرس یبرا یغلط



صورتیتابو   
  
 

 

4462 

4462 
@romandl 

 دواریام بگو. دنیرس یتو یدار یبهتر سابقه تو باز

 .میکن کاریچ دیبا ییدوتا نباریا شم

  

 بازو یرو را سرش. شد بسته ذوق با نانجا چشمان

 .کرد کسیف فرهاد

 یلیخ من. میکن ازدواج دیبا که اول ما نیبب خب ـ

 چه رو خونه حاال. ستین مهم برام ناشیا و مراسم

 شبعد یول ستین مهم هم میکن عوض ای میباش نجایا

 فروش باال، بره که وارداتمون. شرکت به میبچسب دیبا

 یندگینما تک تک بعد ره،یگب جون هم محصوالتمون

 یتو. دیجد کارمند یکل ای شهرها تموم یتو میزن یم

 ...هم خودمون یزندگ



صورتیتابو   
  
 

 

4463 

4463 
@romandl 

  

 .کرد مکث یکم

 نیاول مثل ،یزد یم حرف یداشت که شبمید خب ـ

 حرف باهام بچه اون مورد در پارک یتو ک یبار

 ما که کردم فکر نیبب خب... داشت غم صدات ،یزد

 .میباش داشته هم بچه میتونیم

  

 جانان سمت به سرعت با سرش. دیپر جا از فرهاد

 .دیچرخ

 بچه؟ یگفت تو االن ـ

  

 :گفت مردد و کرد نگاهش خطاکار یفرد مانند جانان



صورتیتابو   
  
 

 

4464 

4464 
@romandl 

 زدم؟... یبد حرف ـ

  

 انیم ذوق و شد روشن فرهاد یهاچشم چلچراغ

 .دیدو شیصدا

 بگم بهت خواستمیم من بده؟ بچه حرف مگه. نه ـ

 تا چند فقط. خجالت از یشیم آب باز گفتم یول

 بچه؟

  

 اصل سر هیحاش یب و فرهاد ذوق از متعجب جانان

 .دیخند رفتنش، مطلب

 ؟یهست یجد االن ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4465 

4465 
@romandl 

 چندتا؟. امیجد که معلومه ـ

 :گفت خنده انیم جانان

 .گهید تا دو ـ

  

 :گفت یجد فرهاد

 .تا چهار ـ

 .شد گرد جانان یهاچشم

  ه؟یرکشلشک مگه بچه؟ تا چهار...چ ـ

  

 اشهیتوج خواست هوا در دستش دادن تکان با فرهاد

 .کند



صورتیتابو   
  
 

 

4466 

4466 
@romandl 

 جفت گهید خوبه. دختر دوتا پسر، دوتا نیبب ـ

 .شنیم

 . شد بلند جانان قهقهه

 تو. مینکن یابافیرو واضح نقدریا ایب. الیخیب فرهاد ـ

 کی فقط من. یشد قیدق اتییجز یتو یلیخ گهید

 .ذهنمه یتو ماجرا از یکل طرح

  

 :داد ادامه را بحث پرذوق و یجد همچنان هادفر

 هم عدالت دیبا. باشه اتییجز با دیبا که معلومه ـ

 و دختر کی. بره من به پسر و دختر کی. شه برقرار

 .تو به پسر

  



صورتیتابو   
  
 

 

4467 

4467 
@romandl 

 .کرد مکث یالحظه

 ستدو شتریب پسرا از رو دخترا مطمئنم االن از فقط ـ

 شهیم یچطور دونمینم رو موضوع نیا فقط. دارم

 .کرد حل

  

 .بود یجد واقعًا. شد قیدق صورتش در جانان

 نفر حضور حوصله. نه ساله، دو یکی نیا خب یول ـ

 .ندارم رو سوم

  

 

  یتابوصورت#

۶۷۹ 



صورتیتابو   
  
 

 

4468 

4468 
@romandl 

 

 :زد لب ریمتح جانان

 فرهاد؟ یکرد فکر نایا همه به یک تو ـ

  

 .خورد نیچ شیهاچشم گوشه

 ؟زنمیم زل بهت یچ خاطر به. وقته چند نیا ـ

 ق؟یدق نقدریا ـ

  

 .کرد نییپا و باال را سرش

 . قیدق قدرنیهم ـ

 و گذاشت جانان گونه یرو را آزادش دست

 .داد حرکت وارنوازش



صورتیتابو   
  
 

 

4469 

4469 
@romandl 

 خب جنس همه از. دمید ادیز آدم میزندگ یتو من ـ

 هب یوقت وقت چیه اما... مرد و زن پسر، و دختر بد، و

 نمیبب رو خودم یفردا نتونستم زدم،یم زل یکی

 ،نبوده نور نبوده، دیامبرام نقدریا کس چیه... باهاش

 .ندهیا به کنه دلگرمم که نبوده ییروشنا

  

 .داد رونیب را نفسش

 و بیاد و شاعر نه و گفته یلسوفیف نه رو نیا ـ

 برام و دمشیفهم ایتازگ که خودمه اعتقاد فقط. یعاشق

 .ارزشمنده

  



صورتیتابو   
  
 

 

4470 

4470 
@romandl 

 ترقیعم چشمانش دور نیچ شد، دارترجان لبخندش

 .افتی یشتریب آرامش شیصدا و

 متونیم زنمیم زل تو یهاچشم یتو یوقت فقط من ـ

 بهت هک یاتییجز نیهم با قًایدق. نمیبب رو خودم یفردا

 ثابت رو نیا و یتونیم تو. دیسف و روشن. گفتم

 هب. هیشادتر و بهتر آدم تو با نواب فرهاد که یکرد

 .دارم رباو نیا به منم و تره کینزد خودش خوِد

  

 .کرد مکث یالحظه

 راگ گمیم االن اما نداشتم اعتقاد عشق به قباًل من ـ

 هک یعشق معجزه نیا اگر و باشه داشته وجود یعشق

 نیهم پس... باشه یواقع زننیم حرف ازش مردم



صورتیتابو   
  
 

 

4471 

4471 
@romandl 

 نقدریا تو، یهاچشم یتو فردا دنید عشقه، معجزه

 و ندهیآ از هاساعت تونمیم که دارجوون و زنده

 تو و کنم فیتعر برات ذوق با وفتهین یهااتفاق

 ... دنشیشن از شه گرد هاتچشم

  

 را سرش بست، لب که بود او یهاحرف مسخ جانان

 و کاشت جانان یشانیپ یرو یاسهبو و آورد جلو

 .دیکش عقب

 :گفت وارزمزمه

 میریمن دادم امیپ یتوسل خانم به یایب نکهیا از قبل ـ

 میش داریب م،یبخواب حاال. فردا یبرا زهبندا رو قرارها تا

 .میدار کار یکل



صورتیتابو   
  
 

 

4472 

4472 
@romandl 

  

 نهیس از یآسودگ را نفسش. چسباند نهیس به را جانان

. ردک شکر اشیزندگ در بار نیاول یبرا و رفت رونیب

 ... را او شکر

 !نه ای دارد باورش دانستینم حاال که ییاو

 .شکرت ایخدا ـ

*** 

  

 

  یتابوصورت#

۶۸۱ 

 



صورتیتابو   
  
 

 

4473 

4473 
@romandl 

 ؟یرخویم یچ شام فرهاد ـ

 و برداشت دستش در کتاب خواندن از دست فرهاد

 .نشست و دیکش باال کاناپه یرو را تنش

  

 جانان به یدقت با نگاه و گذاشت زیم یرو را کتاب

 ستهب سرش شیباال توربان مانند را شالش که انداخت

 .داشت تن به یشلوار و زیشوم و بود

 .میدیم سفارش رونیب از ـ

  

 دور تا دور را نگاهش و کرد ینچ لب ریز نجانا

 .گرداند آشپزخانه



صورتیتابو   
  
 

 

4474 

4474 
@romandl 

 یکن ورشکست یخوایم. یداد سفارش هم ظهر ـ

  رو؟ خودت

  

 .دیکش جلو را خودش و داد هیتک کانتر به

 .کنمیم درست جور و جمع شام هی بگو ـ

 داد سر شلوارش بیج در دست. شد بلند جا از فرهاد

 .رفت جانان سمت به و

 .غمر تخم ـ

  

 .رفت یاغره چشم جانان

 .شنهاداتیپ از یمرس ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4475 

4475 
@romandl 

 آشپزخانه وارد و زد دور را کانتر. نزد یحرف فرهاد

 .شد

 .ستادیا جانان کنار

 .کنمیم خواهش ـ

 :گفت آرام و کرد کینزد جانان به را سرش

 یگردیبرم باز تو شکنم،یم رو هاقفل من یه ـ

 ؟دمیند رو تو یموها صبح من مگه. قبل مرحله

  

 شال یرو را دستش کند، یکار جانان آنکه قبل و

 .آورد در را آن و نشست جانان

 .شد بلند جانان ادیفر

 .بده رو شالم فرهاد... کن ولم ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4476 

4476 
@romandl 

  

 دق تا داشتنگه باال را دستش. افتاد خنده به فرهاد

 .نرسد آن به جانان

 .ارین فشار خودت به یالک. دمینم ـ

 .تربلند فرهاد قههقه و شد سرخ جانان یهاگونه

 یدینم گوش نکن، حروم رو خدا حالل گمیم یه ـ

 .بدم نشونت یعمل خودم مجبورم. که

  

 .زد نق

 .رو شالم بده... فرهاد ـ

 .ستادیا سرش پشت و دیچرخ فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4477 

4477 
@romandl 

 دستش فرهاد که بچرخد عقب به که خواست جانان

 .گذاشت او بازو یرو را

 باز شیاموه و دیکش را شیمو کش حرف یب فرهاد

 . شدند

  

. آمد یم کمرش وسط تا اش،ییخرما یموها ارتفاع

 .بودند لخت لخت

 .داد تاب انگشتش دور و گرفت را شیموها از یاطره

 .زد لب کوتاه

 .قشنگه ـ

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

4478 

4478 
@romandl 

۶۸۰ 

 

 او پشت از و کرد حلقه جانان طرف دو را دستش دو

 .گرفت آغوش در را

 .ماند او گردن کنار سرش

 رو موهات بگم و بگم زور که ستمین نایا از نم ـ

 با مشیتصم و خودته یموها چون نکن کوتاه

 ...خودته

  

 .کرد مکث یالحظه

 .ترهقشنگ بلندش اما ـ

 . داد جواب مکث با جانان



صورتیتابو   
  
 

 

4479 

4479 
@romandl 

 اهکوت هوا یگرم خاطر به تابستون تا تابستون ـ

 احساس که یروز نیاول با کردم عادت یعنی. کنمیم

 ...بار نیا اما میریگیم شگاهیآرا بتنو کنم، گرما

  

 شل فرهاد دستان گره. کرد رها تمام مهین را اشجمله

 .آمد در فرهاد رخ به رخ و دیچرخ جانان. بود شده تر

 یمک هنوز که ینگاه و نشاند لب یرو ینیریش لبخند

 .آورد باال فرهاد منتظر چشمان تا را بود معذب

 بودن یکس چون شیپ لسا تا دیشا... رمینم بار نیا ـ

 ه؟ن کردم،یم شونکوتاه کنه یادآوری رو شونیقشنگ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4480 

4480 
@romandl 

 کی دختر نیا. آمد کش طرف دو به فرهاد یهالب

 دیبا که حاال مثل. شدیم نیریش یادیز ییهاوقت

 نه و گرفتیم یعمل را شیهاختنیر نمک جواب

 .یزبان

  

 وا به زدن پلک یب جانان و آمدیم نییپا داشت سرش

 یرو جانان تلفن زنگ یصدا که بود مانده رهیخ

 طرف به شده هل جانان و پراند جا از را دو هر کانتر،

 .دیپر اشیگوش و کانتر

  



صورتیتابو   
  
 

 

4481 

4481 
@romandl 

 د،بو گرفته یریتصو تماس که هلن شماره دنید با

 به دهیترس و شد خارج دهانش از اشدهیکش نیه

 .برگشت فرهاد سمت

 کنم؟ کاریچ... هلنه فرهاد، ـ

  

 :گفت لب ریز و رفت او به یاغرهچشم فهکال فرهاد

 .دارهیبرنم دست امیدن اونور از ـ

 :گفت جانان به رو و آورد تر باال را شیصدا

 ؟یکن کاریچ یخوایم. گهید بده جواب ـ

  

 مشت فرهاد دست در که کرد اشاره شالش به جانان

 .بود شده



صورتیتابو   
  
 

 

4482 

4482 
@romandl 

 ؟یلخت چرا فرهاد خونه گهینم. بده رو شالم خب ـ

  

 .شد بلند جانان استرس دنید از فرهاد قهقهه

 .ستین سرت یروسر فقط خب؟ یلخت مگه ـ

 .کرد حمله او سمت به و رفت یاغره چشم جانان

 .شهیم قطع االن. بده رو شالم. زینر نمک فرهاد ـ

  

 ردب باال میتسل عالمت به را دستش خنده، انیم فرهاد

 :گفت دهیبر ده،یبر و

 . بهت دمیم. باش آروم باشه... باشه ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4483 

4483 
@romandl 

 یرو را اشاشاره انگشت و گرفت را شال جانان

 :فتگ تند تند، و گذاشت سکوت عالمت به اشینیب

 .فرهاد اینخند.. سیه ـ

  

 را ارشوریخ جعبه و کرد باز را خچالی در فرهاد

 .آورد رونیب

 .انداخت باال شانه خونسرد

 امشب. بهشون میبگ دیبا که باالخره یول باشه ـ

 .هیخوب فرصت

  

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

4484 

4484 
@romandl 

۶۸۲ 

 

 دور و انداخت سرش یرو را شال عجله با جانان

 . دیچیپ گردنش

 را فرهاد جواب رفت،یم کاناپه طرف به که همانطور

 .داد

 .ندارم رو شیآمادگ فعاًل نه ـ

  

 یخسر تا دیکش قیعم نفس دو و نشست کاناپه یرو

 .دیایب جا نفسش یکم و بپرد شیهاگونه

 .گرفت صورتش مقابل را تلفن و ادد جواب

 .هلن سالم ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4485 

4485 
@romandl 

  

 داشت پا به که ینیج شلوارک و دیسف تاب با هلن

 .بود صبح آنجا. بود نشسته یچوب یاپله راه یرو

 :گفت یشاک

 فربد. یداد جواب رید قدر چه تو؟ یازنده جانان ـ

 شب، موقع نیا بابا نه گفتم ه،ییجا دیشا گفت

 .گهید استخونه

  

 .زد لبخند

 تا گهید م،یکردیم کار میداشت. فرهادم خونه نه ـ

 ؟ییکجا تو. شد رید کمی یگوش به دمیرس

  



صورتیتابو   
  
 

 

4486 

4486 
@romandl 

 ار روبرو منظره. شد بلند جا از و زد یپهن لبخند هلن

 .داد نشان جانان به

 یها دوست و همکارها از تا چند با امروز نیبب ـ

 چه نیبب. اطراف یهادهکده نیا از یکی میاومد فربد

 با هم هوا. نیبب رو هاگاو. قشنگه شونمزرعه قدر

 فرهاد. یخال جاتون خوبه، یلیخ اما آفتابه نکهیا

 خوبه؟

  

 .بهتون بگذرهخوش ـ

 که دید را فرهاد  و داد تاب آشپزخانه در را نگاهش

 .بود او به کردن نگاه و ارشوریخ خوردن مشغول



صورتیتابو   
  
 

 

4487 

4487 
@romandl 

 و رفت باال شیابرو جفت جانان نگاه دنید با

 .کرد یگوش به یااشاره

 :گفت آرام

 .بهش بگو ـ

  

 شیصدا در حرص یکم و گرفت فرهاد از چشم

 .دیدو

 .جاستنیهم. خداروشکر. خوبه هم فرهاد آره ـ

  

 موهاته؟ اون جانان ـ

 .کرد نگاه هلن به جیگ

 ؟یچ ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4488 

4488 
@romandl 

  

 .کرد اشاره زشیشوم یرو به هلن

 .ختهیر دورت... اونا ـ

 نگاه خود هب یوقت و گرفت را جانش تمام استرس

 .دید را بود زشیشوم جلو که مو طره چند تازه کرد،

 شیموها یباق کنار و سر پشت به را ها آن عجله با

 .دیچسب مبل یپشت به محکم و داد هل

  

 اهکوت دیبا پام و دست تو ادیم یه شده، بلند نامیا ـ

 کجاست؟ فربد خوبه؟ انیک... کن ولش. کنم

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

4489 

4489 
@romandl 

۶۸۳ 

 

 . داد جواب بحثش انهیناش رییتغ

 برگرداندن با و رفت باال یچوب یهاپله از هلن

 .داد نشان را یچوب کلبه نیدورب

 .روز دو یبرا میکرد اجاره رو نجایا اومدم نیبب ـ

  

 .برگرداند خودش سمت به را نیدورب

 .شد خانه وارد و گذشت وانیا از 

 .جاستنیهم هم فربد. خوابه هنوز خوبه، انیک ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4490 

4490 
@romandl 

 کی اب کاناپه یرو که گرداند فربد سمت به را نیدورب

 .کردیم صحبت و بود نشسته گرید نفر

 :گفت هلن

 .جانانه کن نگاه ور نیا فربد ـ

  

 .برداشت اشیکنار مرد با صحبت از دست فربد

 گذره؟یمخوش خبر؟ چه جانان؟ یخوب. جانان به ـ

 .دیخند

 که من. گذرهیم خوش شتریب شما به. ممنون. بله ـ

 .خونه راست کی و هست شرکت یکارا فقط

  

 .دیشن آشپزخانه از را فرهاد طنتیش با آرام یصدا



صورتیتابو   
  
 

 

4491 

4491 
@romandl 

 . خونه و کار فقط. بله بله، ـ

  

 دبچرخان فرهاد سمت به را نگاهش بتواند که آن قبل

 :گفت فربد بزند، یحرف و

 سر نکنه. اونه خونه یهامبل خبر؟ چه من داداش از ـ

 .باش صادق من با انان؟ج یکرد ستشین به

  

 .رفت باال شیابرو جفت

. کننیم یدگیرس کارشون به دارن داداشتون خان نه ـ

 بهش؟ بدم رو یگوش یخوایم. جاستنیهم

  

 .انداخت باال سر فربد



صورتیتابو   
  
 

 

4492 

4492 
@romandl 

 رو کارات زودتر هم تو. برسه کاراش به بذار نه ـ

 هنوز؟ ومدهین تیاپال جواب. گهید بکن

  

 .بود رفته در دستش زا شیهادروغ شمار امشب

 :گفت کوتاه

 .هنوز نه ـ

  

 خود یرو یالحظه را ریتصو و گرفت را یگوش هلن

 :گقت ذوق با. برگرداند

 آشنات یدکتر یآقا کی با خوامیم جانان... حاال ـ

 ردمک رو فشیتعر قباًل که همونن شوننیا البته. کنم



صورتیتابو   
  
 

 

4493 

4493 
@romandl 

 احوال حال هی بهش، بدم رو یگوش سایوا. واست

 .نیبکن

  

 .خورد یتکان ریتصو. برد ماتش جانان

 .شد بلند پسر اعتراض یصدا

 لباسا؟ نیا با آخه هلن ـ

 :گفت خنده انیم هلن

 .ستین که یعروس. هااحواله حال هی ـ

  

 شرتیت که شد میتنظ یناشناس مرد یرو ریتصو

 یرو یپهن لبخند و داشت تن به یدیسف یورزش

 .بود شده سنجاق صورتش



صورتیتابو   
  
 

 

4494 

4494 
@romandl 

 .جان جانان سالم ـ

 

  یتابوصورت#

۶۸۴ 

 

 ار فرهاد سمت به برگرداندن سر جرات و زد خی تنش

 هب را رضایعل گفتن" جان جانان" عاقبت هنوز. نداشت

 . داشت ادی

 

 و گذاشت اشییآشنا عدم یپا را ندادنش جواب مرد

 .زد یگرم لبخند



صورتیتابو   
  
 

 

4495 

4495 
@romandl 

 یمعرف من اما گفته یچ بهت من از هلن دونم ینم ـ

 .جان فربد همکار هستم، ایآر حافظ من. کنم یم

 

 را مرد جواب و اوردیب لبش یرو لبخند تا کند جان

 .بدهد

 ممکنه اگر. ایآر یآقا تونییآشنا از وقتم خوش ـ

 .هلن به نیبد رو یگوش

 

 .گرداند ورش و دور به را ینگاه حافظ

 .رونیب رفتن فربد و هلن کنم فکر ـ

 

 .شد بلند کاناپه یرو از و کرد مکث یکم



صورتیتابو   
  
 

 

4496 

4496 
@romandl 

 .دمیم بهشون رو یگوش رونیب رمیم االن ـ

 

 رو و ریز دائم و شستند یم رخت دلش در که جانان

 یصدا گرید. نشاند لب بر یتصنع لبخند شد،یم

 نگاه ینیسنگ و آمدینم هم فرهاد خوردن ارشوریخ

 .نکند احساسش که نبود یزیچ فرهاد

 

 ندلبخ با و برد گرمکنش بیج داخل را دستش حافظ

 .زد حرف یگرم

 منتظره یلیخ. ارهین رو تو اسم ستین یروز هلن ـ

 از شهیم و هست تیاپال یتو یمشکل اگر. نجایا یایب



صورتیتابو   
  
 

 

4497 

4497 
@romandl 

 امنجیا ساله چند چون من بگو. میبد انجام یکار نجایا

 .برات کنم یریگیپ تونمیم ترراحت

 

 التماس دل در جانان و رفت رونیب خانه یچوب در از

 دل در یادیفر نهات نیا اما نزند یحرف گرید که کرد

 .دینشن حافظ و بود خودش

 رو مدارک و رزومه تا برات بفرستم تونمیم لممیمیا ـ

 توش یمشکل و ریگ اگر. بندازم نگاه هی من و یبفرست

 .فهممیم باشه،

 

 ته،ناخواس هلن. بود کرده قفل اما گفت،یم یزیچ دیبا

 .بود داده قرار یبد طیشرا در را او



صورتیتابو   
  
 

 

4498 

4498 
@romandl 

 :دینال بار نیا

 .هلن به نیبد رو یگوش طفًال ـ

 

 ست،ین یعیطب یزیچ بود، شده متوجه انگار که حافظ

 .کرد اخم یکم

 .کنم داشونیپ سایوا زم،یعز باشه ـ

 

 هب ینگاه و گرفت یگوش از چشم حرفش، دنبال به

 .گرداند اطراف

 



صورتیتابو   
  
 

 

4499 

4499 
@romandl 

 یصدا و افتاد هم یرو حرص با جانان یها چشم

. شدیم ترکینزد و کینزد که دیشن را فرهاد یپا

 .بود رفته باال قلبش ضربان

 

 .کرد بدتر را حالش فرهاد یجد و دارخش یصدا

 بگم؟ ای یگیم ـ

 

. کرد نگاه او سرخ چشمان به و کرد باز چشم جانان

 .بود شده قفل درهم شیابروها

 .برد را اسمش لب ریز

 ...فرهاد ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

4500 

4500 
@romandl 

 شیصدا که کندیم تحمل را فشار قدر چه دانستیم

 . نرود باال

 الس دکتر یآقا تا رمیبگ خونخفه یخوایم ؟یچ ـ

 بشه؟ تموم من زن با زدنشون

 

 .دیقاپ جانان دست از را یگوش

 فهنص حرفش برگشت، یگوش یرو نگاهش که حافظ

 .دیماس دهانش در مهین

 ...کجا نایا دونمینم من جانان ـ

 

  یتابوصورت#

۶۸۵ 



صورتیتابو   
  
 

 

4501 

4501 
@romandl 

 

 .کرد نگاه فرهاد صورت به جیگ

 شما؟ ـ

 

 .کرد یعصب خنده تک دفرها

 یشگو کن، دایپ رو فربد ومدم،ین یسالمت چاق یبرا ـ

 .بهش بده رو

 

 کرد یاخم که امد،ین خوش حافظ مذاق به فرهاد لحن

 .شد یجد لحنش و

 با داشتم من ن؟یهست یک شما آقا؟ یچ یعنی ـ

 ...جانان



صورتیتابو   
  
 

 

4502 

4502 
@romandl 

 

 اما بسوزاند هم با را خشک و تر خواستینم فرهاد

 .دادیم ادامه و دیفهمینم.. .دیفهمینم حافظ

 ادیرف هیشب یزیچ به و رفت باال اریاخت یب شیصدا

 .شد بدل

 یزد هیریخ دونمینم. جانان شوهر. نوابم فرهاد من ـ

 به من همسر اما مهاجرت مشاوره موسسه ای

 ادیب خوادینم و نداره یاجیاحت نایا از کدومچیه

 .خارج

 



صورتیتابو   
  
 

 

4503 

4503 
@romandl 

 عرق یشانیپ یور یدست فرهاد. بود برده ماتش حافظ

 شده گشاد یهاپره از را نفسش و دیکش اشکرده

 . داد رونیب اشینیب

 قهیدق پنج تا کن لطف ایآر حافظ دکتر یآقا جناب ـ 

 شده خراب اون یتو رو زنش و من برادر اون گهید

 هم تو با. دارم کارشون من بگو بهشون و کن دایپ

 زا کهنیا فقط. ندونستنت یپا ذارمیم و ندارم یکار

 ور اتیمهربون و هیریخ یها تیفعال نیا بعد به نیا

 .کن خرج گهید یجا

 

 .انداخت زیم یرو را آن و کردن قطع را یگوش



صورتیتابو   
  
 

 

4504 

4504 
@romandl 

 انیم را وسرش کرد رها کاناپه یرو را نشیسنگ تن

 .گرفت دستش دو

 

 .نشست کنارش جانان

 .شناختمشینم من ـ

 

 .شد بلند شیگلو انیم از فرهاد خفه" دونمیم"

 سمت به و کرد بلند شیهادست انیم از را سرش

 .چرخاند سر جانان

 بود؟ گفته ایچ موردش در ـ

 

 .انداخت باال شانه



صورتیتابو   
  
 

 

4505 

4505 
@romandl 

 ت،گف ییزایچ هی یبود مارستانیب تو که یرو اون ـ

 راجع داره نقدریا دونستمینم. نگرفتم یجد ادیز

 .کنهیم فکر بهش

 

 با و دیکش دردناکش یهاقهیشق یرو یدست فرهاد

 :گفت دارششخ صداش

 .میبگ بهشون دیبا ـ

 

 سمت به زودتر جانان و شد بلند یگوش زنگ یصدا

 .برداشت زیخ یگوش

 .گم یم بهشون خودم ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

4506 

4506 
@romandl 

 .نشست مبل یرو و داد جواب جانان

 قاب در که بود یزیچ نیاول هلن، زده رتیح ریتصو

 .دید یگوش

 بهش؟ گفته یچ فرهاد گه؟یم یچ حافظ جانان، ـ

 شده؟ ونهید

 

 را یگوش تا دیکش جانان سمت به را خودش رهادف

 :گفت جانان که ردیبگ

 .گمیم خودم... کنمیم خواهش فرهاد، ـ

 

 را یگوش و دیکش مبل گوشه طرف به را خودش

 .ذاشت نگه خودش روبرو



صورتیتابو   
  
 

 

4507 

4507 
@romandl 

 

 نیا دانستینم و بود گرفته را جانش تمام استرس

 ماه چند و دهد حیتوض هلن یبرا چطور را وقته چند

 شدیم را احساس مگر و بگنجد جمله چند رد را

  کرد؟ حیتشر

 

 :گفت کوتاه جمله کی در و بست چشم

 .میکن ازدواج میگرفت میتصم فرهاد و من ـ

 

  یتابوصورت#

۶۸۶ 

 



صورتیتابو   
  
 

 

4508 

4508 
@romandl 

 ندهخ و دیشن را فربد بلند یوا یصدا و کرد باز چشم

 .دنبالش به را هلن کیستریه

 یعنی ه؟یمخف نیدورب چالشه؟ جانان؟ یشد ونهید ـ

 م؟یکن ازدواج میگرفت میتصم فرهاد و من که یچ

 آخه؟ هیباز بچه مگه ؟ییهوی نطوریهم

 

 بانز به منظم را جمالتش بتواند تا گرفت یقیعم دم

 .اوردیب

 نیا وقت گردش، نیرفت که حاال کنمینم فکر ـ

 . باشه هاحرف

 

 .انداخت نییپا سر. نداشت را هلن نیسنگ نگاه تاب



صورتیتابو   
  
 

 

4509 

4509 
@romandl 

 و نیدونینم شما که افتاد ها اتفاق یلیخ مدت نیا ـ

 و اه اتفاق نیا ته. میکن نگرانتون مینخواست واقع در

 .میسادیوا االن فرهاد و من که هییجانیا هانییپا و باال

 

 تا دیکش جانان سمت به را خودش و کرد ینچ فرهاد

 .وفتدیب یگوش قاب در

 :گفت ناباورانه هلن

  گه؟یمیچ جانان فرهاد، ـ

 

 اشیح نه و دارم رو جانان حوصله نه متاسفانه من ـ

 .رو

 



صورتیتابو   
  
 

 

4510 

4510 
@romandl 

 تاب را نگاهش گرید بار و کرد جانان به ینگاه مین

 دهش گشاد یچشمان با همچنان که یهلن و فربد به داد

 .کردند یم نگاهش

. میکن ازدواج مینگرفت میتصم جانان و من واقع در ـ

. فعاًل میخوند ماهه کی غهیص هی. میکرد ازدواج ما

 تیرضا و مراسمات بعد و مشهد میریم دیع

 .میکنیم ثبتش و یرسم اش،خانواده

 

 که کرد نگاه جانان به و داد رونیب را بازدمش

 . بود شده سرخ شیهاگونه

   بگم؟ دیبا یچ گهید ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

4511 

4511 
@romandl 

 ادامه لب یرو یلبخند با فرهاد و دیگز لب جانان

 :داد

 یوکا دانشگاه. اومد هم جانان یاپال جواب... آها ـ

. میهست نجایهم فعاًل. ادیب خوادینم جانان اما کرده

 .نیاریب فیتشر یعروس یبرا شما

 

 :گفت تند تند جانان حرفش، اتمام بعد

 یه. بگم بهت خواستمیم خدا به. دیببخش هلن ـ

 .شد ینطوریا آخرش تا بگم دمیترس

 

 را کارش خواستیم بودکه خطاکار یکودک مثل

 .کند هیتوج مادرش یجلو



صورتیتابو   
  
 

 

4512 

4512 
@romandl 

 .انداخت جانان شانه دور دست و دیخند فرهاد

 .رفت اشاره فرهاد سمت به را دستش فربد

 فرهاده؟... نیا ـ

 

 .کرد ینچ حوصله یب فرهاد

 یم... بابا یا دوتا؟ شما چتونه. ازم ساختن یکپ نه ـ

 منه؟ زن جانان االن بشه باورتون کنم کار هی نیخوا

 

 که بود، شده زرنگ وقته چند نیا در آنقدر جانان

 فرهاد دست از را یگوش. بفهمد را فرهاد منظور

 .شد بلند مبل یرو از و گرفت

 .شد بلند فرهاد خنده و شد دور فرهاد از یقدم



صورتیتابو   
  
 

 

4513 

4513 
@romandl 

 .یشجاع یشد زرنگ یلیخ ـ

 

 .رفت شییپرو به یاغره چشم

 .ییتو معلمم چون دیشا ـ

 

  یتابوصورت#

۶۸۷ 

 

 کالفه زین خودش بار نیا. کرد نگاه هلن و فربد به

 .شد

 !آخه نیسوال عالمت هیشب یه چرا شما ـ

 



صورتیتابو   
  
 

 

4514 

4514 
@romandl 

 :گفت زودتر هلن

 راه مسخره یباز هی کنم یم فکر واقعًا چون ـ

 نیزد خوبه حالش امروز فرهادم. دوتا شما نیانداخت

 ن،یکرد عقد دوتا شما اگر. ما کردن مسخره در به

 کجاست؟ کو؟ توننامه غهیص

 

 .کرد فرهاد هب ینگاه. دانستینم هم خودش جانان

  کو؟ نامه غهیص ـ

 

 .انداخت باال شانه خونسرد فرهاد

 .شرکت گاوصندوق یتو ـ
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 م؟یبد نشون بهشون یچ االن ـ

 .انداخت باال ابرو

 فرار تو و بدم نشونشون خواستمیم من که یهمون ـ

 .یکرد

 

 :گفت د،یشنینم واضح را فرهاد یصدا که فربد

 رو حرفاتون نیدار کنه؟یم پچ پچ یچ داره فرهاد ـ

 آره؟ ن،یکنیم هماهنگ

 

 .کرد نگاه فربد به یشاک

 مگه شدم؟ فرهاد زن که بگم یالک دیبا چرا من اخه ـ

 ...بابا یا آخه؟ اسکلم
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 :گفت جانان یغرها به توجه یب هلن

 البد ن،یکرد عقد و نیشد هم عاشق واقعًا شما اگر ـ

 .بده نشون اونو. گهید نیدیخر یزیچ یانگشتر هی

 

 .داد اشینیب به ینیچ انانج

 . میندار اونم. نه ـ

 :گفت خوشحال و افتاد بندشگردن ادی

 .نیسایوا... چرا ـ

 .آورد رونیب لباسش داخل از را بندشگردن

 باهاش و برام گرفت یدب از فرهاد رو نیا. نایا ـ

 .کرد یخاستگار
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 :گفت طرف آن از فربد

 کرد؟ یخاستگار فرهاد ـ

 

 .شهینم ینطوریا ـ

 ار یگوش. شد بلند مبل یرو از و گفت فرهاد را نیا

 .گرفت جانان دست از

 

 .بود یجد کاماًل بودو رفته سر اش حوصله

 ...عجبا دوتا؟ شما نیدید تلریه مگه ـ

 

 .کردند تر جور و جمع را خودشان فربد و هلن
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 رو مغول زخانیچنگ انگار فرهاد نیگیم یطور هی ـ

 شیزندگ یتو کنهیم واجازد یآدم هر باالخره. نیدید

 سپ نیدار دوتا شما که ستین یبیعج اتفاق قدر نیا

 اجرام اول دیبر شما کنمیم قطع من. بابتش نیوفتیم

 .نیکن هضم رو

 

 .کرد نگاه جانان به کوتاه

 ماا کنه صحبت هلن با بخواد جانان کنم فکر فقط ـ

 .ستین یمناسب وقت االن

 

 .داشت نگه هلن یرو را نگاهش
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 اون به نکهیا لیدل. بگم دونمیم الزم رو نیا فقط ـ

 یزیچ بست، من زن به جان و زمیعز یه که یآدم

 یرو از و دونهینم گفتم که بود نیا فقط نگفتم،

 جانان اگر یحت. هلن یمن داداش زن تو اما ندونستشه

 نبود درست بود، هم یاوک یچ همه و کانادا ومدیم

 ییآشنا در یبخوا خودش، دونستن و اومدنش قبل

 پس از جانان میدونیم دوتامون هر چون. یکن باز

 .نداره تو و من به ازین. ادیم بر خودش

 

 .داد تکان یخداحافظ عالمت به را دستش

 .فعاًل ـ
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 .داد رونیب یعصب را نفسش و کرد قطع را یگوش

 شنگاه سردرگم و دهیترس که ستادیا جانان تن مماس

 در و گذاشت وا کمر پشت را دستش کی. کرد یم

 .گرفت آغوشش

 

 .داشت نگه او گوش کنار را سرش

 تعجب قدرنیا بود حقشون اما نگفتم خودشون به ـ

 با و دنید رو یفرهاد هی یادیز یهاسال اونا. کنن

 و نبوده االنش هیشب اصاًل که کردن یزندگ یفرهاد

 .کردهینم رو االنش یهاکار
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 افتاده شطرف دو استفاده یب که جانان یها دست

 .شدند قفل فرهاد کمر دور و شدند بلند بودند،

 گاهن شیهاچشم به و کرد بلند فرهاد نهیس از را سرش

 .کرد

 .نشست اشگونه یرو فرهاد دست

 .زد یمهربان لبخند

 ...دختر ینعمت -

 

 حرف خواست فرهاد. شد پر شیهاچشم جانان

 .شد قفل زبانش اما بزند یگرید

 و دیکش باال را خودش اغوشش، در چموش دخترک

 .کاشت اشگونه یرو تند یابوسه
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 جانان شده، چه که کند لیتحل و هیتجز آنکه قبل

 عقب عقب و دیکش رونیب دستش نیب از را خودش

 .بود شده یانار شیهاگونه. رفت

 

 .زد فرهاد مبهوت چهرهبه یگشاد لبخند

 گردنت افتاد شام بذارم یچ ینگفت قدرنیا  -

 .شم آماده رمیم رستوران، ماون. مهندس

 

 .دیدو در سمت به و دیچرخ

 فرهاد حرص با یصدا در، بستن قبل آخر، لحظه در

 .دیشن را

 .جانان کنمیم یتالف -
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 .بست را در و دیخند

 .بود دهیچسب اول، بوسه عنوان به

 .رفت باال خنده با ها پله از

*** 

 

  یتابوصورت#

۶۸۸ 

 

 .شو داریب جانان ـ

 دِر کنار که دید را فرهاد و کرد باز را شیها پلک یال

 .رفتهگ او سمت به را یفیق یبستن و ستادهیا او سمت

 .کرد اشاره دستش در یبستن به چشم با
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 .ادیب جا حالت بخور ر،یبگ ـ

  

 فرهاد دست از را یبستن و گفت یاگرفته باشه

 .گرفت

 به یاهنگ و انداخت دردستش کاکائو یبستن به ینگاه

 یوپرس کی کنارش بود، یفروش یبستن کی. رافشاط

 .جاده هم باز و

 :دیپرس شد، سوار که فرهاد 

 م؟ییکجا االن ـ

  

 .دیچرخ سمتش به فرهاد

 .میمشهد گهید ساعت کی ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4525 

4525 
@romandl 

  

 نجپ ساعت صبح از. بود گرفته را جانش تمام استرس

 تا شاسترس کنترل یبرا بودند، کرده حرکت که صبح

 .بود دهیخواب بود، توانسته

 .کرد دستش در یبستن به یااشاره فرهاد

 .شهیم آب. بخور ـ

  

 .دیگز لب

 ...فرهاد ـ

 .کرد نگاهش کالفه
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 شیپ که یزیچ یبرا گمیم دارم اسهفته کی جانان ـ

 که یزیچ تنها به االن. نکن یعزادار شیپ شیپ ومدهین

 .شهیم آب داره که دستته یبستن نیا ،یکن فکر دیبا

  

 حرکت راهنما، زدن از بعد و کرد وشنر را نیماش

 .کرد

 :گفت آرام

 . میزنیم حرف شد، تموم تیبستن ـ

  

 :داد ادامه هیکنا با و انداخت جانان به کوتاه ینگاه

 .یبخواب باز یرینگ میتصم اگر البته ـ
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 .کرد یجان کم خنده

 .خوابمینم گهید د،یببخش ـ

  

 .زد کوتاه یلبخند فرهاد

 بخشمیم یچطور گم یم بهت ل،هت میدیرس حاال ـ

 .بسته رو پام و دست جاده نیا فعاًل

  

 یهالب یرو تیرضا لبخند و شد بلند جانان خنده

   .نشست فرهاد

 .فشرد گاز پدال یرو ترمحکم را شیپا
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 یب که جانان به یگریود  بود جاده به چشمش کی

 شدست درون یبستن شدن تمام هدف به تنها و اشتها

 .زدیم سیل را آن

 دستمال با را شیهادست. کرد تمامش باالخره

 .داد هیتک یصندل به و کرد زیتم کاغذس

  

 .کرد نگاهش کوتاه فرهاد

 ه؟یچ برنامه مشهد، میبرس االن خب ـ

 

  یتابوصورت#
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 . کرد قفل درهم را یهادست جانان

 ...هتل میبر ـ

  

 بعدش؟. کردم رزرو که اونو  ـ

 .دیلرز شیصدا

 .دونمیمن ـ

  

 .کرد نگاهش فرهاد

 .امیرسیم میدار ؟یبگ خالت دختر به یخوایم یک ـ

  

 .برگشت سمتش به فرهاد و کرد سکوت جانان
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 بزنم؟ زنگ خودم یخوایم ـ

 .دیپر جا از

 .گمیم خودم نه. شهیم شوکه تو؟... نه ـ

 .بزن زنگ االن پس ـ

  

 .گرفت دندان به را لبش گوشه

 االن؟ ـ

 .کرد نگاهش حرف یب فرهاد

 داخل از را یگوش. گفت یجانکم باشه ناچار به

 .آورد رونیب فشیک
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 را نفسش. کرد مکث ساجده شماره یرو هیثان چند

 .زد شماره یرو را دستش و داد رونیب محکم

 . داد هیتک یصندل به

 :گفت طنز با فرهاد

 .همسر خانواده با شم آشنا. بلندگو یرو بزن ـ

  

 .زد بلندگو یرو را یگوش و رفت یا غرهچشم جانان

 .دیچیپ یگوش در ساجده شاد یصدا

 خبر؟ چه ؟یخوب. جون راحله سالم ـ

  

 .کرد ینچ لب ریز. است اشخاله کنار که دیفهم
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 باهات واجب کار هی گوشه هی برو ساجده سالم ـ

 .دارم

 مشکل رو دو و پنجاه صفحه. خوبم منم قوربونت، ـ

 دومک دونمینم. کنم باز رو مکتاب برم من سایوا ؟یدار

 .یگیم رو قسمت

  

 :دیپرس تعجب با فرهاد. شد سکوت یالحظه

 خالته؟ دختر نیا ـ

 .رفت یا غرهچشم حرص با جانان

 .شمیهمکالس که کنهیم تظاهر داره. خالمه یجلو ـ
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 باال شیابرو و خورد نیچ فرهاد شیهاچشم گوشه

 .رفت

 .جون راحله آها ـ

 .کرد ثارشن یچپ چپ نگاه

 ...اینخند ـ

  

 در ساجده آهسته و زده ذوق یصدا لحظه همان

 .دیچیپ نیماش

 خبر؟ چه ؟یخوب... جانان ـ

  

 

  یتابوصورت#
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۶۹۱ 

 

 داشتم باهات یکار هی زدم زنگ. خوبم یمرس ـ

 ؟یبزن حرف یتونیم ساجده

 جونم؟. تراس یتو اومدم زدم رو در قفل. آره ـ

  شده؟ یزیچ

  

 .شد راحت یکم الشیخ

 یبرا اونورا؟ خبره چه بگو تو اول. نشده یزیچ نه ـ

 ن؟یرینم ییجا دیع

 .شد دارترجان شیصدا ساجده
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 رکنکو من که امسالم. ریخ مسافرت؟ و دیع. بابا نه ـ

 هم دیبازد و دید یحت براشون شده بهونه. دارم

 . لهیتعط

  

 :دیپرس مکث با جانان

 خبر؟ چه نییپا طبقه از ـ

  

. ودب نجایهم شیپ ساعت کی تا خاله. یسالمت وناما ـ

 شده، ادیز زوار ده،یع کینزد. اشمغازه در رضام حاج

 .اونجاست روز هر خودشم

 داد نرویب را نفسش. گرفت دندان به یا لحظه را لبش

 :گفت تند و
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 گهید ساعت کی. مشهد میایم میدار ما ساجده ـ

 .میرسیم

  

 ؟یایم کجا تو.... تو ؟یچ...چ ـ

 و بست چشم ساجده دهیکش و بلند غیج با جانان

 ترآرام ییصدا با ساجده بعد، هیثان چند. کرد سکوت

 :گفت ناباورانه و

 یدار واقعًا ؟یگ ینم که یالک ؟یگیم یچ جانان ـ

  مشهد؟ یایم

  

 :داد جواب استرس پر 

 . آره ـ
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 مامان شیپ یایم ای هیکار آخه؟ یچ یبرا یایم ـ

 بابات؟

 :گفت کالفه

 ور آدرس هتل، میدیرس. ساجده شهینم تلفن پشت ـ

 ؟یایب یتونیم صبح فردا. فرستمیم برات

  

 .کرد فکر و مکث یکم ساجده

 نمچویپ یم یول. کنکورمه کالس جلسه نیآخر فردا ـ

 .برام بفرست رو آدرس حتما. نداره رادیا. امیم

 شک بهت باز تا برو. فرستمیم میدیرس باشه ـ

 .نکردن

 .آمد حرفش انیم جدهسا
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 تنها مگه ؟یبندیم جمع یه چرا. نمیبب سایوا ـ

 ؟یومدین

  

 جلو از نگاه فرهاد. انداخت فرهاد به ینگاه مین

 .دیچرخ جانان سمت به و گرفت

 :گفت وارپچ پچ

 کنم؟ سالم ـ

  

 .ردب باال را شیصدا دهد، جانان به یفرصت آنکه یب  و

 ...سل ـ
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 را دستش و دیکش او سمت به را خودش فرز جانان

 جواب حال همان در و گذاشت فرهاد دهان یرو

 .داد رو ساجده

 .فعاًل. گمیم یاومد فردا. ستمین تنها نه ـ

  

 از را دستش و کرد قطع را یگوش آزادش دست با

 .شد بلند اشقهقهه که برداشت فرهاد دهان یرو

 

  یتابوصورت#
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 :گفت طعنه با
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 نکن عجله. یش آشنا اهاشونب یدار دوست یلیخ ـ

 .شونیشناسیم باالخره

  

 .شد آرام فرهاد خنده یصدا

  .بود زیآم تیموفق. شدم آشنا شونیکی با فعال ـ

 شیروبرو به و نشست جانان یرو یرنگ کم لبخند

 . زد زل

 جاهپن تنها گفت،یم که جاده رنگ سبز یها تابلو به

 یبیعج حس. است مانده وطن به دنیرس تا لومتریک

  .بود زده خی شیهادست و شدیم تند قلبش. داشت
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 د،یفهم اشدهیپر رنگ صورت از را حالش که فرهاد

 .کرد پخش نیماش در را یآرام آهنگ

 پر شیهاچشم. بود شده رهیخ جاده به زدن پلک یب

 و رفتیم یکیتار به رو هوا. دیبارینم اما بود شده

 انتها تا را شهیش. خورد گوشش به مغرب اذان یصدا

 با را هوا و خورد صورتش به یسرد باد. آورد نییپا

 . برد نهیس به ولع

  

 ها،سال نیا در که خورد ییتابلو همان به چشمش

 .بود دهید خوابش در تنها

 «دیآمد خوش مقدس مشهد به »
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 گوشه از یاشک قطره و افتاد هم یرو شیهاپلک

 .آمد نییپا چشمش

 که یالهجه. دیشنیم را ممرد یصدا. شدند شهر وارد

 .دادیم گوش جانش تمام با را بود افتاده دور ان از

  

 یتح که بود احمقانه. بودند ستادهیا کیتراف پشت

 !بود شده تنگ هم هاابانیخ کیتراف یبرا دلش

  

 یکس اب بلند بلند، که کرد رو ادهیپ در رمردیپ به ینگاه

 .زدیم حرف خط طرف آن در

 ِمگِذره؟ خوش خوبه؟ حالتان. آقا یلع َبه. سالم ـ

 خوبن؟ هابچه خانم،



صورتیتابو   
  
 

 

4543 

4543 
@romandl 

  

 . رفت جلوتر فرهاد و شد باز راه

 .برگشت سمتش به ذوق با

 نه؟ قشنگه، زیچ همه یلیخ ـ

 و  او ذوق از خورد نیچ چشمانش گوشه فرهاد

 .زد یکمرنگ لبخند

 .آره ـ

  

 .انداخت اطرافش به ینگاه و زد یتلخند جانان

 همه. کردم فرار نجایا از که شیپ چهارسال ـ

 رو یچ همه. بود شده یخاکستر برام هاشابونیخ

 شهر از اتوبوس که یمدت تمام. دمیدیم اهیس
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 کاماًل رو خودم سمت پرده شه خارج خواستیم

 .وفتهین رونیب به چشمم تا بودم دهیکش

  

 ازگ پدال یرو را شیپا فرهاد بود، شده آزادتر کیتراف

 :گفت و فشرد

 .بوده یرنگ برام نجایا شهیهم من تو، عکسبر ـ

 .کرد نگاهش ریتح با جانان

 چرا؟ واقعًا؟ ـ

  

 بود سالم ده اول بار. مشهد اومدم بار چهار کال من ـ

. گذشت خوش یلیخ خوب و میاومد بابام مامان با و

 رو فربد اومدم دوم بار. رو سفر اون ادمهی هنوز



صورتیتابو   
  
 

 

4545 

4545 
@romandl 

 سوم بار. بود دانشگاهش اول روز دانشگاه برسونم

 نیاول یبرا رو تو و اومدم که بود فربد یخواستگار

 . اومدم تو با  االن که چهارمم بار. دمید بار

  

 اوردیب ادی به را هلن یخواستگار جانان تا دیکش طول

 .را فرهاد دنبالش به و

 .رو هلن و فربد یخواستگار ستین ادمی قیدق ـ

  

 

  یتابوصورت#

۶۹۲ 

 



صورتیتابو   
  
 

 

4546 

4546 
@romandl 

 راست سمت به و انداخت نقشه به ینگاه فرهاد

 .دیچیپ

 اب یداشت یانقره زیشوم یخواستگار روز. ادمهی من ـ

 .یداشت هم یرنگ چادر. دیسف شال

  

 .شد گشاد شیهاچشم و کرد رتیح

 ادته؟ی یچطور فرهاد؟ یگیم واقعًا ـ

  

 .دیخند کوتاه بود، جلو به ینگاه که همانطور

. بود دادهن نشون من به رو هلن عکس فربد چون ـ

 بودم کرده زوم روت ییتو کردم فکر اونجا، میاومد



صورتیتابو   
  
 

 

4547 

4547 
@romandl 

 بدفر بعد که یهست یشکل چه و یچطور نمیبب که

 . داد نشونم رو هلن

  

 .رفت هوا به جانان خنده کیشل

 گفتن با و داشتنگه لب یرو را لبخندش فرهاد

 .کرد پارک و دیکش کنار را نیماش م،یدیرس

. افتاد ییطال نبدگ به چشمش و چرخاند چشم جانان

 عقب به و شد خارج شیهالب انیم از یاخفه یوا

 .دیچرخ

  

 :گفت فرهاد به رو ترس یکم با و خواند را تابلو

 .مییرضا امام ابونیخ ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4548 

4548 
@romandl 

 .جنباند سر فرهاد

 داره؟ یمشکل. اره ـ

  

 طرف دو به را سرش و داد نییپا را دهانش آب جانان

 .داد تکان

 یعنی... ابونهیخ نیهم یتو ما خونه. فقط... نه ـ

 .جلوتر کوچه چهارتا

 .کرد باز را کمربندش فرهاد

 رزودت هم گرفتم اتاق نجایا. بود گفته بهم فربد ـ

 ... هم و یایب کنار یبتون

  

 .داد نشان را ابانیخ انتها طال گنبد



صورتیتابو   
  
 

 

4549 

4549 
@romandl 

 .ینیبب رو حرم هم ـ

 .شد ادهیپ و کرد باز را در

 .شو ادهیپ ـ

  

 دید را جانان و برداشت قبع جعبه از را چمدان دو

 .دیوگیم لب ریز یزیچ و ستادهیا طال گنبد به رو که

 .ستادیا کنارش

 ؟یگیم یچ ـ

  

 .داشت بغض د،یچرخ سمتش به که جانان سر

 .کردم سالم ـ

 .داد ادامه یتلخند با و برد نهیس به را هوا



صورتیتابو   
  
 

 

4550 

4550 
@romandl 

 هم ومدمیم رونیب مون کوچه داخل از یوقت قباًل ـ

. ازش گرفتم ادی منم بود، بابام دتعا. کردمیم سالم

 سالم نه و شدم حرم وارد نه آخر، ماه شش اون یول

 .کردم

  

 و آمد ترنییپا شیصدا و برگشت طال گنبد سمت به

 .شد دارتربغض

 .سادمیوا نجایا شهینم باورم ـ

  

 سمت به را او و گذاشت کمرش پشت دست فرهاد

 .کرد ییراهنما هتل یورود

 . دتمونیند رضا حاج تا داخل وبر ایب فعاًل ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4551 

4551 
@romandl 

 ینیه دهیترس. شد شوکه رضا حاج اسم آمدن با جانان

 زا و کرد تند پا فرهاد، به کوتاه ینگاه با و دیکش

 .رفت باال هتل یورود یهاپله

  

 فرهاد از را چمدانش دسته و ستادیا یورود در کنار

 .گرفت

 :گفت استرس با

 اگر. میکینزد بهش یلیخ نجایا. ایگ یم راست فرهاد ـ

 ؟یچ نتمونیبب

  

 را وا دستش، با گریبارد و داد رونیب را نفسش فرهاد

 . داد هل جلو به



صورتیتابو   
  
 

 

4552 

4552 
@romandl 

 کمتر مسافرت، بودم اومده دخترم دوست با اگر ـ

 داروغه بابات مگه آخه داخل برو. بهم دادیم استرس

 یزیچ هی. کنه دایپ رو تو ادیب یشلوغ نیا یتو محله

 .بونایخ از یبکن دل که گفتم

  

 لبش یرو لبخند دید که را جانان یشاک نگاه

 .رفت رشیپذ سمت به و شد ترپررنگ

*** 

 

  یتابوصورت#

۶۹۳ 

 



صورتیتابو   
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4553 
@romandl 

 .یسادیوا اونجا ساعته دو ؟یخوابینم جانان ـ

 گنبد از. گرفت رونشیب منظره و پنجره از چشم

 نآ به را چشمانش اتاق، به ورود یابتدا از که ییطال

 .بود کرده سنجاق

 تاس خوب دیبگو توانستیم نه. داشت یبیعج حال

 پا و دست خال در... دو نیا انیم یزیچ. بد نه و

 .زدیم

 .کرد نگاه فرهاد به

 .ادینم خوابم ـ

  

 بود، دهیکش دراز تخت یرو که همانطور فرهاد

 .کرد سرش گاههیتک را دستش



صورتیتابو   
  
 

 

4554 

4554 
@romandl 

. هشینم درست یزیچ هم گنبد اون به شدن رهیخ با ـ

 .نیبش نجایا ایب

 .داد نشان را تخت لبه

 .نشست تخت لبه و گفت یآرام باشه جانان

 .آورد جلو را دستش و دیکش جلو را خودش فرهاد

 .بده رو دستت ـ

  

 گرم دست در را اششده سرد دست مکث یب جانان

 .کرد مشت را دستش فرهاد. گذاشت فرهاد

 ...شد حاال ـ

  

 .کرد نگاه شیهاچشم به



صورتیتابو   
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4555 
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 هب یداشت ساعت دو نیا یتو یبگ یتونیم حاال ـ

 ؟یکردیم فکر یچ

  

 شیرها و گرفت دندان به را نییپا لب یالحظه جانان

 .کرد

 بود وقت یلیخ گرید. داد تکان طرف و به را سرش

 که یوقت از. نبود سخت شیبرا فرهاد با زدن حرف که

 ار گرید کی فقط دو آن بد، ای خوب بود کرده قبول

 .دارند

  

 اب کوچه تا دو فقط و نجایا اومدم. جمیگ. ترسمیم ـ

. دارم فاصله رضا حاج مغازه با کوچه چهار و خونه



صورتیتابو   
  
 

 

4556 

4556 
@romandl 

 بهم و کردن قضاوتم که یشهر نیهم یتو اومدم

 که کشمیم نفس ییهوا نیهم یتو دارم. زدن تهمت

 نیا از ترسمیم. کشنیم نفس میزندگ یهاکابوس

 .شم کینزد بهشون شتریب

 دیجد حرف باز بشنوم، دیجد تهمت باز ترسمیم 

 از نچو. کنم ثابت رو خودم نتونم ترسمیم. بگن بهم

 اب سال چهار از بعد که امیفرار دختر کی من اونا نظر

 رو گناهش و خودش خوادیم و برگشته مرد کی

 ...من. کنه هیتوج

  

 .زد چنگ شیگلو به بغض،

 .فرهاد ترسمیم هاآدم نیا از هنوز من ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4557 

4557 
@romandl 

  

 فشردن و بود شیهالب یرو یخندتل فرهاد واکنش

 . جانان دست ترمحکم

 .کرد باز را آغوشش

 .بزنم حرف من حاال نجایا ایب ـ

  

 یمعن بهتر بود، گذاشته شهر نیا به پا که حاال

 ماهه کی غهیص خواندن یبرا را فرهاد یهالیدل

 و تک یاتاق در بود مجبور را امشب اگر. دیفهمیم

 به که ییهاالیخ و فکر جمح نیا با بگذراند، تنها

 وانهید شک یب فردا تا بود، آورده هجوم ذهنش

 .شدیم



صورتیتابو   
  
 

 

4558 

4558 
@romandl 

 فرهاد بازو یرو را سرش و دیکش دراز اعتراض یب

 .گذاشت

  

 او به جانان و کرد حلقه او گردن دور را دستش فرهاد

 .شد رهیخ

 یم صورتش به زدن حرف هنگام فرهاد یهانفس

 .دادیم غلغلک را صورتش و خورد

 ومکد چیه که بدم بهت ینیتضم چیه تونمینم من ـ

 .افتنینم اتفاق یزد که ییهاحرف نیا از

  

 :یصورت تابو

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
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4559 
@romandl 

۶۹۴ 

 

 کنار را جانان صورت یرو یموها آزادش، دست با

 :داد ادامه و  زد

 نه و رو مامانت نه شناسم،یم رو تو یبابا نه من ـ

 تو و من. یترسیم ازشون یگ یم که یآدم همه اون

 . انانج توئه شجاعت هیتک به فقط امشب میینجایا اگر

 هک یموفق زن کی االن تو که کنمیم فکر من یعنی

 داشته رو تو اراده ارزوشونه جامعه نیا یتو ایلیخ

 که ییزایچ نیا همه به سال چهار مدت یتو و باشن

 یهاحساب خرده نیا وقتشه پس. برسن ،یدیرس تو

 ترسبک و یکن صاف خودت گذشته با رو کوچک



صورتیتابو   
  
 

 

4560 

4560 
@romandl 

 حرفم یفهمیم. یبش یادوباره رابطه و یزندگ وارد

 رو؟

  

 جانان سر و شد تر قفل جانان یهاشانه دور دستش

 .رفت نییپا و باال نرم

 هشرمند گهید تو نهیا مهم. بشه یچ هر سفر نیا ته ـ

 و میتسین هیبق افکار مسئول تو و من. یستین خودت

 نااو. میستین و میشینم هم گن یم نااو که یزیچ اون

 شجاعت تهش بدن نسبت بهت یهرچ و بگن یچ هر

 تهش. یبزن رو حرفت کامل و ینکن خم سر که توئه

 نیا از دونه هی یدونیم که تالشت چهارسال و ییتو

 .جانان خورهینم بهت هاشونبرچسب



صورتیتابو   
  
 

 

4561 

4561 
@romandl 

 از عمرت اخر تا مطمئنم بشه، یچ هر سفر نیا ته 

 یگیم خودت به شهیهم و یشینم نمویپش سفر نیا

 باشه؟. یکرد رو خودت تالش تمام تو

  

 یهاچشم با. نداد زدن حرف اجازه شیگلو بغض

 . کرد نییپا و باال یسر آلودش اشک

 .کاشت او یشانیپ یرو یابوسه فرهاد

 با. دیکش بلند یاازهیخم و آورد عقب را سرش

 :گفت یشوخ

 خواب همش ییخدا دهبن هی میافتاد راه که صبح از ـ

 خدا بنده هی. سرش به زده یخوابیب حاال و بوده



صورتیتابو   
  
 

 

4562 

4562 
@romandl 

 نیبد اجازه اگر بوده، فرمون پشت همش امگهید

 .بخوابه

  

 ار خودش. شد فراموشش بغضش. دیکش ینیه جانان

 :گفت و دیکش عقب

 ...گهید کمی منم بخواب تو. نبود ادمی اصاًل. دیببخش ـ

  

 :گفت بسته چشمان با. گرفت را دستش فرهاد

 ایب. کن عوض رو لباسات. میندار گهید کمی ـ

 .بخواب

 :گفت مکث یکم با جانان

 .باشه ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4563 

4563 
@romandl 

  

 ار اشیروسر. دیکش رونیب فرهاد دست از را دستش

 عوض را شلوارش و آورده در آمدن ابتدا همان در

 .کرد زانیآو و آورد در را شیمانتو تنها. بود کرده

 یعاد خواست .انداخت دشیسف شرتیت به ینگاه

 د،یچیپ اتاق در که قشیعم نفس یصدا اما باشد

 .کرد شیرسوا

  

 داشت دست به که یکنترل با را هاالمپ فرهاد

 طنتیش با و بسته چشمان همان با و کرد خاموش

 :گفت



صورتیتابو   
  
 

 

4564 

4564 
@romandl 

 تتیاذ ست،ین خواب حالت امشب. بخواب ایب ـ

 .کنمینم

  

 محکم را شیهاچشم که کرد فرهاد چهره به ینگاه

 .فشردیم هم یرو

 خواب رخت ریز فرهاد، کنار و کرد یآرام خنده

 .دیخز

***   

  

 لب رژ و انداخت خودش به ینگاه نهیآ جلو

 یب زا صورتش تا دیکش لبش یرو آرام را اشیکالباس

 .دیایب در یروح



صورتیتابو   
  
 

 

4565 

4565 
@romandl 

 فرهاد. رفت تخت طرف به و داد رونیب را نفسش

 .زد شیصدا آهسته و شد خم سمتش به. بود خواب

 .رسهیم ساجده االن شو داریب رهادف ـ

 

 یتابوصورت#

۶۹۵ 

 

 .کرد باز را دارشپف یهاچشم و زد یغلط شیجا در

 :دیپرس آلودش خواب و رگه دو یصدا با

 چنده؟ ساعت مگه ـ

 .هشت ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4566 

4566 
@romandl 

 یرو یدست  و داد بدنش به یقوس و کش فرهاد

 .دیکش سرخش چشمان

 اپ که صبح سر که ادیب پاچه کله یبرا قراره مگه ـ

 ؟یشد آماده و یشد

 .کردم کار یکل. شدم داریب شش از ـ

  

 .بود شده ارتریهوش

 مثاًل؟ کاریچ ـ

 .زد یگشاد لبخند

 بهش نه، ای میدیرس که بود داده امیپ هلن شبید ـ

 که گفته مامانش به گفت. زدم وحرف  زدم زنگ

. شونخونه میبر که کرده اصرار اونم و مشهد میاومد



صورتیتابو   
  
 

 

4567 

4567 
@romandl 

 .بزنه زنگ منم به امروز جون گالره خود اًلاحتما حاال

 .میزد گپ کمی بعد

  

. شد رهیخ اتاق پنجره به و آورد باال را نگاهش

 .زد برق چشمانش

 ذوق یلیخ اونم. دادم نشون بهش رو حرم نجایا از ـ

 .کرد

  

 .دیکش باال را خودش یکم فرهاد

 وسط فرهاد چطور نگفته و نکرده تعجب که خوبه ـ

 هب رسوند سالم رو تو و نکرد کبابت و مهیق مهیق راه

 مشهد؟



صورتیتابو   
  
 

 

4568 

4568 
@romandl 

  

 .دیخند بلند جانان و گفت یدلخور با فرهاد

 :گفت خنده انیم

 هک منم. گهید روز اون بشن شوکه بود یعیطب خب ـ

 هب یول شدن هیتوج االن. دادم حیتوض براشون کامل

 تا ننیبب چشم به و رانیا انیب دیبا بارکی هلن قول

 . کنن باور

  

 همالف. نشست و گفت لب ریز ینامفهوم اوهوم رهادف

 .زد کنار را

 .زد غر شد،یم بلند جا از که طور همان



صورتیتابو   
  
 

 

4569 

4569 
@romandl 

 داریب کی. بود مونعاشقانه شب نیاول نیا یول ـ

 .داشتم انتظار رو یاگهید شدن

  

 .رفت دنبالش به جانان نگاه

 نم کنهیم فکر ندونه یکس ،یگیم ینطوریا فرهاد ـ

 ...زیچ... تو و

  

 نرویب را نفسش. کند تمام چطور را اشجمله دینفهم

 :گفت تند و داد

 .میگذروند هم با رو شبید ـ

 را شیصدا جانان. دیپاش صورتش به آب یمشت فرهاد

 .دیشن یم



صورتیتابو   
  
 

 

4570 

4570 
@romandl 

 م؟ینگذروند هم با رو شبید مگه خب ـ

  

 .دواند شهیر کلماتش یال به ال حرص

 .میاوناش از ما که نهیا منظورم فرهاد نه ـ

 .آمد رونیب و دیکش صورتش یرو را حوله

 .کرد نگاه جانان به یخنث و یعاد

 کدوماش؟ از ـ

  

 برق بلکه کالمش، نه را نیا کرد،یم طنتیش داشت

 .گفتیم شیهاچشم

 .دکر نازک چشم پشت و شد بلند تخت لبه از جانان

 .میکن فراموشش ایب. کن ولش ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4571 

4571 
@romandl 

  

 .کرد سد را راهش فرهاد

 کجا؟ ـ

  

 .آورد باال فرهاد برهنه تنهمین از را نگاهش

 .نمشیبب اومد ساجده ،یالب رمیم ـ

 .گذاشت جانان شانه یرو را دستش

 .میکنیم شیعمل تا میکن نشیتمر یشفاه ایب ـ

  

 .خورد جا جانان که گفت یجد آنقدر

 م؟یکن نیتمر رو یچ ـ



صورتیتابو   
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 .کرد قفل نهیس یرو را شیهادست فرهاد

 ...میبگ بهش میتونیم ای رو رابطه اسم تکرار ـ

  

 اشخنده به جانان شده گشاد یهاچشم. کرد مکث

 .انداخت

 .رفت در طرف به و زد پس را او حرص با جانان

 .یتیترب یب واقعًا گهید تو ـ

  

 .زد شیصدا دفیرس که در به

 .جانان ـ

 فرهاد سمت به را سرش و کرد باز محکم را در

 .چرخاند
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 بله؟ ـ

 :گفت خنده انیم

 .دهب سفارش صبحانه منم یبرا ن،ییپا یرفت یچیه ـ

  

 .رفت یاغره چشم فرهاد خنده به

 .باشه ـ

. خورد را اشخنده شد، بسته جانان سر پشت که در

 .شد رهیخ جانان یخال یجا به و داد هیتک وارید به

 ...بود نگرانش

  



صورتیتابو   
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 ییطال گنبد به شد رهیخ و برگشت پنجره سمت به

 شب از شتریب صبح ییروشنا در که یرنگ

 .دیدرخشیم

 :گفت لب ریز

 مانیا بهت جانان یول نه، ای یشنویم دونمینم ـ

 .نکنن دشیناام داره، دوستت داره،

 *** 

  

 

  یتابوصورت#
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 یوت یتونیم که هیزعفرون نیاعالتر زعفرون نیا آقا ـ

 ارباز نیا یتو قائنات اصل زعفرون. یکن دایپ رانیا

 شدن زعفرونا همه. ُدر و دیرمروا شده رنگارنگ

. طعم و بو ذره کی از غیدر یول دنیم رنگ ،یقالب

 تو ارهیم اصل جنس هنوز که ماست رضا حاج فقط

 ؟یخوایم مثقال چند یگفت حاال. اشمغازه

 

 همغاز. بود رفته سر پسر یهایپرحرف از اشحوصله

. دنبو انداختن سوزن یجا. یمشتر پر و بود یبزرگ

 :گفت پسر به رو و چرخاند تیجمع انیم را نگاهش

 .بده مثقال پنج ـ

 



صورتیتابو   
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 .دیکش اشکرده عرق صورت یرو دستش جوان پسر

 .آقا چشم ـ

 

 آخر تا تیجمع نیب از از را نگاهش گریبارد فرهاد

 ،بودند فروشنده که یجوان پسر سه جز. کرد رد مغازه

 .نبود یکس گرید

 

 یاهنگ بود، هازعفران یبندبسته مشغول که پسر به

 .انداخت

 خودشم کجاست؟ ،یگیم که رضا حاج نیا ـ

 جاست؟نیهم

 



صورتیتابو   
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 :داد جواب بود، هازعفران مشغول که پسر

 شیپ حرم رفته هیساعت هی االن بود یعنی. آره ـ

 .آدیم ظهر دوستش،

 

 .رفت باال فرهاد یهاابرو

 نمش؟یبب تونمیم امیب ظهر. آها ـ

 

 .گذاشت فرهاد یجلو را زعفران یهابسته پسر

 . آره ـ

 :داد ادامه و گرفت مغازه ته سمت به را دستش
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 یلیخ داخل، رهیم ادیب وقت هر. اتاقشه اونجا ـ

 یواجب کار اگر هم شما. نداره صدا و سر حوصله

 .بگو خودم به. طرفش نرو یندار

 

 را رمزش و داد پسر به را اشیبانک کارت فرهاد

 .گفت

 . زنمیم سر بهش بعدًا. واجبه کارم. نه ـ

 

 سپ و دیکش را کارت ،یراحت طور هر گفتن با پسر

 مغازه در از و برداشت را زعفران بسته فرهاد. داد

 .آمد رونیب

 



صورتیتابو   
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 .دیتابیم یجانکم آفتاب و بود سرد هوا

. میریگیم رونیب متیق نصف حرم با عکس آقا ـ

 .داخل دییبفرما نیخوایم

 

 .گذشت سال و سن کم پسر کنار از توجه یب 

 تیجمع به ینگاه و کرد دستش زعفران به ینگاه

 . اطرافش

 

 فیل که ماند ثابت یفروشدست زن یرو چشمش

 . فروختیم
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 نچهآ از ترمختصر حیتوض دادن با و رفت سمتش به

 روشدبف تا داد زن به را ها زعفران بود، گفته او به پسر

 .بردارد خودش یبرا را پولش و

 

 به ستهد دسته که یتیعجم و افتاد طال گنبد به چشمش

 .رفتندیم حرم یهایورود سمت

 

 دست. افتاد دادنش سالم و جانان روزید حرف ادی

 .شد خم و گذاشت اش نهیس یرو

 

 .دیچرخ عقب به و کرد راست قد. داد سالم حرف یب

 .رفت هتل سمت به بود، نییپا سرش که همانطور



صورتیتابو   
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. دیند را او. گشتیم جانان دنبال به یالب در نگاهش

 یدختر یصدا بعد، هیثان چند و گرفت را اششماره

 .دیچیپ یگوش در آشنا

 

 .فرهاد آقا سالم ـ

 بود؟ داده جواب را جانان یگوش چرا بود؟ ساجده

 کجاست؟ جانان. سالم ـ

 

  یتابوصورت#
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 :داد جواب معذب ساجده سکوت، هیثان چند از بعد

 .هتل یتو مییشما اتاق داخل ما یعنی. جاست نیهم ـ

 

 باشه با. جانان ندادن جواب از نداشت یخوب حس

 به بلند ییهاقدم با و کرد قطع را یگوش یکوتاه

 .رساند اتاق به را خودش. رفت آسانسور سمت

 

 .ستادیا در پشت و زد را اتاق زنگ

 .شود باز در تا دیکش طول هیثان چند
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 تشباه. شد نییپا باال شیروبرو دختر یرو نگاهش

 مانتو. بود یکی قدشان تنها. داشت جانان به یکم

 .داشت تن به مدرسه مقنعه و شلوار

 

 ددا داخل را بود دهیخز رونیب مقنعه ریز از که ییموها

 :گفت معذب و

 .فرهاد آقا سالم ـ

 

. گفت یکوتاه آمدخوش و سالم جواب، در

 .شد اتاق وارد و آورد در را شیهاکفش
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 را جانان اخر در و اندگرد اتاق دور دورتا را نگاهش

 یچشمان با و بود نشسته تخت یرو که کرد دایپ

 . بود شده رهیخ نیزم به شده، گشاد

 

 !شده یخبر که بود گفته احساسش

 .ستادیا جانان یجلو

 ...جانان ـ

 

 یرو و اورد در را شیپالتو. نداد نشان یالعملعکس

 .انداخت دستش

 .رفت جلو یقدم

 ...الو ؟ییکجا! جانان ـ
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 کنده اتاق وسط یقال یهاگل را شیهاچشم باالخره

 .بودند اشک پر. آمد باال و شدند

 

 یکودک مانند که برگشت ساجده سمت به یعصب

 .بود ستادهیا وارید کنار کارگناه

 بهش؟ یگفت یزیچ ـ

 

 .کرد نییپا و باال را سرش و زد یتلخند ساجده

 ات بود گذاشته شانیتنها. داد تکان سر کالفه فرهاد

 ...حاال و بزنند حرف ترراحت
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 .تنشس جانان کنار کرد رها تخت نییپا را شیپالتو

 .انداخت اششانه دور دست

 ...رو من نیبب جانان ـ

 

 گذاشت جانان چانه ریز را دستش حرفش دنبالش به

 .برگرداند خود سمت به را او سر و

 را شیصدا و کرد نگاه آلودشاشک یهاچشم به

 .آورد نییپا

 .یکنیم نگرانم یدار شده؟ یچ یگیم ـ

 

 :گفت بغض با شیهاحرف و دیلرز اشچانه

 ...یلیوک ـ
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  یتابوصورت#
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 .دیپر فرهاد سر از برق

 ؟یچ یلیوک ؟یلیوک ـ

 قطره نیاول. شد نییپا و باال جانان یگلو بیس

 .دیچک اش گونه یرو اشکش

  

 دستش دو انیم را صورتش و انداخت نییپا سر

 .رفتگ

 .دینال
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 ...یکالنتر هم دیشا... دونمینم ـ

  

 .افتاد هق هق به

 ...فرستادن بابام یبرا رو نیآبت و من عکس ـ

  

 .دش بلند اشهیگر یصدا و بزند حرف نتوانست گرید

 :کرد کامل را جانان حرف پراسترس ساجده

 چند رضا حاج یبرا ناشناس شماره هی قبل ماه چند ـ

 ودب جانان عکس. فرستاده شآپ واتس داخل عکس تا

 گهیم خودش جانان. نینبود شما. جوون پسر هی و

 فرستادن رو هاعکس اون خالصه. اسمش انگار نهیآبت

 جانان که داستان و فیاراج یسر هی و متن تا چند با
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 یلیخ. داره نامشروع رابطه پسره نیا با و تهرانه

 یورچط یعنی یحت... یحت بودن گفته امگهید یزایچ

 ...بگم

  

 و کند جان دید خودش یرو که را فرهاد رهیخ نگاه

 .کرد کامل را اش جمله

 قطس امبچه هی پسره اون از جانان بودن گفته یعنی ـ

 خاموش هاامیپ و عکس نیا ارسال بعد شماره. کرده

 همه. شد یعصبان یلیخ روز اون رضام حاج. شد

 که حاال گفتیم و هم کنار بود دهیچ رو شواهد

 تهران میریم بار هر و نهیبب مارو خوادینم نانجا

 البد شده، متنفر ما از و کنهیم فرار میگردون برش

 . بود یعصبان یلیخ. کرده کارارو نیا همه
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 .داد رونیب را نفسش

 بار نیاول یبرا رضا حاج و ما خونه اومدن شب کی ـ

 هم بگرده یحت و کرده عاق رو جانان گهید گفت

 انانج اسم به یدختر اون گهید گفت. کنهینم قبولش

 ینطوریا بار کی سال، چند نیا تمام یتو. نداره

 یهاحرف گفتم جانان به روزم اون من. بود نگفته

 من یجلو چون... نه رو لشیدل اما رو رضا حاج

 قول به و نشه باز گوشم و چشم که بودن نگفته

 .نشم جانان هیشب آخرش خودشون
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 در استرس پر را شیهادست. ادد نییپا را دهانش آب

 .زدیم حرف تند تند و بود کرده قفل هم

 به شیپ ماه کی تازه نارویا و عکس انیجر نیا ـ

 تفرص اما رونیب دمیکش مامانم زبون ریز از یبدبخت

 نیایب کردمینم فکر واقع در. بگم جانان به نشد

 ...دیببخش. مشهد

  

 .انداخت نییپا سر

 را سرش جانان و شد ندبل تخت یرو از فرهاد 

 .گرفت دستش دو انیم ترمحکم

 نبودم؟ من یمطمئن کجا از ـ

  



صورتیتابو   
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 .کرد بلند را سرش جانان

 :گفت بغض پر. بود سرخ سرش شیهاچشم

 قبل کرده، عاقم بابام گفت ساجده که روز اون ـ

 برم کهنیا قبل هفته کی حدودًا. بود یلیوک یریگدست

 ...منم .اصاًل ینبود رونیب تو. اشخونه

  

 .داد قورت را بغض

 من یلو شرکت بعد کافه رفتم نیآبت با عصر هی منم ـ

 ...خدا به

  

 .کرد نگاهش زیت

 ...بسه جانان ـ



صورتیتابو   
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 شکست گلو در بغض شدت از شیصدا و دیگز لب

 :گفت وار پچ پچ و

 ...نکردم یکار من ـ

  

 .نشست او به دهیچسب تخت، یرو. زد یتلخند

 

  یتابوصورت#
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 سیخ گونه یرو دست ساجده، حضور به توجه یب

 .دیکش جانان

  ؟یکرد شک خودت به ـ
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 .افتی وسعت لبش یرو لبخند

 فیتعر رو خودت حفظه، رو تو که یکس واسه ـ

 یور و سمیبنو کتاب تونمیم تو یرو از من ؟یکنیم

 به ؟ینکرد یکار یگیم بعد بخورم، قسم اسمت

 نواب؟ فرهاد

  

 .کرد نگاه شیهاچشم به و ردفش را جانان دست

 :گفت مطمئن و محکم یلحن با

 .کنمیم درستش خودم بار نیا. کنمیم درستش ـ

  

 .شد یسوال جانان نگاه



صورتیتابو   
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 تخت نییپا از را کتش. شد بلند تخت یرو از

 .ستادیا ساجده یروبرو و برداشت

 .برگردم تا باش جانان کنار فعاًل ـ

  

 ؟یریم کجا یدار فرهاد ـ

 بود، شده رگه دو و گرفته حاال که ییصدا با جانان

 .دیپرس

 :گفت رفت،یم در سمت به که همانطور فرهاد

 .گردمیبرم ـ

  



صورتیتابو   
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 خوب حالش. رفت هاپله سمت به اسانسور یجا به

 فشرده هم در خشم شدت از یالحظه دستش و نبود

 .رها گر،ید یالحظه و شدیم

  

 نفس ندت تند و رفتیم نییپا سرعت با را ها پله

 تنگ نفسش د،یرس که همکف طبقه به. گرفتیم

 .بود شده

 چند و گذاشت شیپا دو یرو را دستش. شد خم

 .دیکش قیعم نفس

 رد سمت به و گرفت را اشیشانیپ یرو عرق. ستادیا

 .رفت یخروج
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 . بود معلوم مقصد

 . یشجاع رضا حاج مغازه

  

 که رفت یامغازه سمت به و آمد رونیب هتل در از

 . بود آمده رونیب آن از شیپ ساعت کی از مترک

 انتخاب ریدرگ ذهنش و داشت یبرم بلند را شیهاقدم

 بار کی تنها که یمرد با زدن حرف یبرا بود کلمه

 حرف کل و بود دهید را او فربد یعروس در همآن

 .بود افتهی نییپا ییگو آمدخوش کی با زدنشان

  

 یط ریمس ورچط دینفهم که بود ریدرگ ذهنش آنقدر

 .بود ستادهیا مغازه یجلو که آمد خود به یوقت و شد



صورتیتابو   
  
 

 

4598 

4598 
@romandl 

 ریز را تابلو اسم و رفت باال مغازه سردر تا نگاهش

 .کرد مزه مزه لب

 .یشجاع یسرا سوغات ـ

  

 افتاد او به چشمش تا جوان پسر. شد مغازه وارد

 :گفت

 .آقا سالم ـ

  

 :دیپرس سالم یب فرهاد

 اومده؟ رضا حاج ـ

  

 .باندسرجن پسر
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 .اتاقشونن داخل. اومدن پاتون شیپ بله ـ

  

. گرفت پسر از نگاه داد تکان دییتا یمعنا به یسر

 مغازه اخر با و انداخت نییپا سر. بود شده ترخلوت

 .رفت

 هیر به فشار با را هوا و ستادیا رنگ یاثقهوه در پشت

 .برد

 .زد در به آرام یاتقه آورد باال را دستش

 .آمد مرد یصدا

 .دییبفرما ـ
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 راهنیپ کوتاه، یقد با رضا حاج. کرد باز را در

 را حیتسب که همانطور و داشت تن به یدیسف

 .بود نشسته اشساده یچوب زیم پشت گرداند،یم

 . سالم ـ

  

 دور فرهاد چشم از که بود آشکار آنقدر خوردنش جا

 .نماند

 .بشناسد را او زدیم حدس

  

 .بست را در و آمد داخل

 .فربد برادر نوابم، فرهاد من بله ـ

 



صورتیتابو   
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  یتابوصورت#
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 .دآم فرهاد سمت به و شد بلند زیم پشت از رضا حاج

 ورا؟ نیا از. یاومد خوش پسرجان سالم ـ

  

 .فشرد را فرهاد دست کوتاه

 .داشتم باهاتون یکار هی. ممنون ـ

  

 .داد نشان را زشیم جلو یصندل 

 .نیبش. باشه ریخ ـ
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 دور را زیم رضا حاج و رفت یصندل متس به فرهاد

 .نشست چرمش یصندل یرو و زد

 و خاص زیچ. گرداند اتاق در را نگاهش فرهاد

 وان تابلو کی وارید یرو  .شدینم دهید یتجمالت

 چهار و زیم بود، کمد کی بود، شده نصب کادی

 .یصندل

  

 سکوت ذکرش یصدا و انداختیم حیتسب رضا حاج

 .شکستیم را نشانیب

 که بزند یحرف خواست و انداخت پا یرو پا فرهاد

 :گفت طعنه با رضا حاج



صورتیتابو   
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4603 
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 کانادا؟ رفته فربد، برادرت، دمیشن ـ

  

 .کرد نییپا و باال را سرش فرهاد

 آره؟ بود؟ شده دار بچه ـ

 .جنباند سر گرید بار فرهاد

 .بله ـ

  

 :گفت گرفته ییصدا با لب ریز رضا حاج

 .فهمهیم رو من الح شه بزرگ که اشبچه... خوبه ـ

  

 .کرد نگاه فرهاد به و کرد یکوتاه یعصب خنده



صورتیتابو   
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 حاال. رو حالم دینفهم کردم، التماسش سال سه ـ

 .دمیکش یچ من فهمهیم شه بزرگ اشبچه

 ...فربد ـ

  

 .آمد حرفش انیم و کرد بلند دست رضا حاج

 بگو. کنم باز رو یمیقد زخم سر ندارم دوست ـ

 .مهندس رو کارت

  

 .شد تلخ لحنش زخم؟ گفتیم نانجا به

 باشه، شما یمیقد زخم همون مورد در کارم اگر ـ

 م؟یکن باز رو سرش دینبا بازم

  



صورتیتابو   
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 ینگاه و شده زیر یچشمان با. کرد نگاهش یحاج

 .نافذ

 ؟...هم تو ـ

 مترک بود، رضا حاج نگاه از ترترسناک اگر فرهاد نگاه

 .نبود

 ؟یچ منم ـ

  

 نایم را سرش و انداخت زیم یرو را حیتسب رضا حاج

 .گرفت دستش

 ...مهندس پاشو. رونیب برو پاشو ـ

 .شد تندتر لحنش فرهاد



صورتیتابو   
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 یگیم بهش که اتبچه تک از یخواینم برم؟ کجا ـ

 اسمش داره، اسم دختر اون رضا؟ حاج یبشنو زخم

 زنمب رو حرفام هیبق تا ریبپذ رو نیا اول. ستین زخم

 یببر مغازه نیا از رو امجنازه مگر اون، از قبل. برم و

 .رمینم ییجا نزنم، رو حرفام تا من. رونیب

  

. بود شده سرخ. آورد باال را سرش رضا حاج

 :دیغر و دییسا هم یرو را شیهادندان

 ن؟یخوایم یچ من خانواده جون از برادر دوتا شما ـ

 بعد که یابچه. زخمه خدا، امتیق تا من یبرا اون

 مهندس، زخمه ارهیب خبر ازش به،یغر مرد چهارسال

 .اتاق نیا از رونیب برو پاشو. درده همش



صورتیتابو   
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  یتابوصورت#

۷۱۰ 

 

 ردم کردن نرم بود، سخت. برد نهیس به فشار با را هوا

 .شیروبرو

 .زد را آخر ریت

 یتو بهیغر مرد با عکسش چهارتا به یکرد دلخوش ـ

 ،یدید رو من تا که دخترت به یدار شک کافه؟

 کامل رو اتجمله ؟یحاج یچ من م؟ه من یدیپرس

 ؟یبشنو یخوایم رو نیا دارم؟ رابطه باهاش منم. کن



صورتیتابو   
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 و عکس برات منم یخوایم ؟یبود جمله نیا منتظر

 کنم؟ رو لمیف

  

 تمام. لرزاند را اتاق یوارهاید رضا حاج ادیفر

 تیعصبان از شیهادست و بود شده سرخ صورتش

 .دیلرزیم

 ...رونیب گمشو ـ

 تنش گاه هیتک را لرزانش یهادست و بود ستادهیا

 .نکند سقوط تا بود کرده زیم یرو

  

 .ستادیا زشیم یجلو و شد بلند فرهاد



صورتیتابو   
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 مرینم رونیب اتاق نیا از گفتم. یحاج شمینم گم ـ

 تو که ییهاحرف گفتن یبرا نترس. نزنم حرف تا

 ...برعکس. ومدمین یمنتظرشون

  

 را در دهیترس ود،ب دهیشن را رضا حاج ادیفر که یپسر

 .آورد داخل را سرش و کرد باز

 ؟یحاج شده یچ  ـ

  

 .کرد نگاه رضا حاج به منتظر فرهاد

 .بزنم حرف تا رونیب بره بگو ـ

  

 .کرد نگاه کارگرش به سرخش چشمان با رضا حاج



صورتیتابو   
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 .رونیب برو ـ

  

 بود، دهیترس رضا حاج سرخ چهره دنید با که پسر

 :گفت

 ...یحاج آخه ـ

 .دیکش ادیفر و بست چشم

 .یمرتض رونیب برو گفتم ـ

  

 .افتاد لکنت به پسر

 ...چشم. چشم...چ ـ



صورتیتابو   
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 که ببند را در خواست و دیکش عقب را خودش

 تا را فرهاد و رضا حاج نگاه یزن متعجب یصدا

 .کشاند در چهارچوب

 خبره؟ چه نجایا ـ

  

. دنشیفهم نبود سخت اما بود دهیند حال به تا را زن

 به غذا ظرف که بود جانان ادرم و رضا حاج زن

 .بود ستادهیا اتاق یجلو دست

 .دیکش عرقش از سیخ یشانیپ یرو یدست رضا حاج

 ه؟یراض یکنیم کاریچ نجایا تو ـ

  

  .نشناخت را او. کرد نگاه فرهاد به هیثان چند هیراض



صورتیتابو   
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 .آمد جلو یقدم

 خونه، یاینم ظهر یگفت کنم؟یم کاریچ نجایا من ـ

 .گهید اتبر آوردم ناهار

  

 ادامه اخم با و انداخت رضا حاج چهره به یقیدق نگاه

 :داد

 نجا؟یا خبره چه ؟یشد سرخ چرا ـ

 .انداخت فرهاد به ینگاه مین

 ه؟یک مرد نیا ـ

 

  یتابوصورت#

۷۱۲ 



صورتیتابو   
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 یمرتض اسمش بود، دهیفهم حاال که یجوان پسر

 . است

 :گفت یزبانخوش با

 ...منم واال خانوم حاج ـ

  

 :گفت اخم با و سربرگرداند پسر سمت به دفرها

 ؟ینکیم کاریچ نجایا برو؟ نگفت تو به یحاج مگه ـ

  

 در و ترف رونیب اتاق از گفت، یعیسر دیببخش پسر

 .بست را



صورتیتابو   
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 اب دیشا. نبود بد آمدنش. کرد نگاه هیراض به کوتاه

 کنار شیروبرو سمج مرد با زودتر و بهتر او، وجود

 .آمدیم

 خوب. دمیم حیتوض بهتون من نینیبش دییبفرما شما ـ

 .نیآورد فیتشر شد

  

 .گفت یلب ریز و متعجب باشه هیراض

 روبرو یصندل یرو و گذاشت زیم یرو را غذا ظرف 

 .نشست فرهاد

 :گفت یحاج به رو کوتاه و نشست شیجا سر فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4615 

4615 
@romandl 

 یتو که دیجد اونقدر. بزنم دیجد حرف خوامیم ـ

. نیدینشن ازش یگزند سال چهار و ستیب نیا تمام

 .یحاج نیبش

  

 انهنش کی شیبرا چهار و ستیب عدد که انگار هیراض

 :گفت لب ریز باشد،

 چهار؟ و ستیب ـ

 .شهیچهارسالگ و ستیب تولد گهید ماه سه بله ـ

  

 او که بود چهارسال. بود برده ماتش. خورد جا هیراض

 را سال هر خرداد مگر اما بود کرده عاقش و دهیند را

 رفت؟یم ادشی



صورتیتابو   
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 ن؟یهست یک شما ـ

 اتاق در یحاج یعصب و کشدار یهانفس یصدا

 .دیچیپیم

  

 اشیدلصن به. بود دهیرس بود، خواسته آنچه به بایتقر

 .انداخت پا یرو پا و داد هیتک

 .هلن شوهر فربد، برادر. نوابم فرهاد من ـ

  

 .کرد حلقه درهم را شیهادست

. دارم حرف که گفتم رضا حاج به اومدنتون، قبل ـ

 درد، و زخم نیگیم بهش شماها که یزیچ به راجع

 . یشجاع جانان مهندس گمیم من



صورتیتابو   
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 .کرد رها را نفسش

 قفر نیدیشن مدت نیا که ییهاحرف تمام با حرفام ـ

 نیا زا رفتم بعد بزنم رو حرفم نیبذار لطفا پس داره،

 نیکن عوض رو اسمش که نیدار فرصت روز دو اتاق

 ای نیکن صداش زنمیم صداش من که ینیهم و

 تا نیارین رو اسمش عمر اخر تا و بمونه زخم نیبذار

 .نشه دار لکه ابروتون

  

 یرو را نگاهش و کرد قفل هم در را شیهادست

 .داشت نگه ثابت رضا حاج



صورتیتابو   
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 لکه شده شیاجبار فرار که یزخم و درد اون یحاج ـ

 حکم بهش ناحق به که یقاتل هی اعالم حکم ننگت،

 از یکی. کرده آزادش و شکسته رو بودن داده

 لهیم پشت انداخته رو رانیا یهایقاچاقچ نیتربزرگ

 .رسونده یسودده به رو ورشکسته شرکت هی. زندون

 

  یتابوصورت#

۷۱۳ 

 

 شده تنگ رضا حاج چشمان. کرد سکوت یالحظه

 . دیگویم انیهذ او کردیم فکر انگار و بود

 :داد ادامه



صورتیتابو   
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 نیا یهاسینو برنامه نیبهتر جز. شده مهندس االن ـ

 رو ایدن که من مثل تا صد از شیسیانگل زبان. ممکلته

 شده، بزرگ شما زخم و درد نیا. بهتره زدم دور هم

 طیبل دیخر دنبال االن نبودم، من اگر که بزرگ اونقدر

 کجا؟ به. بود سفرش چمدون و

  

 .شد نییپا و باال شیگلو بیس

 یهادانشگاه نیبهتر از یکی هب. کانادا به مهاجرت ـ

 با شیدانشگاه و یکار رزومه دنید با که کانادا

 اونجا دانشگاه یتو خوندنش درس یبرا درخواستش

 . بودن کرده موافقت

  



صورتیتابو   
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 . بود برده ماتش رضا حاج

 .داد تاب آنها دو هر یرو را نگاهش فرهاد

 نیاریب زبون به رو اسمش نیترسیم که یدختر نیا ـ

 نیا یتو ن،یکرد عاقش عکس تا سه دو با و

 کرده، تالش روز و شب انداخته، پوست چهارسال

 از. دهینکش عقب اما دهیشن تهمت خورده، حرف

 اگر. منه معاون االن اما کرده شروع بودن من یمنش

 شمارو چون ومد،ین و دنبالش نیاومد چهارسال نیا

 اشندهیآ کل که ییشما... چون ببخشه، تونستینم

 .نیدیدیم اشدوباره کردن زدواجا یتو رو

  

 .آمد حرفش انیم دار خش یصدا با رضا حاج



صورتیتابو   
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 .کرد داغمون نقره فرارش با خوب اون اما ـ

  

 .کرد یعصب خنده تک

 اون خودت؟ رهیگینم ات خنده ؟یحاج داغ نقره ـ

 که خونتون یخونگ ونیح نه بود، شما دختِر فقط

 هکن یدگزن آزاد نینذاشت. نیببر ازدواج حکم براش

 رو سرش شب ادیم بدش یسالم موجود کدوم وگرنه

 ن؟یزم بذاره گرم و نرم خونه یتو و خودش بالشت

 مجبورش بگو... گهید ادینم ؟یحاج ادیم بدت تو

 نقره خودمون آخرش و میداد شیفرار بگو. میکرد

 .میشد داغ

  



صورتیتابو   
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 .دیکوب زیم یرو را مشتش خشم با رضا حاج

. داد تیرضا خودش. ..خوامینم بگه تونستیم ـ

 .کرد فرار خودش عقد روز و گفت بله خودش

  

 .شد بلند اشیعصب و کیستریه خنده یصدا

 را اشخنده و شد رهیخ رضا حاج یهاچشم به

 .خورد

 :گفت اخم با و یجد

 از داد، تیرضا چرا بگم بهت داد؟ تیرضا خودش ـ

 یروز اون صبح جانان  ؟یحاج یشیم داریب خواب

 مخان حاج نیهم کنار تو شبش نصفه که داد تیرضا



صورتیتابو   
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 خواهرت زیانگ غم سرگذشت از و یبود نشسته

 .شه خراب جانان که یبود نگران و یگفتیم

  

 .زد یتلخند

 اعتماد نقدریا فرزندت تک به دخترت، تک به ـ

 یحت ،یکن جدا هیبق از رو خطش و چوب که ینداشت

 .خواهرت از

  

 اب که کرد گاهن هیراض به و گرفت رضا حاج از چشم

 .گرفتیم را شیهاچشم ریز نم چادر

 وارد و آورد رونیب بشیج داخل از را اشیگوش

 .شد آپشواتس



صورتیتابو   
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 را لشیپروفا عکس و ماند نیآبت شماره یرو دستش

 .آورد باال

 

  یتابوصورت#

۷۱۴ 

 

 .گرفت رضا حاج سمت به را یگوش

 یتو جانان با رو عکسش شیپ ماه چند که یاون ـ

 بود؟ پسر نیهم فرستادن، افهک کی

  

 یگوش به و دیکش جلو را خودش مکث با رضا حاج

 .کرد نگاه



صورتیتابو   
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 هک انگار و کرد نگاه عکس داخل پسر به هیثان چند

 خودش افکار که باشد شده زنده دلش ته یدیام

 .کرد نییپا و باال بار چند را سرش است، درست

  

 گرفته رضا حاج یجلو را یگوش که همانطور فرهاد

 عقب را یگوش و زد تماس دکمه یرو را دستش بود

 .زد بلندگو یرو و دیکش

 .کرد نگاهش تعجب با رضا حاج

 .دیچیپ اتاق در شیصدا و دادجواب زود یلیخ نیآبت

 بله؟ ـ

  



صورتیتابو   
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 د،بو گرفته دستش کف را یگوش که همانطور فرهاد

 .داد جواب

 .فرهادم. سالم ـ

  

 را گریدهم پلهراه در مشهد، به آمدنشان قبل روز دو

 کی تا بودند گرفته را گرید کی شماره و بودند دهید

 . کنند صحبت و بروند کنند، هماهنگ روز

 اومده؟ شیپ یمشکل. رو اتشماره کردم ویس بله ـ

  

 .بود ادیز طرفآن یصدا و سر

 :گفت حوصله یب فرهاد 



صورتیتابو   
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 جا هی یریم. صداست و سر وراون یلیخ ـ

 تر؟خلوت

  

 چیه گرید بعد، هیثان چند  و گفت یامآر آره نیآبت

 .آمدینم انطرف از ییصدا

 .مینیچیم رو لشیوسا میدار. گرفتم خونه ـ

  

 زا تا گرددیم خانه کی دنبال که بود گفته روز همان

 چشم ادیز که دادیم حق فرهاد و برود ساختمان آن

 .باشد نداشته را جانان و او دنید

 ...سوال تا چند یابر زدم زنگ  من. باشه مبارک ـ

  



صورتیتابو   
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 .بود مشهود نیآبت یصدا در ینگران

  شده؟ یچ ـ

  

 ،وقت چند نیا. داد رونیب یپوف با را نفسش فرهاد

 یدست یلیوک یکارها در نیآبت که بود شده مطمئن

 گند کردن رو از نداشت یخوب احساس حاال و نداشته

 .یلیوک گرید

 و یریگدست قبل هفته کی حدودًا بابات... نیبب ـ

 انگار که جانان و تو از عکس یسر هی رفتنش، زندان

 جانان، یبابا رضا، حاج یبرا ن،یبود کافه کی داخل

 فعاًل. ندارم موضوع اون با یکار من حاال. فرستاده

 .شنونیم جانان مامان و بابا و گوئهبلند یرو صدات
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 جواب هم تو پرسمیم. ازت دارم سوال تا چند فقط

 .یبرس تیکشاسباب به یرب یتونیم بعد بده

  

. دیشنیم را نیآبت یعصب و کشدار یهانفس یصدا

 :داد جواب خفه

 .بگو ـ

. دانشگاه یتو یبود جانان یهمکالس سال سه تو ـ

 ؟یدید ازش یبد زیچ مدت نیا یتو

  

 .بود گرفته لرز نیآبت یصدا

 ...یچیه. نه ـ

 :دیپرس را یبعد سوال و کرد نگاه رضا حاج به فرهاد



صورتیتابو   
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@romandl 

 اونجا. کرد کار شما شرکت داخل ماه چند جانان ـ

 ؟یدید ازش یزیچ

 

  یتابوصورت#

۷۱۵ 

 

 :گفت ترعیسر بار نیا

 .نه ـ

  

 .نگرفت رضا حاج از نگاه فرهاد

 ن؟یرفت یچ یبرا ادتهی... کافه نیرفت که روز اون ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4631 

4631 
@romandl 

 .داد جواب یکوتاه مکث با نیآبت

 رفتیم داشت جانان شرکت بعد آره... روز اون ـ

 من. راه نیب کافه میرفت هم با و برسونم گفتم که خونه

 یعنی... اون یهاحرکت از بودم برده بو ییزایچ هی

 فتمگ بهش ادمهی. بدم هشدار جانان به که رفتم. بابام

 ...انگار که باشه خودش مواظب

  

 .زد صدادار یپوزخند

 ادینم ادمی روز اون ریغ چون. شدم شکار روز همون ـ

 . میباش رفته ییجا نفره دو جانان با

  



صورتیتابو   
  
 

 

4632 

4632 
@romandl 

 فرهاد. گرفت دستش دو انیم را سرش رضا حاج

 بلندگو حالت از را یگوش و گرفت او از چشم

 .برداشت

 ارتک به برو. برداشتم گو بلند از رو یگوش. ممنون ـ

 .برس

 :گفت کوتاه نیآبت

 .دارم حرف بلندگو؟ یرو یبزن دوباره شهیم ـ

  

 :داد جواب کردن، رفک یکم از بعد فرهاد

 .باشه ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4633 

4633 
@romandl 

 خواستیم نیآبت که ییها حرف از دیترسیم یکم

 را تیواقع نیا. بود یلیوک پسر او نبود، چه هر. بزند

 .کرد انکار شدینم

 .گرفت یقیعم دم و دیخر جان به را سکشیر

 .بلندگوئه یرو االن ـ

  

 .آمد خط طرف آن از یخش خش یصدا

 ن؟یشنویم رو من یصدا آقا حاج ـ

 .بود شده سرخ صورتش. کرد بلند سر رضا حاج

 .بله ـ

  

 .شد شیصدا آشکار بغض متوجه فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4634 

4634 
@romandl 

 .آمد حرف به قیعم یبازدم و دم از بعد نیآبت

. دونمیم شما دختر گذشته مورد در کم یلیخ من ـ

 برخورد یطور. بودم جانان یهمکالس سال سه من

 کی دختر تک کردمیم فکر واقعًا من که کرد یم

 و دبو خودش کار تو سرش. هیتهران ثروتمند خوانواده

 میداشت آرزو پسرا ما که کالس یها تاپ نمره جز

 ادوت یکی امتحانا یتو یحت ای میش همکالم باهاش

 رو جانان شماره یحت ماها. برسونه بهمون سوال

 .میکن دایپ میتونستینم

  

 .کرد مکث یالحظه



صورتیتابو   
  
 

 

4635 

4635 
@romandl 

 اششناسنامه نم و شد ما شرکت استخدام که امسال ـ

 اون گفتم هم خودش به رو نیا. خوردم جا دم،ید رو

 دخترتون و شما نیب یامسئله چه دونمینم من. روز

 مورد در من اما خودشه یجا هست یچ هر هست،

 تونمیم فقط فرستاده، شما یبرا بابام که یعکس ماجرا

 چیه جانان و من. محضه دروغ که بدم نانیاطم بهتون

 من یبابا که ییبالها اون با و مینداشت مه با یارتباط

 .نیهم... ازم هست هم متنفر آوردن، سرش معاونش و

  

 یرو لرز بغض و داد رونیب افسوس با را نفسش

 .انداخت شیصدا

 .کنمیم قطع نجا،یا شلوغه سرم من ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4636 

4636 
@romandl 

  

 دهش قطع تماس دیبگو یزیچ فرهاد آنکه قبل و گفت

 .بود

 

  یتابوصورت#

۷۱۶ 

 

 داخل را آن و انداخت لیموبا صفحه به ینگاه فرهاد

 .انداخت بشیج

 قبل از ترآرام و دیکش خشکش یهالب یرو زبان

 :گفت



صورتیتابو   
  
 

 

4637 

4637 
@romandl 

 و شنرو که یزیچ هی نمیبش متنفرم میزندگ یتو من ـ

 امروز اما بدم حیتوض گهید یکی یبرا رو آشکاره

 طفق دادم، انجام رو متنفرم ازش که یکار نیا نشستم

 ...جانان خاطر به

  

 رونیب گلو از یسخت به که ییصدا با رضا حاج

 :دیپرس آمد،یم

 چرا؟ ـ

 .زد یتلخند فرهاد

 بگم دیبا... یکن عاقش دیبا یکنینم احساس باز اگر ـ

 سِر االن نبود، جانان اگر. ونمیمد بهش رو جونم چون

 رو من زن. مفصله اشقصه. بود اعدام دار یباال من



صورتیتابو   
  
 

 

4638 

4638 
@romandl 

 ماس به یفرد یاصل تلقا. من گردن انداختن کشتن،

 بزرگ یها یقاچاقچ از یکی. بود یلیوک دیجمش

 و فرستاده شما یبرا رو هاعکس نیا که یهمون. رانیا

 .یلیوک نیآبت. نیزد حرف باهاش االن که ینیهم پدر

  

 .شد بلند یصندل یرو ار

 هیبق که هست معروف رسمشون و اسم اونقدر ـ

 .دیاریدرب نترنتیا داخل از رو اطالعات

 هق آرام چادرش، ریز و انداخته نییپا را سرش هیراض

 .کردیم هق

  

 .دیچرخ رضا حاج سمت به فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4639 

4639 
@romandl 

. آسمون نیهم ریز و شهره نیهم یتو االن جانان ـ

 شمارو اما ماجراها نیا تمام بعد ادیب بیعج دیشا

 از کهنیا قبل تا. نهیبب رو شما که خوادیم و دهیبخش

 ،میبش خبردار کردنش قعا لیدل و عکس یماجرا نیا

 بخواد االن اما تونخونه ادیب خودش داشت میتصم

 دیبا که ییهاهیگر چون. یحاج ذارمینم من هم ادیب

 خوامینم من و کرده امروز رو کردیم شما یپا جلو

 .یشاد به جز ادیب در اشکش باز

  

 زیم یرو و آورد در کتش بیج از را تشیزیو کارت

 .گذاشت



صورتیتابو   
  
 

 

4640 

4640 
@romandl 

 و نیکن قیتحق. نیکن فکر من امروز یهاحرف به ـ

 با م،گفت بهتون رو قتیحق من نیشد مطمئن که یوقت

 ...جانان دعوت یبرا نیریبگ تماس من

  

 .کرد تکرار را حرفش و کرد مکث

 منظورم تا کردم تکرار بار دو... یحاج جانان دعوت ـ

 یبرا اومدن منظورم. نیبش متوجه خوب دعوت از رو

 قطف. ستین یمونیپش و تاسف عرض ،یبوسدست

 سکیب و بانیپشت بدون تنها، که یدختر از دعوت

 .رسونده صد به صفر از رو شیزندگ غربت یتو

  



صورتیتابو   
  
 

 

4641 

4641 
@romandl 

 یرو یدست و داد سر شلوارش بیج داخل را دستش

 .دیکش دارشضربان یهاقهیشق

 .خداحافظ ـ

 یرو دستش آنکه محض به و دیچرخ در سمت به

 .اندچرخ عقب به سر گذاشت، در رهیدستگ

 ...یراست ـ

  

 .زد یتلخند

 رو درد و زخم باور نیا ن،یزد زنگ من به اگر ـ

 اکراه با هم رو اسمش  که نینگ جلوش. دور نیزیبر

. نیبود گذاشته زخم و درد اسم روش و نیوردیم

 جانان مهندس. داره هم رسم اسمش، کنار حاال چون



صورتیتابو   
  
 

 

4642 

4642 
@romandl 

 به شما بود، ناراحت چون کنمیم دیتاک... یشجاع

 .نشیشناسینم هندسم اسم

  

 از. بود مانده مبهوت و بود گنگ نگاهش رضا حاج

 .دیبار یم صالیاست اشچهره

 و نداد نشان فرهاد یها حرف برابر در یواکنش چیه 

 .کردیم درکش زین فرهاد

 جانان نکهیا مورد در یپردازالیخ سال نیچند از بعد

 ...هاعکس یماجرا هم بعد و کند یم چه و کجاست

  

 بیعج حاال او، یهاباور و اعتقادات با یآدم یراب

 .قتیحق دنیشن از بعد ریتح نیا نبود



صورتیتابو   
  
 

 

4643 

4643 
@romandl 

  

 .آمد رونیب اتاق از و گفت لب ریز یخداحافظ

 *** 

  

 

  یتابوصورت#

۷۱۷ 

 

 سیسرو سمت به را راهش د،یرس که هتل به

 تا دیپاش صورتش به آب یمشت و کرد کج یبهداشت

 صورتش شدن سرخ سبب که یحرص و خشم آثار

 . برود نیب از بود، شده



صورتیتابو   
  
 

 

4644 

4644 
@romandl 

  

 سیخ صورت به ینگاه و داد رونیب را نفسش

 .بود بهتر حالش. انداخت اششده

 اتاق سمت به و کرد خشک را صورتش دستمال با 

 . رفت

 یب و نداشت را هاپله از رفتن باال جان گرید بار نیا

  .کرد استفاده رفتن باال یبرا آسانسور از مقاومت

  

 مورد طبقه به دنیرس که آسانسور در زن یصدا اب

 گرفت اسانسور وارید از هیتک کرد،یم اعالم را نظرش

 .آمد رونیب و

 .فشرد را اتاق در زنگ و دیکش یقیعم نفس



صورتیتابو   
  
 

 

4645 

4645 
@romandl 

  

 زده وحشت چهره و شد باز در که دینکش هیثان به

 .شد ظاهر چشمانش جلوش جانان

 و باال او صورت یرو که زد زل جانان چشمان به

 .بود شده سرخ اشک از و رفت یم نییپا

 .برد ماتش

 شده؟یچ ـ

  

 قدم کی جانان که بود نشده منعقد کامل حرفش هنوز

 او کمر دور را شیهادست و برداشت را نشانیب فاصله

 .گذاشت او نهیس یرو را سرش و کرد حلقه



صورتیتابو   
  
 

 

4646 

4646 
@romandl 

 را هتل راهرو سکوت هقش هق خفه یصدا

 .شکستیم

  

 .رفت باالتر شیصدا دهیترس بار نیا فرهاد

 اتخاله دختر شده؟ یچ باز بزن؟ حرف... جانان ـ

 کو؟

  

 آنها به ینگاه و شد رد کنارشان از یجوان پسر

 .انداخت

 جانان بازو یرو دست و کرد ینچ لب ریز فرهاد

 اتاق وارد. کرد جدا خود از یکم را او و گذاشت

 نفسش بست، خود سر پشت را در که فرهاد و شدند



صورتیتابو   
  
 

 

4647 

4647 
@romandl 

 جانان چانه ریز دست و داد رونیب یآسودگ با را

 .بود شده خفه اشهیگر یصدا حاال که گذاشت

 ؟یبد دقم یخوایم ای شده یچ یگیم  ـ

  

 :دینال بغض پر و شد پر جانان یهاچشم

 ؟یدینم جواب رو تیگوش چرا ـ

  

 . کرد نگاه جانان به جیگ یالحظه

 ستیل به ینگاه و آورد در بشیج از را یگوش

 . انداخت شیهااستم

 .داشت جانان از پاسخ یب تماس کی و ستیب

  



صورتیتابو   
  
 

 

4648 

4648 
@romandl 

 .نشست تخت یرو و کرد رها را او جانان

 غضب که ییصدا با و گرفت دستش دو انیم را سرش

 دلخواه به را شیصدا تن و تازاندیم آزادانه آن در

 .آمد حرف به لرزاند،یم و بردیم نییپا و باال خود

 نیا و شهر نیا. کردم یم دق داشتم من فرهاد ـ

 هوی. ستین یخوب خبر حامل من یبرا ابون،یخ

 ،یدینم جواب هم رو تیگوش ،یریم و یذاریم

 نجا؟یا کنمیم دق من یگینم

  

 و ودب گذاشته صدایب یرو را یگوش. بود جانان با حق

 که بود مشغول ذهنش آنقدر رضا حاج مغازه در



صورتیتابو   
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4649 
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 سراغ به تراس کی و بود دهیند را جانان یهاتماس

 .بود رفته نیآبت شماره

  

 و نشست جانان کنار. کرد زانیآو و آورد در را کتش

 از بعد و گذاشت او کمر یرو اطیاحت با را دستش

 .آمد حرف به یطوالن سکوت

 عفو رو بنده کنم کاریچ یشجاع خانم حاال ـ

 .دییبفرما

  

 که یقیعم یهانفس جز نشد بلند جانان از ییصدا

 .دیکشیم

 



صورتیتابو   
  
 

 

4650 

4650 
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  یتابوصورت#

۷۱۸ 

 

 :گفت گرید بار فرهاد

 رو ریتقص پا سرتا بنده نیا بودم، کجا بگم بهت اگر ـ

 ؟یبخشیم

  

 .سکوت گرید بار

 داشتم من ،یزدیم زنگ یداشت تو یالحظه اون ـ

 .کردمیم یفشان جان برات

  

 . کرد بلند را سرش و زد پس را او دست جانان



صورتیتابو   
  
 

 

4651 

4651 
@romandl 

 :گفت حرص با

 واقعًا من اریدرن یباز مسخره کنمیم خواهش فرهاد ـ

 .نجایا کردمیم دق داشتم. میعصب

  

 :گفت الیخیب و انداخت اطرافش به ینگاه فرهاد

 من ؟یکرد ستشین به سر کو؟ اتخاله دختر نیا ـ

 .ها بمونه کنارت گذاشتم نویا

  

 :داد را جوابش حوصلهیب جانان

 خودش امروز که زد زنگ خاله تو، رفتن بعد ـ

 هبر شد مجبور اونم. کالسش دم دنبالش بره خوادیم



صورتیتابو   
  
 

 

4652 

4652 
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 کالسش که یاموسسه دم آد،یم مامانش یوقت تا

 .باشه شه،یم برگذار

  

 .دیخند کوتاه فرهاد

 .یباهوش مامان چه ـ

  

 .کرد نگاهش حرص با جانان

 نه؟ ،یباشیجد یتونینم ـ

  

 .زد یجان کم لبخند



صورتیتابو   
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 دمونخو جبهه یتو بود، بهتر خالت دختر یول ـ

 هب. وراون رنیگیم گروگانش رهیم االن فعاًل، بمونه

 .نیچخبر و جاسوس عنوان

  

 .شد گنگ نگاهش جانان

 ؟یچ یعنی ـ

  

 .انداخت باال ابرو

 ازش داره و سرش باال رفته رضا حاج االن یعنی ـ

 لو ور شیخانوادگ اطالعات یک نهیبب رهیگیم اعتراف

 .داده

  



صورتیتابو   
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4654 
@romandl 

. نداشت نانیاطم د،یشن یم آنچه به جانان انگار

 :گفت نامطمئن و شد کینزد بهم شیهاابرو

 ؟یچ یعنی چرا؟ بابام؟ ـ

  

 از زده وحشت جانان و شد رهیخ او به یجد فرهاد

 .ستادیا فرهاد روبرو و دیپر جا

 ؟یکرد کاریچ ؟یبود کجا تو فرهاد ـ

  

 .ستادیا جانان تن مماس و شد بلند جا از آرامش با

 .یکنیم رو فکرش یردا که ییهمونجا ـ

  



صورتیتابو   
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 را فکرش که بود آن از تر زده وحشت جانان نگاه

 تلکن زبانش و افتاد یفیخف لرز تنش به. کردیم

 .گرفت

 رضا؟ حاج مغازه... یرفت تو... یعنی...ی ـ

 

  یتابوصورت#

۷۱۹ 

 

 افتاده جانان جان به قد تمام که یترس اورد،ین تاب

 .بود تصورش حد از شتریب بود،

 وا کمر یرو را دستش کی و رساند چیه به را صلهفا

 .اندچسب نهیس به را سرش گرشید دست با و گذاشت



صورتیتابو   
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 .باش آروم ـ

  

 .ردیبگ فاصله آغوشش از تا کرد تقال جانان

 یاباب شیپ یرفت ؟یکرد کاریچ تو. کن ولم فرهاد ـ

  من؟

  

 شیسرجا را جانان و کرد شتریب را شیهادست فشار

 .داشت نگه

 کی من ،یبخور وول ینطوریا تا جانان باش مآرو ـ

 .گمینم کلمه

  



صورتیتابو   
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 که کنجکاو آنقدر جانان و بود محکم آنقدر کالمش

 .نخورد تکان شیسرجا از گرید

 .گرفت ینفس فرهاد

 اما بدم انجامش کردمینم رو فکرش خودمم ـ

 قبل وزر کی گفتنیم بهم شیپ سال کی اگر. تونستم

 دخترش تا یگرد یم ینام رضا حاج در به در د،یع

 امروز اما گرفتیم امخنده ،یکن معنا براش رو

 .دادم انجامش

  

 .کرد حرکت جانان یموها یرو وارنوازش دستش

 خدمت خانومم حاج. دمید رو رضا حاج رفتم ـ

 .دنیرس



صورتیتابو   
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@romandl 

  

 فرهاد نهیس از را سرش زده وحشت جانان

 .کرد نگاه شیهاچشم به و  برداشت

 مامانم؟...م ـ

 .گرفت اشندهخ فرهاد

 هیراض بله ؟یزنیم حرف والیه به راجع یدار مگه ـ

 .بودن آورده ناهار آقا حاج یبرا. خانوم

  

 .کرد نگاهش ناباورانه جانان

 گفتن؟ یچ بهت ؟یچ یعنی ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4659 

4659 
@romandl 

 جانان تا کرد کمتر را دستش فشار یکم فرهاد

 .ندیبب را او ترراحت

 اگر گفتم من درعوضش یول نگفتن یزیچ ـ

 وزر دو تا فقط ندینیبب رو خانمتون جانان نیواخیم

 .نیریبگ تماس شونمیمنش که من با نیدار وقت ندهیآ

  

 .بود برده ماتش. شد گرد شیهاچشم جانان

 ؟یگفت رو نیهم یرفت واقعًا تو... تو ـ

  

 .کرد فکر یکم فرهاد

 اضافه االن. نگفتم رو یمنش قسمت اون فقط نه ـ

 .بدم جلوه بهتر رو خودم تو یجلو کردم



صورتیتابو   
  
 

 

4660 

4660 
@romandl 

  

 .زد یلبخند

 جانان دست. کرد ینچ. بود شوک در همچنان جانان

 هم خودش و نشاند تخت لبه را او و گرفت را

 .نشست کنارش

  

 :داد حیتوض یجد بار نیا

 رو تو سال چند نیا از یاخالصه من جانان نیبب ـ

 هم یدب رفتار اما نکردن استقبال دیشا. گفتم بهشون

 همه نیا دنیشن از بودن شوکه شتریب. نداشتن

 باورهاشون با درجه هشتاد و صد که ییهاحرف

 .بود متفاوت



صورتیتابو   
  
 

 

4661 

4661 
@romandl 

  

 .کرد رها را بازدمش

 هر نم. یستین بدهکار یکس به یحیتوض گهید تو ـ

 یحت گفتم، بهشون رو بدونن بود قرار که یچ

 تماس خودشون یجلو نیآبت با. رو امروز یماجرا

 ننیبب رو امروز جانان باشن داشته دوست اگر. گرفتم

 تماس روز دو نیا یتو اگر اما رنیگیم تماس من با

 میگردیبرم ما اما گمیم رو نیا که متاسفم نگرفتن،

 باشه؟ تهران،

  

 گوشه از یاشک قطره و شد پر جانان یهاچشم

 .دیچک رونیب چشمش



صورتیتابو   
  
 

 

4662 

4662 
@romandl 

 .دیلرز اشچانه 

 نزنن؟ زنگ  اگر... اگر ـ

  

 کف و کرد پاک شتانگ با را اشگونه یرو اشک

 .ماند جانان گونه یرو دستش

 .زد یتلخند فرهاد

 .دهیپر چنگشون از خوشگل مهندس خانم هی ـ

  

 جانان گونه یرو یکوتاه بوسه و آورد جلو سر

 .کاشت

 گوشش در و زد کنار صورتش جلو از را شیموها

 .کرد نجوا



صورتیتابو   
  
 

 

4663 

4663 
@romandl 

 .رو هااشک نیا زینر ـ

  

 .ستادیا جانان یجلو و شد بلند تخت یرو از

 هرتونش کمی رونیب میبر کن کاله و شال پاشو  فعاًل ـ

 .بده نشون من به رو

  

 . کرد نگاهش جانان 

 .دیخند فرهاد

 رو مرحله نیا قفل کنم، تنت لباس خودم یخوایم ـ

 م؟یبشکون هم

  



صورتیتابو   
  
 

 

4664 

4664 
@romandl 

 و شد بلند تخت یرو از هیثان از یکسر در جانان

 .رفت باال فرهاد قهقهه

*** 

 

  یتابوصورت#

۷۰۱ 

 

 و نشست کاناپه یرو. کرد رها وارید کنار  را لیوسا

 :زد غر

 .کنهیم ذق ذق درد از پاهام رفتم راه صبح از نقدریا ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4665 

4665 
@romandl 

 کرد، یم باز را راهنشیپ یهادکمه که همانطور فرهاد

 :گفت

 سفره یندار وقت شتریب ساعت دو نزن غر پاشو ـ

 .ینیبچ

 .آمد رونیب شیهالب انیم از یاخفه یوا

 تا چهار سر. خدا به ستین بدنم تو جون من فرهاد ـ

 .کردم گز ادهیپ رو ابونیخ تا دو شمع

  

 سمت به و انداخت تخت یرو را راهنشیپ فرهاد

 .رفت لباسش کمد

 یلیخ اگر. یبخر شمع یداشت اصرار خودت ـ

 .یبسپار من به رو سفره دنیچ یتونیم یاخسته



صورتیتابو   
  
 

 

4666 

4666 
@romandl 

  

 :ددا ادامه و کرد نگاه جانان به یجد

 یدید. میآشپز دوم ه،یعال ام سفره دمانیچ ک،ی من ـ

 که؟

  

 :گفت دهیبر دهیبر انشیم و کرد یبلند خنده جانان

 .رو اتسوخته یهااملت ادمهی. محشره آره ـ

  

 .جنباند سر یساختگ یتیجد با فرهاد

 .هموناست با منظورم قایدق ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4667 

4667 
@romandl 

 که رفت حمام سمت به و برداشت را حمامش حوله

 .آمد در جانان ادیفر

 ؟یریم یدار کجا فرهاد ـ

  

 .کرد نگاه او به تعجب با

 .گهید حموم ـ

 یرو از و کرد فراموش را شیپاها یخستگ جانان

 .شد بلند تخت

 ساعت دو. میدار کار همه نیا حموم؟ یریم یدار ـ

 .مینکرد کارچیه لهیتحو سال گهید

  

 .گرفت اشخنده فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4668 

4668 
@romandl 

 چیه از منظورت کنم؟ کاریچ سمیوا نجایا االن من ـ

 یچ همه م،یبازار داخل عصر روزید از ه؟یچ یکار

 ینیبچ نیسهفت سفره که یآورد یکرد درو رو

 امیب ،حموم برم منم. ینیبچ سفره دیبا فقط االن. گهید

 .شم حاضر

  

 :گفت یشاک و کرد نگاه فرهاد به

 .خب شم حاضر دیبا منم فرهاد  ـ

  

 .انداخت اطرافش به ینگاه جیگ فرهاد

 حموم؟ ببرمت یخوایم کنم؟ کاریچ من خب ـ

 :داد ادامه طنتیش با و انداخت باال ابرو



صورتیتابو   
  
 

 

4669 

4669 
@romandl 

 .ادیبرم دستم از نیهم فقط االن ـ

  

 .رفت او به یاغره چشم جانان

 نفر دو. مینیبچ رو سفره هم با بمون گم یم. نه ـ

 چون حموم رم یم من بعد شهیم تموم زودتر میباش

 .برو تو بعد کشه،یم طول شدنم آماده

  

 .انداخت باال شانه

 .لهیتحو سال گهید که بعدم ـ

  

 .گرفت خود به یمتفکر حالت و ستادیا فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4670 

4670 
@romandl 

 فقط ،آدیم کم وقت مینیبچ رو سفره تا... فقط باشه ـ

 .حموم میبر ییدوتا که مونهیم راه کی

 

  یتابوصورت#

۷۰۰ 

 

 .شدند گرد کاسه در جانان یهاچشم

 .ییایحیب یلیخ دفرها ـ

  

 .زد یدرارحرص لبخند فرهاد

 . دارم قبول کاماًل ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4671 

4671 
@romandl 

 تشیهدا جلو به و گذاشت جانان کمر یرو را دستش

 .کرد

 میبر حاال. رمیپذیم بله عنوان به رو حرفت نیا ـ

 .مینیبچ سفره

  

 چه هر. شد منصرف که بزند یحرف خواست جانان

 . دکریم برداشت خود نفع به فرهاد گفت یم

. آورد رونیب را لیوسا و داد رونیب را نفسش کالفه

 .شمرد لب ریز  .چرخاند آنها انیم را نگاهش

 و ریس ب،یس سکه، سماق، سمنو، سنجد، ،یماه ـ

 .سبزه

  



صورتیتابو   
  
 

 

4672 

4672 
@romandl 

 .دیکوب بهم را شیهادست

 .میکن شروع میبر. هیعال ـ

  

 از که یزیم دو یرو را بود دهیخر که یاپارچه

 از کدام هر. کرد پهن بود، گرفته هتل رشیپذ

 و ختیر بود، دهیخر که ییهاظرف در را شیهانیس

 مشغول نشستنش، ابتدا از فرهاد. گذاشت زیم یرو

 که بود ستادنشیا صاف یبرا نهیآ هیپا کردن درست

 ،ستادنیا صاف هیثان دو از بعد بار هر و نشده موفق

 .افتادیم

  



صورتیتابو   
  
 

 

4673 

4673 
@romandl 

 عقب ساعت از تا کرد روشن را ونیزیتلو جانان

 .نمانند

  

 و  گرداند اشیآسمان یآب سفره انیم را نگاهش

 شیجا سر درست تا شمرد دوم بار یبرا را هانیس

 در بود نشیس هفت سفره نیاول نیا. باشند گرفته قرار

 .ریاخ چهارسال نیا

  

 .گذاشت هانیس وسط را نهیآ و گفت یشیآخ فرهاد

 :گفت افتخار با 

 .شد درست ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4674 

4674 
@romandl 

 جانان قهقهه و افتاد نهیآ شد، امتم که اشجمله دال

 .شد بلند

 .شد درست یلیخ ـ

  

 تخت یرو را بود کرده آماده که یدامن و زیشوم

 تند فرهاد که برداشت را حمامش حوله. گذاشت

 :گفت

 کجا؟ ـ

 .دیخند و کرد دستش درون نهیآ به یااشاره جانان

 .حموم رمیم ،یکن درست رو اون تا ـ

  

 .کرد نگاه بدقلق نهیآ به یشاک فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4675 

4675 
@romandl 

 اشهیپا کجه وسط؟ میبذار افتاده رو نهیآ شهینم ـ

 .اصاًل

  

 .رفت حمام سمت به جانان

 .امیم تا کن درستش نزن غر. شهینم نه ـ

  

 رنگ نگاهش ناگهان، اما بود یشاک همچنان فرهاد

 .دید را نگاهش برق جانان  و گرفت

 .کرد زیر چشم

 فرهاد؟ یدیکش یانقشه چه ـ

 

  یبوصورتتا#



صورتیتابو   
  
 

 

4676 

4676 
@romandl 

۷۰۲ 

 

 .دیکش خشکش یهالب یرو زبان فرهاد

 .برو یچیه ـ

  

 فرهاد دید یوقت اما برنداشت او از را نگاهش جانان

 اشهیپا و نهیآ مشغول گریبارد و گرفت او از نگاه

 حمام سمت به و گرفت او از باالجبارچشم شد،

 .رفت

 :گفت حال همان در

 ناال. گهید بپوشم همونجا بده رو لباسام زدم صدات ـ

 .شه سیخ ترسمیم ببرم



صورتیتابو   
  
 

 

4677 

4677 
@romandl 

  

 گریبارد که گفت یواضح و سرحال «باشه» فرهاد

 .دیپر باال شیهاابرو و شد جانان تعجب باعث

  

 اب و کرد بدرقه را جانان نگاهش با یچشم ریز فرهاد

 هب و شد بلند جا از جانان سر پشت در شدن بسته

 .رفت اتاق تلفن سمت

 جواب دختر یصدا و گرفت را هتل رشیپذ شماره

 .دیچیپ گوشش در زود یلیخ

 .دییبفرما ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4678 

4678 
@romandl 

 بودم داده که یلباس ،755 اتاق هستم نواب. سالم ـ

 آوردن؟ رو ییشوخشک

 :داد جواب بعد و کرد مکث یکم دختر

 باال؟ میاریب. آوردن شیپ قهیدق ده بله، ـ

  

 .ممکنه اگر بله ـ

 . نواب جناب ارهیب همکارم دمیم االن ـ

 . کرد یخداحافظ و کرد یکوتاه تشکر

  

  .گذاشت زیم یرو را آن و رفت ور نهیآ با گرید بار

 .شمرد لب ریز

 ...سه... دو... کی ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4679 

4679 
@romandl 

  

 . وفتادین نهیآ

 .شد بلند و زد یغرور با لبخند

 هیثان کی روزید از که انداخت اشیگوش به ینگاه

 رد شهیهم. بود نرفته سکوت و صدا یب حالت به هم

 .ممکن یصدا نیتر بلند در و بود رسدست

  

 یم ماا بودند رونیب را وقت شتریب روزید از نکهیا با

 که ندیبب را جانان یچشم ریز و یدزدک نگاه توانست

 . بود او یگوش یرو

  



صورتیتابو   
  
 

 

4680 

4680 
@romandl 

 از کی ساعت قایدق روزید. کرد ساعت به ینگاه

 هس و ستیب االن تا. بود آمده رونیب رضا حال مغازه

 طفق جانان دنید یبرا رضا حاج و بود گذشته ساعت

 تماس تا داشت وقت گرید ساعت پنج و ستیب

 .ردیبگ

 .شد پرت حال زمان به در، زنگ یصدا با

  

 .گرفت لیتحو مرد از را لباس جعبه و کرد باز را در

 ار لباس و گذاشت زیم یرو را جعبه بست، که را در

 .آورد رونیب

 ورصت که یرنگ سرخ یمجلس لباس به دوخت چشم

 .کردیم اشزده جانیه آن، در جانان



صورتیتابو   
  
 

 

4681 

4681 
@romandl 

  

 ندب دو با د،یرسیم زانو تا قدش که یا دکلته لباس 

 دامن و نهت باال نیب شد،یم ونیپاپ گردن پشت ینییتز

 . داشت رنگ سرخ ونیپاپ کی زین دارش نیچ

 کمر اواسط تا تینها سر پشت از. چرخاند را لباس

 .آمدیم

  

 .شد بلند جانان یصدا

 ؟یدیم رو من لباس هادفر ـ

 

  یتابوصورت#

۷۰۳ 



صورتیتابو   
  
 

 

4682 

4682 
@romandl 

 

 :گفت یعاد و کرد خفه را درونش جانیه

 .االن آره ـ

  

 .برد رونیب را دستش  و کرد باز را در نیب جانان

 .آمد عقب و گذاشت دستش در را لباس فرهاد

  

 شیبرا تصورش که نبود یزیچ جانان شدن شوکه

 پشت جانان ریتصو و بست چشم. باشد سخت

 گرد یچشمان با که یدرحال بست نقس شیهاپلک

 دانستیم اما کردیم نگاه دستش در لباس به شده

 .دینگو یزیچ که هست باهوش آنقدر



صورتیتابو   
  
 

 

4683 

4683 
@romandl 

  

 به حدسش. گذشت قهیدق چند. نشست تخت یرو 

 واسشح البته و نگفت یزیچ جانان. شد لیتبد نیقی

 ولط یعاد زمان از شتریب لباس دنیپوش زمان که بود

 . بود دهیکش

  

 دنبالش به و دیشن را حمام در رهیگدست یصدا

 .زد یم حرف نتد تند که را جانان یصدا

 را حولت. هاینگرد بر رونیب امیم دارم فرهاد ـ

 .حموم داخل یریم من به کردن نگاه بدون بردار،

  



صورتیتابو   
  
 

 

4684 

4684 
@romandl 

 ات نکرده یاعتراض جانان نکهیا تصور. کرد تعجب

 اشیعصب ند،ک عوض را لباسش باز و دیایب رونیب

 .کردیم

 .دیغر بود، ونیزیتلو به نگاهش که همانطور

 ...جانان ـ

  

 :گفت استرس با و تند تند گرید بار جانان

 الس یالب یتو یبر دیبا ،یبرگردون رو سرت فرهاد ـ

 . امیجد هم کاماًل. لیتحو

 گفت؟ینم لباس از یزیچ چرا. شد مشکوک فرهاد

 یچطور تاقه،ا وجب دو ؟یکن کاریچ یخوایم ـ

 آخه؟ نکنم نگاهت



صورتیتابو   
  
 

 

4685 

4685 
@romandl 

  

 .رفت سر اشحوصله جانان

 مکنینم یبد کار نترس. گهید ایب یطور هی فرهاد ـ

 . یزنیم غر قدر چه. یش یعصب تو که

 .کرد مکث یکم

 وبر تو بعد تخت، یرو امیب من ببند، رو چشمات ـ

 .دستت دمیم رو لباسات و حوله. حموم

  

 انجان آمدیم شیپ کم. دبو نمانده اعتراض یبرا ییجا

 .ندیبب مصر نطوریا را

  .کرد عمل جانان گفته به و گفت یاباشه ناچار به



صورتیتابو   
  
 

 

4686 

4686 
@romandl 

 و بود حمام داخل خودش بعد، قهیدق کی از کمتر در

 .رونیب فکرش

  

 نیهم و بود مدهینفه جانان یها حرف از یزیچ

 .کردیم جشیگ

 و داد رونیب را نفسش درهمش افکار از خسته آخر در

 . کرد باز را گرم آب دوش

 که زد صدا را جانان گرفت یمختصر و کوتاه دوش

 . دینشن یجواب

  

 :گفت بلندتر بار نیا

 ...جانان ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4687 

4687 
@romandl 

  

 

  یتابوصورت#

۷۰۴ 

 

 .آمد جانان شده هل یصدا

 رو؟ لباسات ارمیب بله؟ ـ

  

 .اوردین خود یرو به اما کرد تعجب

 .اریب آره ـ

 لهحو و زد در به یا قهت بعد، یالحظه و گفت یاباشه

 .داد دستش به را هالباس و



صورتیتابو   
  
 

 

4688 

4688 
@romandl 

  

 لیدل یبرا لباس، ان در جانان دنید از شتریب

 .بود زده جانیه اشیبازسیپل

 یجلو و دیپوش را دشیسف راهنیپ و یاسورمه شلوار

 .داد حالت باال به یرو را دارشنم یموها نهیآ

  

 زا نییپا یسر با و دیکش نییپا را حمام رهیگدست

 .آمد رونیب حمام

 مشغول یمجر آن در که ونیزیتلو یصدا جز ییصدا

 باال ار سرش شد،ینم دهیشن بود، یگریباز با مصاحبه

 یرنگ سرخ لباس همان در که دید را دخترکش. آورد

 و،ا به پشت. بود نشسته خوش تنش به یادیز که
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 بود، حرم ییطال گنبد به رو که یا پنجره یجلو

 .بود ستادهیا

  

 ایدن قاب نیتربایز َسر بخورد قسم توانستیم

 روز نیآخر در سرخ یلباس در جانانش. بودنش

 .خورد مشامش به بهار یبو... زمستان

 را بودنش زده جانیه فاصله نیهم از اگر نبود فرهاد

 .دیفهمینم

  

 از چشمانش. نگرفت او از نگاه و رفت او سمت به

 .ترف باال اششده قفل بهم برهنه یپاها



صورتیتابو   
  
 

 

4690 

4690 
@romandl 

 چند فقط کرد، اعالم که دیشنیم را یمجر یصدا

 .استمانده لیتحو سال تا گرید قهیدق

  

 افتهب ایرو لباس دنیخر موقع. ستادیا جانان سر پست

 االح که ببند را گردنش پشت ونیپاپ خود که بود

 تپش را بند دو جانان. نداشت تحققش تا یا فاصله

 موج یموها آن یرو و  بود انداخته رها  سرش

 . بود ختهیر را دارش

  

 .گذاشت اشبرهنه کمر یگود یرو را دستش

 را شدست. کرد یفیخف لرز دستش ریز جانان، سرد تن

 .دیکش باال گردنش تا
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 دستش دو انیم را بند دو و زد کنار را جانان یموها

 .دیایب در متقارن ونشیپاپ تا کرد دقت و گرفت

  

 فرهاد مهندس هک آمدیم احمقانه عقل نظِر به دیشا

 متقارن یبرا بگذارد را تمرکزش و دقت تمام نواب

 دید از اما سرخ، ونیپاپ کی طرف دو درآوردن

 تنها او نواب، نه و شناختیم فرهاد نه که احساس،

 معشوق، عشق و توجه جلب یبرا که بود یعاشق

 بود ختهیر شیهادست در را دقتش و جان تمام

 نیع در و احمقانه یهااتفاق نیاول جز قطعًا نیا  و

 .بود اشیزندگ یداشتن دوست حال
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 یم آنها به زین ایرو در یروز که نیریش یهااتفاق نیا

 شیبرا داد،یم انجامشان عشق با حاال و دیخند

 و نیتریو پشت در لباس نیا دنید مثل. بود دلچسب

 بستن مثل ای دنشیخر و آن در جانان کردن تصور

 .سرخ ونیپاپ نیهم

  

 از دست. بود متقارن متقارن،. شد تمام رشکا

 ان یرو را جانان یموها و دیکش ونیپاپ یریگاندازه

 .کرد رها

 را سرش و گذاشت جانان برهنه شانه یرو را دستش

 .برد جلو او گوش یکینزد تا

 ؟یکنیم نگاه یچ به ـ
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 هخف ییصدا با آوردو باال گنبد تا را دستش جانان

 :گفت

 ...اون به ـ

 هب نهیس دیچرخ عقب به ناغافل حرفش، اتمام بعد

 .آمد در فرهاد نهیس

 ...تو به حاال و ـ

  

 .برد ماتش فرهاد 

 

  یتابوصورت#
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 ییهاپلک و بود شده شیهالب یرو سرخ رژ مسخ

 .کردندیم جلوه باتریز و تراهیس مل،یر با حاال که

  

 .اشیباز سیپل لیدل بود نیا پس

 را بود افتاده اشگونه یرو که یمزاحم یمو دسته

 او سرد گونه یرو را دستش و داد هل گوشش پشت

 .گذاشت

  

 .ترف باال فرهاد لب گوشه و گرفتند رنگ شیهاگونه

 .داشت خش شیصدا

 .یکنیم یدلبر ـ
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 .دندیلرز شیهامردمک

 .قشنگه ـ

 .داشت دوست را نشانیب دوئل

 ؟یچ ـ

  

 از گریبارد حممزا یمو دسته و کرد کج سر جانان

 .افتاد صورتش یرو و خورد سر گوشش پشت

 .تو یبرا یدلبر ـ

 شستش انگشت و افتاد نیچ فرهاد یهاچشم گوشه

 .داد حرکت وارنوازش جانان گونه یرو را

 .یبردینم دل ینطوریا یدونستیم رو عواقبش اگر ـ
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 .گذاشت هم یرو نهیطمان با را شیهاپلک جانان

 .دونم یم ـ

  

 ناز نیا اوردیب تاب و کند تحمل که نبود وهک او

 .را دخترک

 .چسباند نهیس به را او و انداخت اششانه دور دست

 یآرام بوسه و  نشست او یموها یرو شیهالب

 .کاشت

 .شکنهینم فرهاد قول ـ

  

 .کردیم احساس را جانان نهیس شدن نییپا و باال
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 .زدمیم حرف باهاش داشتم اومدنت، قبل ـ

  

 :دیپرس باز اما زد حدس

 ؟یک ـ

 .نشست کمرش یرو و آمد باال جانان دست کی 

 .رضا امام ـ

  

 ؟یگفت یچ ـ

 .دندیشنیم را ونیتلوز یصدا

 اْلَأْبـَصاِر َو اْلُقُلـوِب ُمَقلِّـَب اَی

 «هادهید و هادل دهنده رییتغ یا »
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 .آورد باال را گرشید دست نرمک نرم جانان

 چه و بد چه که نیا از روزا، نیا از گفتم، ترسم از ـ

 .ششیر خیب ابد تا و شمهیهمسا خوب،

  

 :کرد اضافه و دیخند بغض با

 باز نزدن، زنگ فردا تا اگر یحت دادم قول بهش ـ

 یچ همه روز کی که یابونیخ نیهم یتو و نجایهم

 یینها و یرسم رو عقد کردم، پشت بهش و شد تموم

 .میکن

  

 النَّـَهاِر َو ـِلْیاللَّ ُمـَدبِّـَر اَی
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 «روز و شب مدبر یا»

  

 

  یتابوصورت#
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 از را سرش و شدند قفل فرهاد کمر یرو شیهادست

 .کرد بلند سر و برداشت او نهیس

  

 هریخ شیها چشم به و  کرد شل را دستش گره فرهاد

 .شد

 ؟یترسیم هنوز ـ
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 .گذاشت هم یرو را شیهاپلک

 .آره ـ

 ؟یچ از ـ

  

 ...آخرش از ـ

 اْلَأْحـَواِل َو اْلَحـْوِل ُمَحــوَِّل اَی

 «هاحالت و سال گرداننده یا»

  

 .گرفت بغض شیصدا و شد پر شیها چشم

 ...یچ آخرش یول قشنگه اولش یچهمه ـ
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 فرهاد ،یاشک قطره نیاول دنیچک نییپا محض به

 .کرد پاکش چشمش ریز از و گرفت را شیجلو

 .هیچ آخرش دونمیم من ـ

  

 .دیلرز اشچانه

 ؟یچ ـ

  

 اْلَحـاِل َأْحَسـِن یِإَل َحاَلَنـا َحـوِّْل

 «حال نیکوترین به را ما حال بگردان»

  

 به کالمش و جشمان در را صداقت جانان و زد لبخند

 .دید وضوح
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 ... یخوشبخت ـ

  

 یداص دنبالش به و کرد پر را اتاق یبلند بوم یصدا

 ...یمجر سرحال و شاد

 کیتبر زمونیعز هموطنان همه به رو دیجد سال ـ

 ...از پر یسال دوارمیام گمیم

 .دندینشن گرید

  

 یهالب یرو شیهالب و آمد نییپا فرهاد سر

 طناز دخترک کمر یرو دستش گره. نشست معشوق

 . دیبوس را او محکم و شد تر قفل آغوشش در
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 شیهاگونه و شد حبس اشنهیس در نفس جانان

 .تریانار

 و ساعت و قهیدق نیاول از ه،یثان نیاول در بوسه نیاول

 و بود یخاص و یدلچسب یدیع. دیجد سال از روز

 بیعج را رکردنشیگ غافل مرد نیا. کردیم اقرار دیبا

 . بود بلد

  

 نفس به و شده رابیس که رفت عقب یوقت فرهاد

 .بود افتاده نفس

 .داشت را دنینکش نفس ارزش شیهالب البالو طعم

 یهالب که بود قبل یاهیثان بوسه مسخ هنوز نجانا

 به آرامش ینجوا و خوردند بهم وار پچ پچ فرهاد
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 یهاوارید ییگو که آرام آنقدر. دیرس جانان گوش

 .شانیهاعاشقانه یبرا باشند نامحرم اتاق

  

 .جانان مبارک دتیع ـ

 با را خودش اسم وقت، چند نیا در انقدر جانان و

 حاال که بود دهینشن فرهاد زبان از متفاوت یهاآهنگ

 خودش اسم منظور نجایا بداند و ردیبگ را منظورش

 .است اسمش یمعن هدف و ستین

  

 ستادیا پا تک یرو قلبش، کننده کر یهاتپش انیم در

 جبران به درونش گوشیباز دخترک درخواست به و

 با نکردن یهمراه و قبل یاهیثان در شدنش شوکه
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 ساده و کاشت فرهاد گونه یرو یکوتاه بوسه فرهاد،

 :گفت کیتبر احساس پر اما

 .مبارک دتیع ـ

  

 زنگ یصدا که دیبگو یزیچ خواست فرهاد

 دو هر نگاه و شکست را نشانیب سکوت اشیگوش

 زنگ بار هر با روزه کی نیا در که شد یگوش قفل

 و ریز دلشان و شدیم قفل او به نگاهشان خوردنش،

 .رو

*** 

 

  یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

4706 

4706 
@romandl 

۷۰۷ 

 

 اب. رفت تلفنش سمت به و آمد خود به زودتر فرهاد

 :تگف جانان به کوتاه و دیکش یپوف عماد، اسم دنید

 . عماده ـ

  

 .نشست تخت یرو و زد یتلخند جانان

 .زد بلندگو یرو و داد جواب

 .دیچیپ اتاق در عماد یپرانرژ یصدا

 . باشه مبارک دتونیع. مهندس سالم ـ

  

 .رفت نانجا سمت به فرهاد
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 مبارک خانمم ثیحد و تو دیع. ممنون. عماد سالم ـ

 .نیباش داشته یخوب سال دوارمیام. باشه

  

 جانان با خوادیم کنارمه ثیحد. مهندس ممنون ـ

 کنارتونه؟ اگر بزنه، حرف خانم

 و بود شده شیروبرو رهیخ که کرد نگاه جانان به

 .زد شیصدا آهسته

 ...جانان ـ

  

 :گفت د،یچرخ فرهاد به که سرش

 ؟یزنیم حرف. بزنه حرف باهات خوادیم ثیحد ـ
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 :گفت عماد به رو فرهاد و گفت یجان کم اره جانان

 .خانم ثیحد به بده رو یگوش عماد ـ

 دست به را یگوش و گفت یچشم ذوق با عماد

 .داد ثیحد

 . باشه مبارک نوت سال ؟یخوب. جان جانان سالم ـ

  

 .نشست لبش یرو یلبخند جانان

 . باشه مبارک هم تو نو سال. ممنون. زمیعز سالم ـ

  

 .دیخند ثیحد
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 هب گفتم عماد به بود شده تنگ براتون دلم. ممنون ـ

 دیع شما. بزنم زنگ بهتون شده هم نو سال بهانه

  شمال؟ نیاینم

  

 .بود آورده ذوقش سر ثیحد شاد یصدا

 اما میدار کار تهران بعدم مشهد، میاومد. نه فعاًل ـ

 .میایم بشه خلوت رمونس

 نم یرفت حرم. بگذره خوش. مسافرت نیرفت پس ـ

 .کن دعا یلیخ رو

  

 ماا بود افتهین خود در را جراتش هنوز حرم؟ به رفتن

 :گفت ثیحد جواب در
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 .چشم ـ

 ن،یاومد. کردم چاپ رو هاتون عکس من یراست ـ

 تمگف عماد به. نکنم چاپشون اومد فمیح. بهتون دمیم

 هاعکس نیا بره نتونه ممکنه رهیدرگ تهران که جانان

 یهاعکس یقاط رفتم خودم من کنه، چاپ رو

 .شدن قشنگ یلیخ. کردم چاپشون خودمون

  

 معذب و دیگز لب. کردیم اششرمنده دختر نیا

 :گفت

 .دادم زحمتت. ثیحد ممنون ـ

  

 .دیخند ثیحد
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 . نیرحمت ما یبرا مهندس یاقا و تو. یزحمت چه نه، ـ

  

 .کرد مکث یکم

 کیتبر یبرا رسول حاج خونه میبر دهیپوش عماد ـ

 به برو نشم مزاحمتون. من با یندار کار گهید. دیع

 .برس مسافرتتون

  

 .آمد کش لبش یرو لبخند

 .فعاًل. بگذره خوش هم شما به. باشه ـ

 

  یتابوصورت#
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 هک همانطور که فرهاد  .آورد نییپا را یگوش  و گفت

 ار تنش بود، زانیآو شیپاها و بود شستهن او کنار

 و دیکش باال را خودش بود، کرده رها تخت یرو

 .نشست

  

 را یگوش فرهاد. گرفت سمتش به را یگوش جانان

 :دیپرس و گرفت

 گفت؟یم رو هاعکس کدوم ـ

 .تولدت یهاعکس ـ

  

 .کرد مکث یکم
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 مارستانیب ییروزا اون... فرستاد من یبرا یراست ـ

 .ارمشونیب سایوا. ینیبب ندادم هگید ،یبود

  

 فرهاد کنار و آورد را اشیگوش شد، بلند جا از

 ات شد نییپا و باال اشیگوش یگالر انیم. نشست

 .کرد دایپ را هاعکس

 . گرفت فرهاد سمت به را یگوش

 .نایا ـ

  

 باال به رو لبش طرف دو و گرفت را یگوش فرهاد

 .رفت
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 و کردیم نگاه کیک به داشت خودش که بود یعکس

 .او به جانان

 به دهیچسب و کشاند او سمت به را خودش جانان

 .نشست فرهاد

 ...یکردیم آرزو یداشت نجایا ـ

  

 :دیپرس کنجکاو و خورد فرو را نشییپا لب

 ؟یکرد ییآرزو چه ادتهی ـ

  

 :گفت بود، عکس به چشمش که همانطور فرهاد

 .اره ـ
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 .شد خوشحال

 ؟یکرد آرزو یچ ـ

  

 جانان سمت به سر و آورد نییپا را یگوش هادفر

 .چرخاند

 رو؟ تو بگم که شهیم یاشهیکل یلیخ ـ

  

 گرید بار تا کند جان فرهاد و زد برق جانان یهاچشم

 .نکند شیهالب طعمه را صورتش و نرود جلو

  

 .آمد حرف به وارپچ پچ
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 دمیجنگیم احساسم با داشتم. بودم جیگ هنوز اونجا ـ

 فوت لحظه اما خوامیم یچ یقطع نستمدوینم و

 یفراموش یهاقرار و قول تمام لحظه هی ک،یک کردن

 فقط و رفت ادمی رو بودم گذاشته خودم یبرا که

 هن اما ،یباش کنارم ینطوریهم بعد سال که کردم آرزو

 ...تریرسم زیچ هی معاون، و همکار عنوان به

  

 .کرد پر را صورتش کل لبخندش

 .شده هبرآورد حاال ـ

  

 وردخ زنگ یگوش گرید بار که دیبگو یزیچ خواست

 .ماند آن یرو اسم به دو هر نگاه و
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 دیع یها تماس شروع تازه نیا و بودند هلن و فربد

 . بود

 و تماس به دادن جواب با و بودند هتل در شب تا

 .گذشت زدن زنگ و امکیپ

 و ردیبگ تماس هم سویگ با تا شد یا بهانه دیع

 الزم که آنجا تا و پرده یب را فرهاد و ودخ یماجرا

 .گفت بداند، بود

 

  یتابوصورت#

۷۰۹ 
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 از آخر در و کرده ذوق شیهاحرف تک تک با سویگ

 . بود ختهیر اشک یشاد

 گرا که کرد دیتاک. بود کرده یخوشبخت آرزو شیبرا

 اب گالره قیطر از سویگ نشدند، یراض مادرش پدرو

 و محکم جانان که بزند حرف و ردیبگ تماس آنها

 به یراض باز نشوند، یراض اگر یحت بود گفته مطمئن

 .بودند داده خاتمه تماسشان به و ستین کار نیا

  

 خسته، دو هر که بود گذشته شب دوازده از ساعت

 . دندیکش دراز هم کنار تخت یرو

 آن تاک و کیت به گوشش و ساعت به جانان نگاه

 .بود



صورتیتابو   
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4719 
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 :گفت لب ریز 

 .دننز زنگ ـ

  

 . دیچرخ او سمت به فرهاد

 .کرد سرش گاه هیتک را دستش

 .دارن وقت ظهر فردا تا ـ

  

 .گرفت ساعت از نگاه جانان

 :گرفت لرز شیصدا

 ...نزنن زنگ اگر ـ

  



صورتیتابو   
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 .کرد تر کینزد او به را خودش فرهاد

 زنگ هم اگر دوم زنن،یم زنگ من نظر به که اول ـ

 میگردیبرم میکنیم عقد شه،ینم عوض یزیچ نزنن

 از اما شه،ینم کم ما از یزیچ. مونیزندگ سر تهران

 ...چرا اونا

  

 .داد هل گوشش پشت را اشییخرما یموها

 ؟ گفت یچ زد زنگ امشب ساجده ـ

  

 .داد تکان طرف دو به یسر جانان

. شونخونه ومدنین اصال روزید از گهیم. یچیه ـ

 سر هی ربع کی خد در اومدن لیتحو سال بعد امروزم



صورتیتابو   
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@romandl 

 یچیه. رفتن و حرم میریم میدار گفتن بعد و زدن

 .ساجده به نه و نایا خالم به نه نگفتنن

  

 .رفت باال شیابرو تک 

 .کننیم فکر دارن ـ

  

 .کرد باز را آغوشش و دیکش یاازهیخم

 شب فردا تا میبخواب ایب فعاًل. هیخوب ازیامت نیهم ـ

 .شهیم روشن زیچ همه

  

 دور فرهاد دست و دیخز جلو حرفیب جانان

 .نشست اششانه
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 زنگ چه و بزنن زنگ چه فرا ،یبخواب کن یسع ـ

 .هیسخت روز نزنن،

  

 هم یرو را شیهاچشم. دیفهمیم را حرفش جانان

 .گفت یآرام باشه و فشرد

 یپاسکار یعل حاج ه،یراض رضا، حاج انیم فکرش

 یهاهیفرض و کردن فکر فردا به آنقدر. شد یم

 شیهاپلک کم کم که پروراند ذهنش رد یمتفاوت

 .رفت خواب به  و شد نیسنگ

*** 

 

  یتابوصورت#
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4723 
@romandl 

۷۲۱ 

 

 و بود نشسته پنجره طاقچه در که بود ساعت کی

 .داشتینم بر ابانیخ و طال گنبد از چشم

 یرو را ساعدش و بود دهیکش دراز تخت یرو فرهاد

 .بود گذاشته شیهاچشم

 و بود مانده رضا حاج زمان اتمام از ساعت کی تنها

 .بود نزده زنگ او

 تبسیم مانیپ خود با گذشت،یم که قهیدق هر فرهاد 

 نه هرگز ساعت، کی نیا از بعد قهیدق کی یحت که

 آنجا به جانان که بدهد تیرضا نه و برود خودش

 .برود



صورتیتابو   
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4724 
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 حاج که بود مضحک! جانان نخواستن و خواستن

 اما تاس فاسد دخترش کند قبول بود حاضر رضا

 .نه سالم و موفق

 .بود نگرانش. کرد نگاه جانان به و دیچرخ پهلو به

 داب تا زدینم زنگ رضا حاج اگر و بود نگرانش واقعا

 .دیبخشینم انتظار نیا خاطر به را او

 .زد شیصدا آهسته

 .جانان ـ

  



صورتیتابو   
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 ود چشمانش. برگشت سمتش به مکث با جانان سر

 انیجر شیاهچشم در که بود نگران و زدندیم دو

 .داشت

 .زد لب کوتاه

 .میاین گفتم فرهاد، میاومدینم کاش ـ

  

 .نشست تخت یرو و دیکش باال را تنش

 یچ هر میاومد تهش تا که باش خوشحال اتفاقًا ـ

 .میستین وجدانمون شرمنده تو و من گهید بشه،

  

 رد و شود بلند تخت یرو از تا دیکش جلو را خودش

 :گفت حال همان



صورتیتابو   
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4726 
@romandl 

 

 نم تهران میگرد یبرم زودتر شه،ینم تشینها حاال  ـ

 .رسمیم کارام به

  

 .آورد جانان لب به یرنگکم لبخند الشیخیب لحن

 ساده؟ قدرنیهم ـ

  

 .کرد نییپا و باال یسر ستادیا او روبرو

 ...ساده قدرنیهم ـ

 یگوش که بزند یگرید حرف کرد باز لب جانان

 یعسل یرو یگوش به دو هر نگاه و خورد زنگ فرهاد

 .دیچسب



صورتیتابو   
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 :گفت لب ریز و برداشت را یگشو فرهاد

 ...اوشیس ـ

  

 تنها جانان که بودند شده دیناام آنقدر روز دو نیا در

 .ابانیخ سمت به برگرداند رو و زد یتلخند

 .سالم ـ

  

 :داد را جوابش خنده با اوشیس

 وار الیع بابا ؟یخوب. نواب مهندس سالم کیعل ـ

 تمسافر. یریگینم فقرا ریقف ما از خبر گهید یشد

 گذره؟ یم خوش

  



صورتیتابو   
  
 

 

4728 

4728 
@romandl 

 :گفت کوتاه. نداشت را اشحوصله

 .بگو یدار یکار اگر تماسم هی منتظر اوشیس ـ

 ...فرهاد نیبب دارم کارت آره. اخالق بد چه ـ

  

 یوشگ د،یچیپ فرهاد یگوش در که یبوق تک یصدا با

 . داد فاصله گوشش از را

 . بود ناشناس شماره

 :گفت وشایس به عیسر

 .بهت زنمیم زنگ دارم، یخط پشت اوشیس ـ

  

 .کرد قطع را تماس یمعطل یب و
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 نگاه را او تعجب با و  دهیچرخ سمتش به جانان سر

 .کردیم

  

 تخت لبه و کرد وصل را ناشناس شماره فرهاد

 .نشست

 بله؟ ـ

 .آمدیم یادیز صدا و سر خط ور آن از

 .میشجاع رضا حاج. مهندس سالم ـ

  

 

  یبوصورتتا#

۷۲۰ 



صورتیتابو   
  
 

 

4730 

4730 
@romandl 

 

 دفرها که دیپر نییپا طاقچه از سرعت با چنان جانان

 .رفت خط ورآن تا شیصدا نداشت، شک

  

 هشد گشاد چشمان با و نشست او به دهیچسب جانان

 .دیدیم آن در را رضا حاج ییگو. شد رهیخ یگوش به

 .داد جواب و گرفت ینفس فرهاد

 .دییبفرما بله. یحاج سالم ـ

  

 .آمد مکث با رضا اجح یصدا

 رو؟ صدام شنوهیم ـ

  



صورتیتابو   
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 ؟یک ـ

 انیم وقفه از کرد،یم تحمل رضا حاج که یفشار

 .بود آشکار کردنشان، ادا نیسنگ و کلماتش

 .جانان یعنی... اون ـ

  

 هروزمندانیپ لبخند فرهاد. بود برده را اسمش باالخره

 .نشاند لب بر یا

 اپ ریز رضا حاج که یغرور ارزش... دیفهمیم

 .دیفهمیم را بود زده زنگ حاال و بود گذاشته

  

 دید را جانان استرس پر نگاه. برگشت جانان سمت به

 :گفت کوتاه و دینچرخ گفتن نه به زبانش اما



صورتیتابو   
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4732 
@romandl 

 . بله ـ

  

 در شیصدا تا گذاشت دهانش یرو دست جانان

 دست و دید را شیهاچشم در اشک فرهاد. دیاین

 تیحما نشانه به و کرد حلقه او شانه دور را آزادش

 .فشرد

 .زنمیم حرف خودش با پس ـ

  

 ...سکوت گرید بار و گفت

 :زد لب و برگشت جانان سمت به فرهاد

 رون؟یب برم من یخوایم ـ
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 دو به را سرش و گرفت را شیهاچشم ریز نم جانان

 .داد تکان طرف

 .داد تکان را شیهالب تنها خودش مانند

 .بمون ـ

  

 یگوش به دو هر نگاه و گفت ییصدا یب باشه فرهاد

 .ماند رهیخ

 ارض حاج بغض پر و نیسنگ یصدا بعد، هیثان چند

 .شکست را اتاق سکوت

. حرم انقالب صحن یتو نشستم االن من... سالم ـ

 ...بزنم رو حرفم ادیم تا گفتم ارتیز رفته مادرت

 یوجل شیپ چهارسال و ستیب که هیصحن همون نجایا
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 ،درمون و دوا سال ده بعد دمکر التماسش و نشستم اقا

 مبود دهیبر ایدن از که ییجا همون. بده من به بچه هی

 . بودم کرده دیام قطع هادکتر از و

 از شیپ چهارسال و گرفتم جانیهم از رو تو من

 یراب باز آقا خود از تا نشستم نجایا باز اما دادم دستت

 وامخیم فقط. دارم حرف قبلش اما رمیبگ پست خودم

 ،یگب اگر که نگو یچیه. شه تموم تا یاین حرفم نیب

 خوامیم من و من دل آتش یرو آب شهیم صدات

 هک باشم ییرضا حاج همون االن شدن، تو یبابا قبل

 حاج همون. گهیم و کنه یم سوا رو غلط و درست

 ...یشد یفرار خونه از خاطرش به تو که ییرضا

  

 .داشت غم یبو یصدا



صورتیتابو   
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4735 
@romandl 

 ت،دمید یوقت تا شه تموم دیبا کدورتا و حرفا نیا ـ

 تو یهاگفته. هم از میریبگ رو تا باشه نمونده یانگفته

 ...بشنو تو حاال اما گفته مهندس آقا رو

 

  یتابوصورت#

۷۲۲ 

 

 توانست یم یسادگ به جانان و شد مکث یا لحظه

 .بشنود را صحن همهمه

 یحرف چ،یه که یدید و یبود تا رو شیپ سال چهار ـ

. یارند خبر رفتنت بعد از که دونمیم اما ستین توش



صورتیتابو   
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 تو دنبال در به در و مادرت و من شدن ونهید از

 . ینشد خبردار گشتن

 دختر، کی یجا ساعت کی عرض در که ییما از

.. .جانان ینشد دار خبر ما از. میداشت نامه هی فقط حاال

 رو من ضعف نقطه جانان گفتمیم هیراض به

 رد چقدر ما مگه کرد؟ پشت مبه نطوریا و دونستیم

 و مونشهیر به زد شهیت نطوریا که م،یکرد بد حقش

 رد رو شصت من و سالته چهار و ستیب تو رفت؟

 قبول من شهیم عوض هانسل دارم قبول من. کردم

 من بدن و تن که اونطور آبرو، گمیم یوقت دارم

 . لرزهینم تو بدن و تن لرزه،یم



صورتیتابو   
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 طخ آخر تو یبرا ییابرو یب گمیم یوقت دونمیم من

 یلیخ تو رو نیا. جانان بود من یبرا اما ستین یزندگ

 .یرفت اما یدونستیم خوب

  

 با را هوا رضا حاج. بود شده سرخ صورتش جانان

 .آمد خط ورنیا تا شیصدا و برد نهیس به فشار

 .بود گرفته لرز شیصدا

 و دکتر و مهندس تو. جانان یکشت رو من تو ـ

 و من تو گمیم باز من یباش شده هم متخصص

 در به در یوقت مونیکشت. یرفت یوقت یکشت رو مادرت

 بار هر و تهران میاومد یوقت و میگشت یم دنبالت

 و کس زا یوقت مونیکشت. میبرگشت درازتر پا از دست



صورتیتابو   
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 مینداشت دادن جواب یرو و میدیشن حرف ناکس

 کجاست؟ دخترمون میدونستینم یوقت

  

 .دیکش یآه

 مادر و پدر که میدیفهم زود یلیخ هیراض و نم ـ

 م،ینکرد درکت ماه شش اون یتو ما. مینبود یخوب

 درماونق اما مینداد بال و پر بهت م،یگرفت سخت بهت

 و یستین مینیبب م،یکن یباز چشم کهوی که مینبود بد

 ... ینباش سالچهار

 ذارمیم رو چهارسال نیا من. گذشته سال چهار حاال

 اگر خوامیم اقا از جانیهم از اما یاله آزمون یپا

 ینش امتحان ینطوریا وقت چیه یشد داربچه یروز
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 دایز اتفاق چهارسال نیا یتو. میشد هیراض و من که

 رو یچ رفتنت بعد که یفهمیم یایب خودت که افتاده

 من یعنی... من حاال. یساخت رو یچ و یکرد رونیو

 ...مادرت و

  

 :داد دامها مکث با و گرفت ینفس

 میخوایم ما. چهارسال نیا از میگذشت و میدیبخش ـ

 تموم از. مدت نیا یهایسخت تموم از میبگذر

 تمام از م،یختیر شرم عرق و میدیشن که ییهاحرف

 صحن نیهم یتو اول یهاماه که ییهایزار و هیگر

 آقا نیا یهاحرف خاطر به مت،یبخشیم ما. میکرد

 خوب باز ،ینبود هم نجایا اگر میدیفهم که مهندس

 .یکرد یزندگ



صورتیتابو   
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 .داد رونیب را بازدمش

 به نه حاال م؟یخواستیم یچ نیهم ریغ ماها مگه ـ

. میدیرس بهش اما میخواستیم خودمون که یروش

 به طفق کنم، ناراحتت نکهیا خاطر به نه گفتم هارونیا

 . مینبود راحت ما یبدون نکهیا خاطر

 نیهم. نبود خوب لمونحا چهارسال نیا تمام هم ما

 یرو چشم روز دو نیا ستین خوب حالمون هم حاال

 متر پاهام با رو خونه وجب به وجب. نذاشتم هم

 مگه ؟یچ آخرش اما کردم فکر و  رفتم راه و کردم

 بتونه کس هر خودش؟ اوالد از رهیبگ رو تونهیم آدم

 نه نتنمو پاره به نکهیا اهل. میستین اهلش هیراض و من

 .بابا میستین میبگ
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  یتابوصورت#

۷۲۳ 

 

 دهیسبچ شیگلو به که یبغض. دیکش باال را اشینیب 

 .شدینم الشیخیب بود،

 پا یوقت یباش باخبر دلمون از تا گفتم نارویا همه ـ

 تا گفتم یگوش پشت. خونه اون یتو یذاریم

 رو آخر حرف... حاال و نکنه قفل رو زبونم چشمات

 ...سال چهار نیا یتو تو و ما نیب قفل شد که بزنم

  



صورتیتابو   
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 .گرفت جان یکم شیصدا و کرد مکث

 .اومد هیراض ـ

 .بود هیراض با را یبعد حرف و

 .زدم زنگ ن،یبش ایب ـ

  

 کرد هنگا جانان به فرهاد. نشد دهیشن ییصدا هیثان چند

 ارفش با را دستش و دیچکیم صدا یب شیهااشک که

 .نشود دبلن شیصدا تا بود گذاشته دهانش یرو

 :زد لب نگران

 ...جانان ـ

  



صورتیتابو   
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 یهااشک و برداشت صورتش یرو از دست جانان

 یفیخف لرز حاال که یدست با را صورتش یرو

 .کرد پاک بود،گرفته

 :گفت خفه و رگه دو ییصدا با

 .خوبم ـ

  

 هب جانان و دیچیپ اتاق در رضا حاج یصدا گرید بار

 او یرو از را نگاهش فرهاد و شد رهیخ یگوش

 .برنداشت

 مغروره، خودش به یلیخ رضا گفتیم شهیهم آقام ـ

 جوابش جونخانوم و خورهیم سنگ به سرش آخر

 رورغ نفسه، به اعتماد با و مانیا با پسرم که دادیم رو
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 قبول رو جونم خانوم حرف رفتنت روز تا بود؟ کجا

 حرفش نیا تا آقام حرف یامضا شد رفتنت اما داشتم

 ...رضا غافل دل یا گفتم روز اون .ادیب در درست هم

 اندرز و پند رو محل کی که یبود مطمئن یچ از 

 .کرد فرار تو دست از و بست بار دخترت ؟یدادیم

 ذارهب ابونیب سنگ یرو سر شد حاضر تو دختر یعنی

 ...نه تو خونه بالشت یرو اما

  

 .دش تر آرام شیصدا لرز و داد رونیب آه با را نفسش

 هر. ومدیم خبر پشت که بود خبر روز هر که بعدم ـ

 چه رضا حاج گفتیم شد،یم رد مغازه جلو از یک

 اجح شده، کاره فالن تهران یتو دخترت که ینشست
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 یمن و دنید پسر با رو دخترت که ینشست چه رضا

 یچ نایا ایخدا که بردیم ماتم بودم، تو از خبر یب که

... که راسته اگر کو؟ جانان که دروغه اگر گن؟یم

 ... بلله نعوذ

 یزار آقا شیپ و صحن نیهم به آوردمیم پناه آخرم

 ...خالص ریت شد که هامعکس اون. کردمیم

  

 یصدا و کرد علم قد شیصدا انیم گریبارد بغض

 .شد رگه دو رضا حاج

 ما با رو دلت خوامیم تو از االن اما متیدیبخش ما ـ

 اگر یعنی شمینم هامیبد منکر من. جانان یکن صاف
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 راه هم ما. شمینم االن اما شدمیم شیپ چهارسال تا

 . مینرفت درست رو

 هیخوب نشونه یشهر نیا آسمون ریز االن که نیهم

 غم اون که ینشد مطمئن تا اما دلت شدن صاف یبرا

 دلت. نذار تیپدر خونه یتو پا یکرد پاک دلت از رو

 ...میمنتظرت ایب شام یبرا امشب و کن صاف رو

  

 و شود بلند شیصدا دیترس و دیلرز جانان یها بل

 . آمده و دهیبخش که دیبگو

 یدلتنگ با را رضا حاج یهاحرف کلمه به کلمه

 . فشرد یم آغوش در و دیبلعیم
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 از صدا؟ نیا از بود کرده محروم را خودش سال چهار

 نعمت؟ نیا

  

 ماه شش ان ییگو که تابیب و بود دلتنگ یطور

 .نداشته ودوج وقت چیه ییکذا

 در ییصدا بعد یالحظه و کرد سکوت رضا حاج

 .کرد گرد را جانان یهاچشم که دیچیپ گوشش

  

 بار بودند، گرفته آرام یلحظات یبرا که ییهااشک

 لب ریز الوداشک یچشمان با جانان و دندیبار گرید

 .کرد زمزمه

 ...نقاره ـ
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 را خود و شد بلند جا از جانان. آمدیم هاکرنا یصدا

 و بود طال گنبد به چشمش. رساند پنجره پشت به

 و آمدیم یگوش از که یانقاره یصدا به گوشش

 .بود کرده پر را اتاق یفضا

 تا که دانستیم جانان و بود کرده سکوت رضا حاج

 تمام تا کندینم قطع را تماس کندیم سکوت آخر

 .شود

  

 یصدا عاشق را ساله پنج جانان خودش، رضا حاج

 چهارساله، یدور نیا و بود کرده یزن نقاره یهااکرن

 .کردینم نابود را جانان ساله پانزده یعاشق آن
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 جانان و دندیدم یم خود یکرناها در هازن نقاره

 یرو و کردیم بلند سر که یسالگ پنج همان همچون

 ند،یبب گلدسته یباال در را آنها تا ستادیایم شیپا دو

 . داشت ذوق

  

 خشپ شربت و ینیریش انگار. بود برپا یدشا دردلش 

 .بود شده نیریش زین دهانش طعم که کردندیم

 یزننقاره انیپا به شد، ترکم و کم هاکرنا یصدا

 .بودند دهیرس

  

 ییطال گنبد به نگاهش که همانطور بعد، هیثان چند

 اکمح اتاق در سکوت گریبارد بود، ابانیخ انتها رنگ
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 در که رضا حاج یصدا و بود او بار نیا اما شد

 .شدیم تکرار سرش

 میگذشت و میدیبخش... مادرت و من یعنی... من حاال ـ

 .چهارسال نیا از

 را دشید و گرفتند سرعت صورتش یرو یهااشک

 .کردند تار

  

 و شد حلقه دورش سرش پشت از فرهاد یهادست

 .کاشت شیموها یرو یابوسه

 .خانوم جانان کنون،یآشت مبارکه ـ

** * 
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  یتابوصورت#

۷۲۴ 

 

 یدفعات تعداد. دوخت چشم نهیآ به خودش به رهیخ

 از بود، کرده نییپا و باال را ظاهرش وسواس با که

 . بود رفته در دستش

. بود لبش رنگ یصورت رژ صورتش شیآرا تنها

 امند و بود زانو ریز یکم تا ارتفاعش که یمانتوطوس

 یخی نیج وارشل با بود دهیپوش را داشت ینیپرچ

 .یرنگ یمشک یطوس شال و رنگ
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 هنشست مبل یرو آرامش با که دیچرخ فرهاد سمت به

 .بود

 :گفت بااسترس و دیگز لب

 خوبه؟ نایا لباسام االن نظرت به فرهاد ـ

  

 بود، کرده شیتماشا سکوت در مدت تمام که فرهاد

 .آمد سمتش به و شد بلند تخت یرو از بار نیا

 چرا. گهید خوبه جانان؟ مدرسه یبر یخوا یم مگه ـ

 ؟یدار وسواس نقدریا

  

 :گفت لب ریز و  داد نییپا را دهانش آب

 .یومدیم هم تو کاش. دارم استرس ـ
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 .ختیر شیصدا انیم التمس و کرد نگاه فرهاد به

 ؟یایب شهینم ـ

 .زد یمهربان لبخند فرهاد

 اصاًل شترشیب اما هیعیطب مقدارش هی استرست ـ

 .ستین خوب

  

 .ستادیا شیروبرو

 تو خوانیم هاسال بعد جون. امیب شهینم نه ضمنًا ـ

 من بگم دیاب امیب بعدم ستن،ین من منتظر قطعًا ننیبب رو

 ام؟یک
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 .کرد نگاهش متفکر جانان

 .میگیم رو راستش خب ـ

  

 .کرد یکوتاه خنده تک فرهاد

 یشجاع جانان مهندس از یریگیم استرس یوقت ـ

 بعد... یشجاع جانان یسلول تک به یشیم لیتبد

 امیب شم پا تنه هی من بعد یبر یخوایم چهارسال

 !من همسر و شما دختر نمیا بله بگم اونجا

  

 اشیگوش زنگ یصدا که بزند یحرف خواست جانان

 .شکست را اتاق سکوت

 :گفت حال همان در و رفته یگوش سمت به جانان
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 .ارهیب خبر باال بره گفتم. اسساجده کنم فکر ـ

  

 .زد کریاسپ یرو را ان و داد جواب. بود خودش

 .نشست تخت لبه

 .ساجده سالم ـ

  

 .بود آرام شیصدا و زدیم نفس نفس ساجده

 تنخیر کار عالمه هی خاله و مامان نیبب ؟یخوب سالم ـ

 ماساژ رو من یپا و دست فقط دیبا یایب که من سر

 بهت نییپا اومدم رفتم در دستشون از زور به ،یبد

 اومدم اوردمین هم رو خونه دیکل ُهلم از. بزنم زنگ

 نظر از. آرومه نجایا اوضاع نیبب. پلهراه ریز دمیچپ
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 ،ینیبینم ازش یبد واکنش راحت، التیخ امخاله

 رو غذا کنهیم هیگر یه. شده تنگ برات دلش یلیخ

 ..نیبب... غذا گفتم یراست زنهیم هم

  

 ود،ب آمده بند نفسش که دبو زده حرف تند تند آنقدر

 :داد ادامه و گرفت ینفس

 و ساالد و ژله گهید. گذاشتن مرغ و فسنجون غذا  ـ

 . ایب کم کم. گهید نیهم. وهیم

  

 .رفت باالتر شیصدا هوکی و کرد سکوت یالحظه

 ...یراست ـ
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 از رضا حاج یصدا یوقت دیماس دهانش در حرف

 .دیشن زین جانان گوش به و آمد سرش پشت

 ؟یزنیم حرف یک با یدار ساجده ـ

 

  یتابوصورت#

۷۲۵ 

 

 یرو را ازادش دست و گفت یاخفه یوا جانان

 تهرف لو نطوریا سال چهار از بعد. دیکوب اشیشانیپ

 بودند؟

 برده ماتش جانان و آمدیم ساجده یهانفس یصدا

 . بود
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 یگوش و کرد او دهیپر رنگ صورت به ینگاه فرهاد

 .گرفت را

 ؟یحاج ـ

  

 :گفت مکث یکم با

 .رضا حاج بده رو یگوش ـ

 تماس کرد فکر فرهاد و امدین ییصدا باز هیثان چند

 .آمد رضا حاج خشن یصدا که شده قطع

 بله؟ ـ

  

 :گفت و انداخت جانان به ینگاه فرهاد

 . یحاج سالم ـ
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 .سکوت هیثان چند باز

 ؟یزدیم حرف ساجده با یداشت یبود تو ـ

  

 را شیهاچشم و خورد فرو را نشییپا لب جانان

 .دادیم فشار هم یرو محکم

 :گفت صداقت با فرهاد

 .بود جانان. نه ـ

  

 .نداد هم را دنیکش نفس مهلت رضا حاج بار نیا

 که ینطوریا اما یجانان سییر فقط تو کردم فکر من ـ

 ... کنارش شهیهم هم و یشیوص لیوک هم
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 .داد رونیب را نفسش

 .مهندس ردهک جمیگ نسبتت ـ

  

. گرفت را آن زین فرهاد و گفت هیکنا با را مهندس

 .دارد حق رضا حاج که دانستیم

 ن،ینیبب رو دخترتون شما و بگذره ریخ به که امشب ـ

 نییتع البته هست وقت هم مسائل نیا حیتوض یبرا

 .شماست با وقتش

  

 .امشب ـ

 .کرد زمزمه نامطمئن و خورد جا فرهاد

 امشب؟ ـ
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 :گفت ترمطمئن بار نیا ضار حاج

 .ایب هم تو. امشب اره ـ

 .داد رونیب را نفسش

 .میمنتظرتون ـ

  

 .کرد قطع و گفت

 االب طنتیش با شیابرو و آورد نییپا را یگوش فرهاد

 .رفت

 .شد برآورده آرزوت یزود نیهم به نیبب ـ

 

  یتابوصورت#
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۷۲۶ 

 

 .بود فکر در جانان فرهاد، شوخ لحن برخالف

 نگن؟ یزیچ ساجده به ـ

  

 .گذاشت او سرد گونه یرو را دستش فرهاد

 .گنینم ـ

 نگن؟ یزیچ تو به ـ

  

 .کرد زیر چشم فرهاد

 کنه؟یم ام یبدرفتار مهمونش با یحاج مگه ـ
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 :تگف تعللیب جانان. نبود رضا حاج مرام در یکی نیا

 .نه ـ

  

 .بزنه حرف خوادیم. باشه راحت التیخ پس ـ

 نهشا دور را دستش و برگرداند نهیآ سمت به را جانان

 .انداخت بود،

 بله بگم اونجا میبر دیبا انگار یجد یجد... خب ـ

 .من همسر و شما دختر نیا

  

 یکم د،ید که را او خنده فرهاد و دیخند جانان

 .شد راحت الشیخ

 ؟یحاج خونه یمهمون میبر میبپوش یچ حاال خب ـ
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 خودش دهیرپ رنگ و مضطرب چهره به ینگاه جانان

 . فرهاد به آن بعد و انداخت نهیآ در

 .زد یبشکن و کرد فکر یکم

 .دمیفهم ـ

  

 

 . دیخند ذوقش به فرهاد

 *** 
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 .بودند کیتار مهین کوچه در بعد، مین و ساعت کی

 و آمدیم جلو جانان یپا به پا سکوت، در فرهاد

 . گذراند یم نظر از را هاپالک جانان

  

 زا بلندتر را پالکش و ستادیا یا خانه یجلو باالخره

 .کرد زمزمه یقبل یهاخانه

 .هشت و ستیب ـ

  

 دو هر فونیآ یجلو از. زد را زنگ و آمد جلو فرهاد

 .آمدند کنار

 . شد باز حرف یب در و
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. شد مشت دستش  و داد نییپا را دهانش آب جانان

 .داد یدلدار خودش به دل در

 :گفت وارپچ پچ و داد هل عقب به را در فرهاد

 باش خودت خود... ننتیبب خوانیم چهارسال بعد ـ

 خوادینم. یکن یباز ینقش چیه ستین الزم. جانان

 ترفیضع اما ،یکن جلوه یقو و یاریب در یباز قهربان

 و کرد یزندگ غربت یتو چهارسال که یدختر اون از

 .نباش هم ومدین در کشیج

  

. دیفهمیم را فرهاد یهاحرف کلمه به کلمه جانان

 جلو یقدم و گرفت یقیعم نفس بست، چشم



صورتیتابو   
  
 

 

4767 

4767 
@romandl 

 همان مثل. بود شیپ چهارسال مثل زیچ همه. گذاشت

 . بود گذاشته فرار به پا که یظهر

  

 ،هیمرض خانه همان که بود یچوب در چپشان سمت در

 . بود ساجده و ناصر اقا

 باال طبقه به که داشت یچوب یهانرده با یا پلهراه

 هک بود شده دهیپوش موکت با هالهپ یرو و رفتیم

 . بود کرده رییتغ یشمی به یاقهوه از رنگش حاال

  

 پر را مشامش لینارگ بو و برد هیر به محکم را هوا

 قبل که بود معروف هیراض یلینارگ یها عود. کرد

 .کردیم دود مهمان آمدن
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 باز یصدا گذاشت، اول پله یرو که را شیپا جانان

 .دیشن را باال طبقه در شدن

 

  یتابوصورت#

۷۲۷ 

 

 استرس با بار نیآخر یبرا یروز همان مثل شیهاقدم

 از تر تند قبلش و دیلرز یم آمد، نییپا هاپله از

 . دیکوبیم نهیس به را خود شهیهم
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 کی با عجله یب فرهاد و بود کم او یهاقدم سرعت

 .آمدیم او سر پشت فاصله پله

 شیجلو موکت از چشم انانج دند،یرس که پاگرد به

 .کرد بلند سر و گرفت

 تا دز پلک بار چند باز اما دیکشیم را انتظارش آنکه با

 خلوتش در چهارسال که یمادر ه،یراض کند باور

 حاال کرد،ینم افتیدر یپاسخ و بردیم را اسمش

 .پله چند فاصله به تنها... است ستادهیا شیجلو

  

 صورتش. کرد نگاه را هیراض صورت جز به جز

 زا شیهاچشم دور یارهایش تعداد و بود شده شکسته
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 سرخ شیهاچشم. بود رفته فراتر دست انگشتان تعداد

 .بود آلوداشک و

  

 ار یبعد پله چند باشد، شده هاابر بر سوار که انگار

 یاهیثان و برداشت بود، هیراض به رهیخ که همانطور

 .افتی هیراض آغوش در را خود بعد

  

 بودند شده قفل هیراض دور محکم یطور شیهادست

 ییجدا یهاروز تک تک جبران قصد به ییگو که

 یجواب و بود گفته که ییهامامان تمام جبران به. آمده

 ستما نکرده، یهایشوخ تمام جبران به بود، نگرفته

 به و شانیهانرفتن حرم و پاساژ نشده، گرفته یها
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 هوا به شبه کی که ییهایدختر مادر تمام جبران

 .رفتند

  

 شد جمع یاکلمه تک در اشچهارساله یهاعقده تمام

 :شد ادا پربغض و

 ...مامان ـ

  

 .افتاد نییپا هیراض سر از چادر

 بهت شیصدا. نشست جانان کمر یرو شیهادست

 . داشت

 ...جانم ـ
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 ؟بود کرده که یراتییتغ ای بود جانان دنید از بهت

 ...دانستینم

 ض،بغ کرور کرور حاال و بود کرده باز سر اشیدلتنگ

 و بود دهیچسب را شیگلو خیب که بود حرف و اشک

 است؟ یکی کدام با تیاولو دانستینم

  

 از و شد اشک بغضش،. بود دانیم برنده اشک

 .زد رونیب چشمانش

 شیهاهیگر انیم ها،روضه یخوان ینوح مانند هیراض

 :گفت هق هق با و خفه



صورتیتابو   
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 باز چشم... نجایا دیپوس دلمون ؟یرفت کجا تو ـ

 خبر ازت دره به چشمم ساله چهار... ینبود م،یکرد

 .ارنیب

  

 به و شود آب طیشرا نیا در د،یپسندیم شتریب جانان

 . برود نیزم

 بود، انیم در یمادر ساله چهار یدلتنگ یپا که حاال

 دانستینم و بود باخته رنگ خودش یهالیدل تمام

 .شدبا کننده قانع هیراض یبرا هک اوردیب یهیتوج چه

  

 هیراض یخونیم اصغر یعل یبرا رباب روضه ـ

 ...رو دختر نیا کن ول. رو دلمون یکرد خون خانوم؟



صورتیتابو   
  
 

 

4774 

4774 
@romandl 

  

 بغض یکم حاال مقاومتش تمام با که بود رضا حاج

 یهادست. بود شده محکمش شهیهم یصدا یچاشن

 . زد خی تنش و شد شل هیراض کمر یرو جانان

  

 یبرا شهیهم رضا حاج رضا؟ حاج اما بود رماد هیراض

 هپدران یهامحبت وقت چیه. بود پدر کی از باالتر او

 در که بود یطور رفتارش اما کردینم خرجش

 و دارد نگه شهیهم را احترامش اشیزندگ

 .نکند او به یاحترام یب نیترکوچک

  



صورتیتابو   
  
 

 

4775 

4775 
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 داشت؟ را کردن نگاه یرو ظهرش یها حرف از بعد

 .نداشت... داد دم در را جوابش

  

 

  یتابوصورت#

۷۲۸ 

 

 فروکش رضا، حاج حرف از بعد هیراض هیگر یصدا

 . شد خاموش رفته رفته و کرد

 سر که بود آن وقت حاال و کرد جدا خود از را جانان

 . کردیم نگاه رضا حاج به و کردیم بلند

  



صورتیتابو   
  
 

 

4776 

4776 
@romandl 

 . آمدینم بر یکس از دنیکش نفس یصدا

 تتمه. دیکش سشیخ چشمان ریز دست جانان

 و کرد بلند سر لحظه کی در و کرد جمع را اشیانرژ

 با بماند، ثابت رضا حاج یرو چشمش آنکه قبل

 :گفت بود، مهمانش همچنان بغض که ییصدا

 .بابا سالم ـ

  

 تمام که ییرضا حاج با داشت یسیرودروا آنقدر و

 زنورو دیع به نوروز دیع از شانیهایسیروبرو و بغل

 هب یبرا که یکشش و لیم. شدیم قلمنت بعد سال

 فیبالتکل و کشت خود در را داشت دنشیکش آغوش

 .دهد فرمان رضا حاج تا ستادیا



صورتیتابو   
  
 

 

4777 

4777 
@romandl 

  

. کرد ورانداز را شیپا تا سر نگاهش با رضا حاج

 جانان همان جانان، شود، مطمئن خواستیم که انگار

 .است

 اشپدرانه افکار بر یدییتا مهر که بعد یالحظه و

 را جانان و آمد شیپ خود رینظکم یاقدام در خورد،

 .کرد بغل

  

 اشک گریبارد لرزانش، و بغض پر «یاومد خودش »

 .کرد یجار جانان یهاچشم از را

 آغوش از و گرفتند آرام شیهااشک که بعد یاقهیدق

 .انداخت نییپا سر شد، جدا رضا حاج پدرانه



صورتیتابو   
  
 

 

4778 

4778 
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 .بابا امشرمنده ـ

  

 جواب. نبود لچهارسا نیا یبرا اشیشرمندگ

. بغضش پر یصدا و بود رضا حاج ظهر یهاحرف

 چهارسال نیا از که بود یمختصر حالشرح جواب

 رمندهش رفتن، از تشیرضا تمام با جانان و بود گفته

 .نمانده که بود

  

 بعد حاال بود، یراض که چهارسال نیا تمام در

 ...بود شده یدوگانگ ینوع دچار مشهد، به برگشت

 ار درست کار که بود دیترد در حاال که یجیگ ینوع

 !نه ای داده انجام



صورتیتابو   
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 .یاومد خوش. بابا باشه شرمنده دشمنت ـ

  

 به را او و گذاشت جانان کمر پشت دست و گفت

 . کرد تیهدا در سمت

 شوننگه راهرو یتو نداره تیخوب خانوم هیراض ـ

 .داخل میبر م،یداشت

  

 پوش یشلوار و کت مرد به تازه همه چشم انگار

 نگرانش نگاه مدت تمام که افتاد جانان سر پشت

 .بود جانان یرو

 کرد احوال و حاج رضا حاج با و آمد جلو ابتدا فرهاد

 که هیراض. داد را جوابش ییخوشرو با رضا حاج که



صورتیتابو   
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 را نشیزم یرو شده رها چادر افتاد، فرهاد به چشمش

 .کرد یاحوال و حال و دیکش سر یرو

  

 هنکیا یبرا که دیرس ناصر و هیمرض به نوبت بعد

 نشوند، سال نیچند از بعد یخانودگ دارید مزاحم

 .دندیکش یم را انتظارشان در پشت

  

 کی یبچگ از. نداشت هیراض از کم شیبرا هیمرض

 .هیمرض خانه یگرید  و بود خودشان خانه شیپا

 به اش هیگر یصدا و کرد بغلش هیراض مانند هم او

 .رفت هوا

 .داشت را شیهاییگوبذله قبل، مانند ناصر



صورتیتابو   
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 بعد که نکرده گناه رو بچه نیا کن ول خانوم ـ

 نه،ک فرار باز که نیکنیم یکار هی. برگشته چهارسال

 .وارید یرو از و شبونه بار نیا

  

 

  یتابوصورت#

۷۲۹ 

 

 که هیمرض و رفت هوا به ساجده خنده کیشل یصدا

 چشمان با و کرد رها را جانان بود، گرفته اشخنده

 .رفت غرهچشم ناصر به سرخش

 .برد باال را شیهادست ناصر



صورتیتابو   
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4782 
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 خودته، خواهرزاده اصاًل. شمینم مزاحمتون باشه ـ

 سننه؟ رو من

  

 نگاهش و بست لب افتاد، فرهاد به چشمش که ناصر

 و تادسیا فرهاد یرو هیمرض نگاه دنبالش، به. شد گنگ

 . رفت باال قلبش تپش جانان

  

 دید را استصالش رضا حاج کرد؟یم یمعرف دیبا االن

 .ستادیا فرهاد کنار خود و

 ... و جانان شرکت سییر هستن نواب فرهاد شونیا ـ

  



صورتیتابو   
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 ادامه خود فرهاد و کرد رها مهین نصفه را اشجمله

 :داد

 از وقتمخوش. جانان شرکت سییر همون فعاًل و ـ

 .تون ییآشنا

  

 رامآ امآر بود، کرده حبس نهیس در که را نفسش جانان

 . داد رونیب از

 مانه که چه اگر بود نگفته یزیچ فرهاد که بود خوب

 . بود زیبرانگ سوال خود اش،جمله یابتدا  «فعاًل»

  

 یبرا جانان. کردند ییگوآمد خوش هیمرض و ناصر

 احوال و کرد بغل را ساجده ضهیعر نبودن یخال



صورتیتابو   
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 لب ریز حال همان در ساجده که کرد یکوتاه یپرس

 .زد غر دتن تند

 امخفه خواستیم رضا حاج. جانان یبزن ریکه یاله ـ

 .کرد مییبازجو یکل. کنه

  

 رونیب او آغوش از و نخندد تا دیگز را لبش جانان

 .آمد

 یاقهیدق و کرد دعوت ییرایپذ به را همه رضا حاج

 شراست سمت در بود، نشسته جانان بیترت به بعد،

 چپش سترا در و بود فرهاد ینفر تک مبل یرو

. بود گرفته دست در محکم را جانان دست که هیراض

 .هیمرض و ناصر بود، رضا حاج شیروبر



صورتیتابو   
  
 

 

4785 

4785 
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 نیا در او یهاتیمسئول نبودن، یهاسال نیا در انگار

 بود رفته حاال که بود افتاده ساجده دوش بر خانه

 .اوردیب یچا

  

 تجارت مورد در فرهاد از ناصر یهاسوال انیم یچا

 ه،یمرض و شد خورده فرهاد یهابجوا و کار و

 یبرا و کندند جانان از دل هیراض دنبالش به و ساجده

 .رفتند آشپزخانه به شام کردن حاضر

  

 دهکر دایپ یسیدروا رو یکم چهارسال، بعد که هیراض

 نجاآ نشستن تنها اگر که کرد تعارف دخترش، با بود



صورتیتابو   
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 هفتگ یاباشه جانان که برود آشپزخانه به کرد، تشیاذ

 خجالت و شرم اگر دانستیم خدا. بود رفته او و بود

 از هیثان کی گذاشتینم هرگز نداشت، افراد یباق از

 .شود جدا او از هیراض را امشب

  

 دمانیچ همان. انداخت خانه اطراف به ینگاه

 تراس در پشت تنها و بود کرده حفظ را اشیسنت

 شخود که ییهاگلدان و گل از یخال. بود شده یخال

 یدگیرس انها به که بود خودش تنها و بود دهیخر

 و نداشت را آنها به یدگیرس حوصله هیراض. کردیم

 .زدیم غر جانان به انها سر روز هر

  



صورتیتابو   
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@romandl 

 را مهه البد او، رفتن بعد. نشست لبش کنج یتلخند

 .بود کرده ستین به سر

. شدن خشک نداشت، رو شونحوصله هیراض ـ

 .ارنانب یتو هنوز هاشونگلدون

 حاج صورت یرو و شد کنده تراس در از جانان نگاه

 .بود داده قرار مخاطب را او که ستادیا رضا

  

 .جنباند یسر

 .زدمیم حدس ـ

  

 .دیپرس فرهاد از ناصر



صورتیتابو   
  
 

 

4788 
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 نه؟ اسسکه خوب شما بار و کار االن مهندس پس ـ

 فروشش لمیموبا بازار االن. گهید نیتاجر باالخره

 یندگینما م،یبخر شما شرکت از میبخوا ما نه؟ خوبه،

 مشهد؟ یتو نیدار یزیچ

  

 

  یتابوصورت#

۷۳۱ 

 

 .داد حیتوض آرامش با فرهاد

 مخودش نییپا و باال یبازار هر باالخره. ستین بد ـ

 فعاًل. نه هم ما شرکت. نهیهم هم تجارت یتو. داره



صورتیتابو   
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 نیتونیم یمجاز طور به و میندار یحضور یندگینما

 .ونتمیسا از نیکن دیخر

  

 ناصر سمت به حواسش، کردن پرت یبرا جانان

 .دیچرخ

 آدرس نیبد ن،یخوایم یگوش اگر ناصر آقا ـ

 دیاش بهش نیبنداز نگاه هی بدم، بهتون رو تمونیسا

 .امشب نیشد یمشتر

  

 در بشیج از را اشیگوش و کرد یاخنده تک ناصر

 .برد ماتش جانان فرهاد، حرف با که آورد

 .شده خارج سترسد از تیسا فعال ـ



صورتیتابو   
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4790 
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 سمت به زده بهت و شد خاموش چشمانش برق

 .برگشت فرهاد

 .کرد تکرار لب ریز را فرهاد حرف

 شده؟ خارج دسترس از تیسا ـ

  

 که یرنگکم اخم با و کرد نییپا و باال یسر فرهاد

 :گفت بود، گرفته جا صورتش یرو حاال

 .هاست سرور از مشکل. صبح امروز آره ـ

  

 و رفت باال یکم شیصدا اگر ودنب خودش دست

 .شدند گرد شیهاچشم



صورتیتابو   
  
 

 

4791 

4791 
@romandl 

 که یچ یعنی نگفت؟ من به یکس چرا بعد صبح؟ از ـ

 شده؟ خارج دسترس از

 شیبرا و  داشت دوست فرزندش مانند را تیسا نیا

 بود اشیسودده وقت حاال. بود کرده تالش

 تواست یم که یدیع یهاروز در ردیبپذ توانستینم

 خارج دسترس از نطوریا باشد، پرفروششان یهاروز

 .نداند یحت او و شود

  

 امروز جانان خواستینم و دانستیم را نیهم فرهاد

 . بفهمد

 :گفت کوتاه و شد بلند مبل یرو از

 .میزدیم حرف تراس یتو ـ



صورتیتابو   
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 نگاهشان نافذش نگاه با و سکوت در رضا حاج

 .کردیم

 وا به رو کوتاه تنها و دیفهم را نگاهش یفرهادمعن

 :گفت

 .میگردیم بر. یحاج شما اجازه با ـ

  

 تراس سمت به و کرد حرکت جانان از جلوتر خودش

 .رفت

 . دیشنیم سرش پشت را جانان یها قدم یصدا

  



صورتیتابو   
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 از یقدم چند. ماندیم اطیح هیشب و بود یبزرگ تراس

 .دیایب جانان تا داد هیتک وارید به و شد دور تراس در

 شدنش چفت از یقتو و بست را تراس در جانان

 :گفت یوشاک آمد او سمت به شد، مطمئن

 از ینگفت من به چرا ت؟یسا شده یچ فرهاد  ـ

  آره؟ سروره، از مشکل شده؟ خارج دسترس

  

 .آورد باال را دستش

. دادن خبر من به صبح هابچه. جانان باش آروم ـ

 و یداشت استرس یکل چون نگن بهت گفتم خودم

 نخودشو االنم. یباش انشوننگر که بود گهید یزایچ

 .کنن درستش صبح فردا تینها تا رنیدرگ



صورتیتابو   
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  یتابوصورت#

۷۳۰ 

 

 آشفته د،یشنینم را او یها حرف که انگار جانان

 .انداخت طرفش دو به ینگاه

 کاش ست؟ین همراهت هتله؟ تاپتلپ ـ

 .مشیآوردیم

  

 .شد گرد شیهاچشم فرهاد

 رو تاپملپ یدار انتظار که نگو من؟ تاپلپ ـ

 اصاًل تیسا شدن قطع مسئله جانان نجا؟یا اوردمیم



صورتیتابو   
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 رو اتخانواده که سال چهار بعد تو که ستین یزیچ

 .یکن فکر بهش یبخوا ،یدید

  

 .کرد فکر یالحظه و خورد فرو نشییپا لب جانان

 .بودم کرده حلش صبح از ،یگفتیم خودم به اگر ـ

 دسترس از یکار اول نیهم دینبا. کاره تازه تیسا

 .داره یادیز یمنف امدیپ برامون. شه خارج

  

 ینیسنگ اگر و بردیم سر را اشحوصله داشت گرید

 لیتما کرد،ینم احساس را رضا حاج یهاچشم

 شیروبرو دختر کردنآرام یشگیهم ابزار از تا داشت



صورتیتابو   
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 در تا بکشد آغوش به محکم را او و کند استفاده

 .باشد نداشته را کارش استرس ،یشب نیچن

 شدن خارج دسترس از  روز هی االن یمنف امدیپ ـ

 من که هییرضا حاج اون یمنف امدیپ ست،ین تیسا

 کارات نیا با یدار تو و ماست یرو نگاهش مطمئنم

 .یکنیم حساسش شتریب

  

 .شد ترنرم لحنش و کرد یمکث

 و شه رفع مشکلش فردا تا دم،یم نیتضم بهت من ـ

 قهیدق کی تا دمینم نیتضم اما کنه کار قبل مثل باز

 ،یبگز رو لبش ینطوریا و یسیوا نجایا گهید



صورتیتابو   
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 بذارم و یچ همه ریز نزنم و کنم نگات ینطوریهم

 .باشه دینبا که باشه ییزایچ هی شاهد رضا حاج

  

 شیهاچشم فرهاد، یانیپا جمله با و شد دلگرم جانان

 .دیخند شیهالب و شد گرد

 .فرهاد ییایحیب یلیخ ـ

  

 .آمد کش لبش یرو لبخند دفرها

 ور دخترش نهیبب رضا حاج تا داخل برو حاال ن،یآفر ـ

 .کنه افتخار بهم برگردوندم سالم

  

 .دیخند و گذاشت شیهاچشم یرو دست جانان



صورتیتابو   
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 .مهندس باشه ـ

  

 .شد یجد یکم و کرد مکث یکم

 ...فقط ـ

  

 .کرد قفل نهیس یرو را شیهادست فرهاد

 فقط؟ ـ

 .زد ینگران لبخند و داد رونیب را نفسش جانان

 ودمخ کنن، حلش نتونستن هابچه صبح فردا تا اگر ـ

 خب؟ کنم،یم کار روش

  

 .گذاشت چشمش یرو دست فرهاد بار نیا



صورتیتابو   
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. امیم بعد قهیدق دو یکی من داخل برو حاال. چشم ـ

 .اوشیس به بزنم زنگ خوامیم

  

 .برگشت خانه داخل به و گفت یاباشه جانان

 تگرف را اوشیس شماره تراس، در شدن تهبس از بعد

 .دیرس گوشش به زود یلیخ اوشیس خندان یصدا و

 یحاج سالم؟ زن مادر یرفت. مهندس جناب به ـ

 رون؟یب ننداختت

  

 

  یتابوصورت#

۷۳۲ 



صورتیتابو   
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@romandl 

 

 .داد سر بشیج داخل را دستش

 داخل االن تو چشم یکور به نه. سالم کیعل ـ

 .تراسشونم

  

 .دش بلند اوشیس قهقهه

. اومد خوشم نه. ینواب فرهاد یکنیم ثابت یدار ـ

 .نیآفر

 . دارم کارت رو صدات اون ببند لحظه هی ـ 

  

 صاف را شیصدا تا کرد یمصلحت یاسرفه اوشیس

 .کند



صورتیتابو   
  
 

 

4801 

4801 
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 .بگو. جونم ـ

 .زد شیپا یجلو کوچک سنگ به یاضربه

 تمومه؟ امروز؟ شد یچ خونه انیجر ـ

  

 .کرد مکث یکم اوشیس

 گرفتمش تمومه. بگم رو نیهم زدم نگز ظهر آره ـ

 یبرا نیماش د،یع اول روز سه دو نیا یتو فقط

 مشش تا تینها اونم که ادینم ریگ لیوسا ییجاجابه

 .کنمیم یاوک هفتم

  

 .داد رونیب را نفسش

 .شهیم وانت هی اندازه لشیوسا کل ـ



صورتیتابو   
  
 

 

4802 

4802 
@romandl 

 .دیکش یآه اوشیس

 درست نمیا حاال. رزنهیپ نیا عاقبت و آخر نیا ـ

 ...و دیجد خونه یتو رهیم شهیم

  

 و دیچرخ عقب به. دیشن سر پشت از ییپا یصدا

 . دینشن را اوشیس یهاحرف گرید

 دادیم تاب دستش در را حشیتسب که بود رضا حاج

 .آمدیم او سمت به و

  

 :گفت اوشیس به

. برم دیبا من. بده بهم رو اشییخبرنها اوشیس ـ

 .فعاًل



صورتیتابو   
  
 

 

4803 

4803 
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 .خداحافظ. رهبگذ خوش برو. چشم ـ

 کنارش رضا حاج. داد سر بشیج داخل را یگوش

 .زد هیتک وارید به حرف یب و ستادیا

 مرد تا ماند خاموش فرهاد. بود آسمان به چشمش

 ورمنظ یب که دانستیم. بشکند را سکوت اشیکنار

 .امدهین رونیب

  

 ییصدا با و داد رونیب محکم را نفسش رضا حاج

 .شکست را سکوتش قفل و آمد حرف به گرفته

 .براش یهست یخوب سییر ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4804 

4804 
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 دیکش خشکش یهالب یرو زبان انداخت؟یم کهیت

 .گرفت وارید از هیتک و

 .ستادیا رضا حاج روبرو

 ن؟یگردیم ماجرا اصل دنبال ـ

  

 هم یرو را شیهاپلک دییتا نشانه به رضا حاج

 .گذاشت

 .زد یجانیب لبخند فرهاد

  ست؟ین معلوم ـ

  

 .رفت باال رضا جحا لب گوشه



صورتیتابو   
  
 

 

4805 

4805 
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 کنار پازل مثل و دنیشن پنهون و پس از رو حرف ـ

 رو صدات که حرفه یحرف. هواست باد گذاشتن، هم

 .یبزن واضح و یکن صاف

 

  یتابوصورت#

۷۳۳ 

 

 :گفت مکث یب فرهاد

 آوردنش زبون به و کردن صاف صدا از ندارم َابا ـ

 !امشب؟ یول

  

 .کرد رها را بازدمش رضا حاج



صورتیتابو   
  
 

 

4806 
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 دخترش یهوا دلش هیراض. نیبمون جانیهم شبام ـ

 .شه آب خشی دیبا کرده رو

  

 .رفت خانه سمت به و گرفت فرهاد از چشم

 .میزنیم حرف. مغازه ایب ظهر قبل فردا ـ

 .کرد بدرقه را او نگاهش با فرهاد

 *** 

  

 سرش یباال از را یگوش و زد یغلت شیجا در

 یابخویب و بود شب مهین سه کینزد ساعت. برداشت

 تعارف یب خواستیم اگر که بود افتاده جانش به



صورتیتابو   
  
 

 

4807 

4807 
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 عادت یآغوش به واقع در که گفتیم دیبا د،یبگو

 .نبود امشب که بود کرده

  

 قبل ساعت کی. کرد هیراض خواب در چهره به ینگاه

 در جانان به شدن رهیخ ساعت دو از بعد باالخره

 الزم زمان هنوز انگار. بود برده خوابش سکوت،

 .کند هضم را افتاده اتفاقات تا شتدا

  

 . تنشس لبش یرو یقیعم لبخند و کرد رها را نفسش

 چهارساعت و  ستیب کردینم را فکرش هرگز شبید

 رییتغ را اتاق دکور. باشد خودش اتاق و خانه در بعد

 اشگوشه گوشه در را خود هنوز اما بودند داده



صورتیتابو   
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 را اشیزندگ یهاماه نیترسخت از ماه شش. دیدیم

 .بود گذرانده اتاق نیا در

  

 اتاق، یکیتار در یگوش صفحه شدن روشن با

 .برداشت را یگوش و رفت باال تعجب از شیهاابرو

 .بود فرهاد از یامیپ

 ؟یداریب ـ

  

 :نوشت تعجب با بود؟ داریب چرا فرهاد

 ؟یداریب چرا تو. برهینم خوابم. آره ـ

 .آمد جوابش بعد، قهیدق کی از کمتر



صورتیتابو   
  
 

 

4809 
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 یبهشت یحور کنار شب چند رو ودتخ ـ

 چسبوندنیم رو یحاج بعد شب هوی و خوابوندنیم

 برد؟یم خوابت بهت،

  

 امیپ. نزند قهقهه تا گرفت دندان به محکم را لبش

 .آمد یبعد

 دراز دوز مامان ژامهیب و راهنیپ با شهینم باورم ـ

 ینطوریا برهینم خوابم من. یحاج کنار دمیکش

 .هتل میبر پاشو. جانان

  

 که رفت باال اشخنده کیشل یصدا اریاختیب یالحظه

 . گذاشت دهانش یرو دست عیسر



صورتیتابو   
  
 

 

4810 

4810 
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 یرو را پتو جانان که زد یغلت شیجا در هیراض

 .دش حبس اشنهیس در نفس یالحظه و دیکش سرش

 سر شد راحت هیراض بودن خواب از که الشیخ

 .کرد پیتا فرهاد یبرا و آورد رونیب

 هتل میبر شب موقع نیا شهینم. زمیعز کن تحمل ـ

 .که

  

 ولط قهیدق چند اما دیایب جوابش تا زد زل یگوش به

 داده شینما صفحه یرو فرهاد یبعد امیپ تا دیکش

 .شود



صورتیتابو   
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 ای یبگ یبلد هم یزبون رو یسینویم که ییحرفانیا ـ

 م؟یبکن رو قفلش میکن نیتمر

  

 .گرفت اشخنده

 . بلدم نه ـ

 . آمد جوابش تا کرد صبر قهیدق چند باز

 و تراس یتو یایم گهید قهیدق پنج تا پس خب ـ

 ای دیابخو نجایا شهیم رو امشب نمیبب تا یگیم یزبون

 .نه

 

  یتابوصورت#
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صورتیتابو   
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@romandl 

 

 .آمد هم یبعد امیپ

 .جانان قهیدق پنج فقط ـ

  

 . کرد اطرافش به ینگاه و گفت یکوتاه باشه جانان

 دیبا اما نداشت اقات رونیب به رفتن یبرا یمشکل

 هیراض. نکند صدا و سر که کردیم مراقبت یلیخ

 .نبود نیسنگ ادیز خوابش

 در چهره به ینگاه. نشست و دیکش باال را خودش

 .شد بلند جا از و کرد هیراض خواب

  

 .انداخت خودش به ینگاه



صورتیتابو   
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 را بود گذاشته خانه در قبل از که یشلوار و شرتیت

 از بود، هبافت خود که را هیراض بنفش شنل. بود دهیپوش

 .انداخت شیهادست و سر یرو و برداشت در پشت

  

 حبس اشنهیس در نفس و رفتیم را پا پنجه یرو

 . بود شده

 در به چشمش و کرد رها سرش پشت بازمهین را در

  .بود رفته او از زودتر فرهاد. افتاد تراس باز مهین

  

 و رخاندچ ییرایپذ در چشم خانه، روشن کیتار انیم

 اشیکنار تشک و دهیخواب قیعم که دید را رضا حاج

 .بود یخال



صورتیتابو   
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4814 
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 و ردک حبس اشنهیس در نفس گرید بار و زد یلبخند

 .رفت تراس در سمت به

 را تراس المپ. بست سرش پشت اطیاحت با را در

 رهیخ چشمش و کرد زیر چشم. بودند کرده خاموش

 نگاه را او و داده هیتک وارید به که ماند یفرهاد به

 .کردیم

  

 که زد خنده ریز یپق او شلوار دنید با و رفت جلو

 .گذاشت او دهان یرو را دستش موقع به فرهاد

 ...سیه ـ

  



صورتیتابو   
  
 

 

4815 

4815 
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 و باال تند تند را وسرش خورد را اشخنده جانان

 دیآینم در شیصدا شد مطمئن که فرهاد. کرد نییپا

 .برداشت را دستش

 هگرفت نداند به را لبش و شده سرخ صورتش جانان

 .نزند قهقهه تا بود

 :گفت وار پچ پچ

 فکر یول بهت داده بابا یها شلوار از گفت مامان ـ

 .کوتاه البته و باشه گشاد نقدریا کردمینم

  

 .رفت یاغره چشم فرهاد

 خودم با هم رو شلوارام برم، جا هر بعد به نیا از ـ

 .برمیم



صورتیتابو   
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4816 
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 دلبخن و کرد جانان به یادارانهیخر نگاه دنبالش به و

 .آمد کش لبش یرو

 .یداشت لباس نجایا انگار تو یول ـ

  

  

 را شیهاچشم دییتا نشانه به و زد یلبخند جانان

 .فشرد هم یرو

 .نجاستیا لباسام از یلیخ. اوهوم ـ

 .رفت باال فرهاد ابرو تک

 .رو شرتتیت یرو طرح نمیبب کو ـ

  



صورتیتابو   
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 .کرد زیر چشم جانان

 ؟یزرنگ ـ

 

  یتابوصورت#

۷۳۵ 

 

 .کرد تراس در به یااشاره چشم با

 .ادایم یحاج ـ

  

 .کرد ینچ فرهاد

 در کرد،یم پف و خر من کنار اونطور که یمرد اون ـ

 .شهیم داریب صبح اذان ممکن حالت نیبهتر



صورتیتابو   
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4818 
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 و داد هیتک وارید به فرهاد کنار. دیخند صدایب جانان

 .گرفت باال را سرش

 .کامله ماه امشب ـ

 .چرخاند سر ادفره سمت به

 گفت چرا پس. امشب بهت نگفت یزیچ بابام ـ

 ؟یایب

  

 .زد یجانکم لبخند فرهاد

 .بگم بهش و مغازه برم قراره فردا ـ

  

 .گرفت استرس یکم



صورتیتابو   
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 ؟یبگ یچ ـ

  

 هیتک وارید به را یاشانه و دیچرخ او سمت به فرهاد

 .داد

 تو که بعد بود، یچ اولش نکهیا... رو یچ همه ـ

 .مییکجا االن و شد یچ یاومد

  

 .کرد ترکینزد بهم را شنل لبه دو

 نگه؟ یزیچ بهت ـ

  

 .زد پلک نانیاطم با فرهاد



صورتیتابو   
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 یطور هی. کنمیم درست نوابم، فرهاد من اگر ـ

 یتو دست در، به زدهیس روز که کنمیم درستش

 سراغ میبرگرد چهاردهمم و میباش هم دست

 .مونیزندگ

  

 .نشست جانان لب یرو یلبخند

 ...یمرس ـ

 .زد برق شیهاچشم

 بابِت؟ ـ

  

 .تادسیا تنش مماس و کرد کم را نشانیب فاصله جانان

 .ندیبب را فرهاد صورت تا کرد بلند سر



صورتیتابو   
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 امشب واسه. میسادیوا توش که یالحظه نیا بابت ـ

 ناو بابت کردم، بغل رو بابام مامان چهارسال بعد که

 االن هک یخوشبخت نیا بابت دم،یخواب توش که یاتاق

 یهااتفاق یلیخ و قلبم هیال هیال یتو کرده رسوخ

 .یبود باعثشون تو که یاگهید

  

 رضا حاج یهاقرمز خط از خواستینم را امشب

 دختر یدلبر برابر در شدیم مگر و کند عبور

 کرد؟ مقاومت شیروبرو

 در را او مقاومت یب و انداخت جانان شانه دور دست

 .فشرد آغوش



صورتیتابو   
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 یرو یابوسه. بود خورده سر شسر یرو از شنل

 .زد اشییخرما یموها

 م؟یبخواب میبر حاال ـ

  

 .گرفت فاصله او از یکم جانان

 .زمیعز باشه ـ

  

 .شد رهیخ او به و انداخت اش چانه ریز دست فرهاد

 ؟یگفت یچ ـ

  

 :کرد کج سر و زد یپهن لبخند جانان

  زم؟یعز ـ



صورتیتابو   
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 .دیدو کالمش انیم طنتیش و گذاشت عقب یقدم

 .زمیعز میبخواب دیبا االن که البته ـ

  

 .دیغر و کرد زیر چشم فرهاد

 ...سایوا ـ

 .رفت باال شیابرو جفت

 یشجاع رضا حاج مونیمتر ده فاصله در. نچ ـ

 . هادهیخواب

  

 هادفر یبرا دستش و برداشت ریخ تراس در طرف به

 .داد تکان

 :گفت وارپچ پچ زد،یم موج خنده آن در که یلحن با



صورتیتابو   
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 .زمیعز ریخ به شب ـ

  

 داخل به را خود برسد، او به فرهاد دست آنکه قبل و

 .رفت اتاق به و رساند خانه

*** 

 

 یتابوصورت#
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 از دست فرهاد، یگوش زنگ یصدا شدن بلند با

 .برداشت را یگوش و دیکش زدن ملیر

  «یشجاع آقا حاج »

  



صورتیتابو   
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 .زد حمام در به یاتقه و دیخند

 تماس دارن یشجاع آقا حاج ار،یب فیرتش داماد آقا ـ

 .رنیگیم

  

 و گرفت را جانان کالم طعنه. بست را دوش فرهاد

 :گفت

 از. مجبورم رضاست، حاج ساطور ریز دستم فعاًل ـ 

 .دهیم نام رییتغ یحاج به باز امشب

 .رفت باالتر جانان خنده یصدا

 .بده رو جوابش ایب فعاًل حاال. باشه ـ

  

 .آمد رونیب فرهاد سر و شد باز حمام در



صورتیتابو   
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 .سهیخ دستام. گهید بده جواب خودت ـ

 :داد ادامه یشوخ با و

 با اونم ره؟یم یدوماد حموم بار چند مگه آدم ـ

 کنه؟ خراب پدرزن تماس

 .گفت یاباشه ناچار به و رفت فرهاد به یا غرهچشم

  

 .زد یچشمک فرهاد

 .بانو میکنیم جبران امشب از ـ

 .گرفت را کالمش طنتیش جانان

 .وردمین سرت ییبال تا داخل برو فرهاد ـ

  



صورتیتابو   
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 بدهد، جواب یبرا یفرصت فرهاد به آنکه قبل و

 اتاق در رضا حاج یصدا و کرد وصل را تماس

 .دیچیپ

 ن؟ییکجا. مهندس سالم ـ

 :گفت مظلوم و کرد صاف را شیصدا

 .بابا سالم ـ

  

 .خورد جا یکم رضا حاج

 ؟یداد رو شیگوش جواب باز تو ـ

 .گرفت دندان به را لبش انانج

 از حاضرم، من. حمامه فرهاد بابا... زهیچ... خب ـ

 .میایم ادیب حموم



صورتیتابو   
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 .گفت یااستغفرهلل لب ریز رضا حاج که دیشن

  ؟ییاونجا تو و حموم رفته اون ـ

  

 :گفت تند وتند شد سرخ شیهاگونه

 هم فرهاد منتظرم شدم حاضر من. رونمیب من بابا ـ

 .گهید رمحض میایب ادیب

 :گفت باشد، گرفته مچ که انگار رضا حاج

 که من ن،یگرفت اتاق دوتا نیبگ هم قدر چه هر ـ

 ماهه، کی نامه غهیص نیا پشت خورهینم آب چشمم

 رصح شتریب که هتل ومدمین فقط. نیگرفت اتاق کی

 .روشنه برام روز مثل قتیحق وگرنه نخورم

  



صورتیتابو   
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 .دیشن را هیراض یصدا جانان

 ساعت کی. گهید رو جوون دوتا نیا کن ول یحاج ـ

 .رهیم شهیم تموم کننیم عقد گهید

  

 .آمد کش لبش یرو لبخند جانان

 نیا تموم گهید ساعت کی. گهیم درست مامان ـ

 . شهیم تموم خوردنا حرص

 .داد رونیب کالفه را نفسش رضا حاج

 .واال بگم یچ ـ
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 .کرد مکث یکم

 رفت ادمی دختر، مادر نیزد حرف نقدریا ـ

 تا شما محضر، میریم میدار ما. بگم یچ خواستمیم

 ن؟یرسیم یک

  

 . انداخت ساعت به ینگاه جانان

 .مییاونجا گهید قهیدق پنج و چهل تینها ما ـ

 :گفت مردد رضا حاج

 ؟یمطمئن ـ

  

 یهاحرف نیا از گرید. گرفت را کالمش کهیت جانان

 .شدینم ناراحت رضا حاج
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 :گفت داشت، خنده از ییهارگه که یلحن با

 .آمیم رو بار نیا. مطمئن. اره ـ

  

 یکوتاه یخداحافظ با و گفت یاشاهلل ان رضا حاج

 .کرد قطع

 و شد باز حمام در گذاشت، زیم یرو که را یگوش

 . آمد رونیب حمام حوله با فرهاد

 را شیموها و بود حوله یرو دستش کی که همانطور

 :گفت ،کردیم خشک

  گفت؟یم یچ یحاج ـ

  

 .نشست تخت یرو جانان
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 .بار اون مثل. نرم من ترسهیم ـ

 .انداخت باال شانه

 .زنهیم زنگ یه نهیهم یبرا ـ

  

 . ستادیا نهیآ یجلو و جنباند یسر فرهاد

 دراز تخت یرو جانان شد، آماده فرهاد که یمدت تمام

 .بود زده زل سقف به و بود دهیکش

 .زد شیصدا برداشت، که را کتش فرهاد

 .جانان ـ

  

 .زد صورتش یجلو یبشکن. امدین در او از ییصدا

 .جانان ـ
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 باشد، شده پرت جهان نیا به تازه ییگو که جانان

 .جنباند سر جیگ

 جانم؟ ـ

  

 .گرفت او سمت به را دستش

 .شهیم رمونید پاشو ـ

 .نشست تخت یرو و گرفت را فرهاد دست جانان

 .نشست تخت لبه فرهاد. ودب دهیپر رنگش یکم

 ؟یکردیم فکر یچ به ـ

  

 .فشرد هم یرو را شیهالب

 .زایچ یلیخ به ـ
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 .رفت باال شیابرو تک

 مثاًل؟ ـ

  

 .داد رونیب را اششده حبس نفس

 فکر مشهد به میاومد که یروز ده نیا به داشتم ـ

 . کردمیم

 :داد ادامه و کرد نگاه فرهاد به
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 باور تا خوامیم زمان که گذشت عیسر و زود نقدریا ـ

 یحت شیپ ماهه کی که ییهااتفاق نیا همه کنم

 .کردمینم رو تصورشون

  

 .کرد نگاهش متفکر فرهاد

 ،یکن فکر که یداشت ازین یشتریب زمان اگر ـ

 .ترعقب میبنداز رو عقد میتونستیم

 .داد تکان طرف دو به یسر

 . بهتره ینطوریا. نه ـ

  

 سکوت هیثان چند از بعد و خاراند را اشقهیشق فرهاد

 :گفت
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 رضام حاج. ندارم یمشکل که من مراسم مورد در ـ

 رس یب نطوریهم یخوایم که یمطمئن تو. نبود مخالف

 بگذره؟ صدا و

  

 و انداخت نییپا سر. کرد نییپا و باال یسر حرف یب

 .کرد یباز دستش یهاانگشت با

 یتو مراسم و یعروس و قدع و یخواستگار لذت ـ

 هاآدم روزا اون. بود قشنگ میسالگ هجده همون

 کی که نیهم االن اما داشتن برام یشتریب تیاهم

 نایا امخاله و بابام مامان، که باشه جور و جمع مراسم

 .کنهیم تیکفا باشن
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 :داد ادامه لبخند با و کرد بلند سر

 امام اب کنون یآشت میبر بعد م،یکن عقد که نیهم االن ـ

 زا خودش نا،یا مامان با در به زدهیس میبر فردا و رضا

 ...زترهیانگجانیه برام یعروس تا صد

 .دیدو کالمش انیم طنتیش و کرد مکث 

 خارج عسلماه کی قول نواب مهندس اگر البته ـ

 دلم از نبردنم یدب و نرفتن کانادا که بدن هم رو کشور

 .شهیم ترقشنگ گهید اد،یدرب

  

 بار د،یخشکینم لبش یرو خنده روزانیا که فرهاد

 .شد بلند تخت یرو از و دیخند گرید

 .کنمیم فکر بهش باشه ـ
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 .ستادیا جانان روبرو

 دوتامون اتاق در دم ومدهین رضا حاج تا میبر حاال ـ

 ببره؟ رو

 .کرد نییپا و باال یسر جانان

 .میبر. آره ـ

 مرتب را شیوهام و دیپوش را کتش نهیا یجلو فرهاد

 . کرد

 وسواس با و انداخت سر یرو را کرمش شال جانان

 .انداخت خودش به نگاهش

. بودند دهیخر هیراض قهیسل به را کرمش مانتو

 و اعتراضیب را ظهرش تا صبح روز دو که یاهیراض
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 د،یدرخشیم تیرضا برق از چشمانش که یحال در

 که ییهالباس تک تک یبرا و بود کرده اشیهمراه

 .بود داده نظر بود دهیخر

  

 مادر زدن حرف یبرا بودند افتهی مجال روز ده نیا

 و حال از که گذشته، و قبل سال سه از نه. یدختر

 خود هیراض. بود یعاشق یهاروز که شیهاروز نیا

 نیا کردن هم سر یبرا را اول یهاقدم نرمک نرم

 عقب زین جانان و بود برداشته گسسته هم از رابطه

 .بود آمده شیپا به پا و بود دهینکش
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 همه و بود داده دانیم شیهایمادرانگ و هیراض به

 کم مدت نیهم در را راه ادیز بخش اما نه، را فاصله

 اچهارت دوتا دو از دست هیراض که آنقدر بودند رفته

. دیپرسیم فرهاد از واضح و بود برداشته شیهاکردن

 ات و عالقه نیا گرفتن شکل یچگونگ از دیپرسیم

 توانستیم که آنجا تا جانان و رفتنشان شیپ کجا

 .دادیم حیتوض کامل و  واضح

  

 یروز یفردا که بود خانواده موافق نیاول رضا حاج

 بود، زده حرف او با و رفته مغازه به فرهاد که
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 دو هر که ییهاحرف. بود کرده اعالم را موافقتش

 به هم کالمش کی و زدند مردانه موم و رمه آنها یرو

 .دینرس هیراض یحت و جانان گوش

  

 قرار. تمام و کرد اعالم را تشیرضا هیراض او، بعد

 در حاال و شد گذاشته نفره چهار مراسم در مدارها

 حال و حس لحظه هر جانان و بودند عقد یقدم کی

 و شوق و یشاد یالحظه. کردیم تجربه را یمتفاوت

 تمام در که وحشتناک یاسترس بعد، یا لحظه

 سر شیپا ودست و کردیم رخنه تنش یهاسلول

 . شدیم

 در ندهیآ. بود آمده کنار برهمش و درهم احساسات با

 .آمد یبرنم یکس دست از یکار و بود ابهام ار یاهاله
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 ن؟یدیم رو بنده یهمراه افتخار ـ

  

 .برگشت عقب به و گرفت اشنهیآ در خود از چشم

 .آمد در فرهاد رخ به رخ

 به را شیهاچشم و گرفت عمق لبش یرو لبخند

 .داد فشار هم یرو محکم دییتا نشانه

  

 باال را سرش و گذاشت اشچانه ریز دست فرهاد

 .گرفت

 .کرد زمزمه لب ریز

 .یشد ترخوشگل ـ
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 برود اهشگیآرا به صورت شیآرا یبرا بود گفته هیراض

 هب که یلیوسا اندک با و بود رفتهینپذ خودش اما

 را خودش کمرنگ و دلخواه شیآرا داشت، همراه

 ادفره فیتعر از حاال و بود کرده ادهیپ صورتش یرو

 .بود سرمست

  

 فرهاد سر که بود فشیتعر یهوا و حال در هنوز

 کوتاه یا بوسه. نشست شیهالب یرو و آمد نییپا

 . احساس با اما

 .زد پچ گوشش کنار

 .رضا حاج چشم از دور و یاشکوی هیسهم نیآخر ـ
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 .کرد نگاه فرهاد یهاچشم به و گرفت اشخنده

 .مهندس یداریبرم یدار اتهیسهم از ادیز شما ـ

  

 سمت به را او و گذاشت کمرش پشت دست فرهاد

 .داد هل در

 رو بوس دو بوس، هی هیسهم نیا خوامیم که میبر ـ

 حاج نمیبب بعد کنم، ثبت یقانون و یشرع نامحدود به

 نه؟ ای منه فیحر رضام

  

 در خود عیسر کردن چک با و دیخند بلندتر جانان

 رونیب در از فرهاد سر پشت و برداشت را فشیک نه،یآ

 .آمد
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 لبد و رد انشانیم یحرف کمتر محضر به دنیرس تا

 خود به دل در و زده هیتک یصندل به جانان. شد

 هم فرهاد و شود کم استرسش از تا داد یم یدلدار

 .بود فکر در

  

 حاج نفر نیاول جانان کردند، پارک که محضر یجلو

 .بود ستادهیا محضر در یجلو که دید را رضا

 :گفت خنده با فرهاد

 استرس قدر چه نیبب. مرد نیا با یکرد کار یچ ـ

 .سادهیوا در یجلو که داشته

 

 یتابوصورت#



صورتیتابو   
  
 

 

4846 

4846 
@romandl 

343 

 .داد را جوابش یتصنع یاغره چشم با جانان

 دسته عقب، یصندل از فرهاد. شدند ادهیپ نیاشم از

 یاپارچه ریز و بود گرفته لیتحو شیپ یساعت که یگل

 .آورد رونیب را بود کرده پنهانش

  

 .صدازد رفت،یم رضا حاج سمت به که را جانان

 .خانم عروس ـ

 به و دیخند زدنش صدا یبرا فرهاد لفظ به جانان

 دیسف و خسر رز گلدسته دنید با که برگشت عقب

 انیم از یاخفه یوا ریتح با فرهاد، یهادست انیم

 . شد خارج شیهالب
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 .داد او دست به را گلدسته فرهاد

 .که شدینم ساده نقدریا گهید ـ

  

 بود سرخ رز تمامش داد تاب دستش در را گل دسته

 .بود پوشانده دیسف رز را دورش فیرد کی فقط و

 را رز گل باکس شیبرا فرهاد که آفتاد یروز ادی

 .بود فرستاده

  

 رضا حاج به و کرد رد او سرشانه از را نگاهش فرهاد

 به ار سرش تند شد، یم ترکینزد آنها به که کرد نگاه

 :گفت و کرد کینزد جانان
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 .یوفتیب روز همون ادی خواستمیم ـ

  

 قایدق رضا حاج. نماند جانان دادن جواب یبرا یمجال

 بود کنارشان

 .برد شیپ را دستش فرهاد

 . یحاج سالم ـ

  

 .فشرد محکم را دستش رضا حاج

 .پسرم سالم ـ

 زا چشم. نشست جانان دل به رضا حاج گفتن پسرم

 .داد وسعت را لبش یرو لبخند و گرفت گلدسته

 .بابا سالم ـ
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 .داد ادامه خنده با و کرد کج سر

 .اومدم نیدید ـ

 .نشست رضا حاج یهالب یرو یجانکم لبخند

 .اومدن همه. باال میبر. یاومد خوش ـ

  

  .رفتند ساختمان سمت به سه هر رضا، حاج حرف با

 باال طبقه در عقد سالن که بود یا طبقه دو محضر

 . داشت قرار

. رفتیم باالتر جانان قلب ضربان پله، از رفتن باال با

 دم فاصله و فشردیم خود دست در را گل دسته

 دیفهمیم را حالش ادفره. شدیم کمتر شیهاگرفتن
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 کمرش پشت دست رضا، حاج چشم از دور که

 . کردیم تیهدا جلو به را او و بود گذاشته

 و ستادیا رضا حاج دند،یرس که عقد سالن یورود به

 :گفت فرهاد به رو

 یدختر پدر حرف کمی من داخل برو شما پسرم ـ

 .میایم. جانان با دارم

  

 و داد تاب انانج و رضا حاج انیم را نگاهش فرهاد

 سالن وارد و گفت لب ریز یا باشه ناچار به اخر در

 .شد عقد

 .کرد نگاه رضا حاج به استرس با جانان

 بابا؟ شده یچ ـ
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 شانه یرو را دستش. دیکش کنار را او رضا حاج

 .گذاشت جانان

 قدع قبل دیبا که حرفه یسر هی... ستین یمهم زیچ ـ

 .شه گفته
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 و نکرد اعتراض اما گرفتیم را جانش داشت سترسا

. ردک تیکفا گل دسته دور دستش کردن قفل همان به

 که بود داده فشار محکم را شیهاانگشت انقدر

 .بود شده دیسف نوکشان
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 .دییبفرما ـ

  

 .دیکش خشکش یهالب یرو زبان رضا حاج

 چشمات به دلم من و خودته انتخاب ازدواج نیا ـ

. تسین نیغمگ و ناراحت قبل دفعه الفبرخ که گرمه

 احترام تو انتخاب به بار نیاول یبرا هیراض و من

 پسر نیا. میستین مونیپش یدرصد االن تا و میگذاشت

 من اومد،یم یخاستگار هم من روش و راه به اگر

 ستین یحرف نیا یتو که بدون پس. بود مثبت جوابم

 گفتم،یم هیمهر به راجع یحاج به داشتم که االن اما

 مطمئن هم موضوع نیا سر تا بپرسم ازت خواستم

 هم رو هیمهر و یتوکل یحاج شیپ برم بعد و شم

 .میکن معلوم
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 و شد ترارام یکم جانان. بود هیمهر موضوع پس 

 :داد ادامه وقفه یالحظه از بعد رضا حاج

 قطف یگفت م،یزد حرف زهایچ به راجع که یشب اون ـ

 ؟یهست حرفت سر هنوز ،یخوایم هیمهر سکه کی

  

 .کرد نییپا و باال را سرش تعلل یالحظه یب جانان

 . باشه یکی همون. آره ـ

 به. است لیدل دنبال رضا حاج که دانست یم

 .داد حیتوض و کرد نگاه او یهاچشم

 اما گهینم نه نیبگ رو سکه قدر چه هر بهش االن ـ

 بسته نیسنگ هیمهر ازدواج نیا یتو خوامینم خودم

 سکه تا چهارصد یرعلیام با ازدواجم سر من. بشه
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 هیهرم شرط باز االن که گرفتم رو شیکی مگه گذاشتم

 شدم؟ ترخوشبخت مگه ای بذارم؟

  

 .شد دیتشد لبش یرو لبخند

. هیکی بمونمیج عتایطب و هیکی کارمون فرهاد و من ـ

 به شرکت سهام نضف که داده شنهادیپ خودش االن

 ینم رو فرهاد اگر. نکردم بولق من اما بشه من نام

 االن اما بود جا به شما ینگران دیشا آره شناختم

 ن،گذاشت نیسنگ هیمهر بدونم که شناسمشیم اونقدر

 کهس کی نیهم با. شمیم شرمنده شتریب خودم فقط

 .باالتره سرم
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 باال یسر بعد و کرد نگاهش رهیخ یالحظه رضا حاج

 .کرد نییپا و

 .ندارم یحرف منم توئه، نظر نیا اگر ـ

  

. افتی وسعت لبش یرو لبخند رضا حاج حرف از

 که بود هادنیرس جهینت به و هازدنحرف نیهم

 .کردیم زیمتما شیپ سال سه از را روابطشان

 جانان و داد سر شیبازو تا جانان شانه از را دستش

 .دید را شیهاچشم در اشک برق

 .شاءاهللان یشیم خوشبخت ـ
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 بدش نبود، خجالتش اگر و شد رپ شیهاچشم

 باز را بغضش راه و کند بغل را رضا حاج آمدینم

 .کند

 که بود، شده شان وابسته روز ده نیا در یطور

 و تهخیگر آنها از تنفر و نهیک با یروز شدینم باورش

 . بود داده رشد خود دل در را نهیک نیا سال سه

 لقب چهارسال با هیراض  و رضا حاج رفتار که البته

 .بود کرده یادیز تفاوت

 را چشمانش ریز نم و کرد رها را او بازو رضا حاج

 .گرفت

 .منتظرن داخل، میبر ـ
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 با همزمان. کرد تیهدا داخل به را جانان و گفت

 و هیمرض. برگشت انها سمت به همه نگاه ورودشان،

 را چشمانش ریز نم هیراض دند،یکش کل ساجده

 وارید کنار استر سمت در که یزن دو و گرفت

 .زدند دف و ستادندیا دست به دف بودند، نشسته

 بتاز سر و سمند اسب اومد عروس دوماد شاه

 ناز کنهیم آسمون به عروس خوشگله که بس

 ساز کرده نشاط چه با نیبب دهل و سرنا

 بزنه نار خوادیم دوماد نیبر کنار راه سر

 بزنه اری دومن به سرخ انار سرخ بیس
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 احوال همه با. دیخند ذوق با و اریاخت یب جانان

. دیچرخ محضر یفضا در چشمش و کرد یپرس

 و بود کرده انتخاب داده، شنهادیپ رضا حاج را محضر

 . اشدب بایز نقدریا اشیداخل یفضا کردینم فکر جانان

  

 یم کار چشم تا و داشت ییطال دیسف ون،یدکوراس

 یعیطب گل عقد سفره یرو و سر پشت دکور در کرد

 . بود شده کار دیسف

 هک یپوش یشلوار و کت مرد کنار از او دنید با فرهاد

 قبع بود، نشسته عقد سفره کنار در خود زیم پشت
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 ییهاهیپا با رنگ یکرم یصندل دو یرو هم با و آمد

 .تندنشس بود، شده هیتعب داماد و یعرو یبرا که دیسف

  

 . خواندندیم و زدندیم دف همچنان هازن

 بتاز سر و سمند اسب اومد عروس دوماد شاه

 ناز کنهیم آسمون به عروس خوشگله که بس

 ساز کرده نشاط چه با نیبب دهل و سرنا

 بزنه نار خوادیم دوماد نیبر کنار راه سر

 بزنه اری دومن به سرخ انار سرخ بیس

 و هیمرض ه،یراض ناصر، رضا، حاج راستشان، سمت در

 شلوار و کت مرد چپ سمت در و بودند ساجده

 و فترد در سرش و بود نشسته زشیم پشت که یپوش
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 و آورد باال را سرش یالحظه تنها. بود شیجلو سجد

 :گفت

 .میکنیم شروع رو خطبه انیب آقا حاج ـ

  

 .زدند برق شیهاچشم. برگشت فرهاد سمت به جانان

 انیم شیصدا تا بود معمول محد از بلندتر شیصدا

 .نشود گم هازدن فد یصدا

 .قشنگه نجایا قدر چه ـ

  

 یااشاره ابرو با و آمد کش فرهاد یهالب یرو لبخند

 .کرد رضا حاج به

 .تونهیحاج یقگیسل خوش از ـ
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 ماند هازن یهادست در دف حرکات به رهیخ جانان

 انیم دف و بودند نشسته هامهمان یصندل پشت که

 .فتریم نییپا و باال متحبرانه دستشان

 :گفت ذوقبا و اریاختیب

 .زننیم خوب قدر چه ـ

  

 و شد باز سالن در دهد، یجواب فرهاد آنکه قبل

 جا از همه که شد سالن وارد نییپا یسر با یروحان

 .شد قطع هازن دف یصدا و شدند بلند

 هلن با تماس یبرا ساجده با قبل از که جانان

 یسر جدهسا و کرد او به یااشاره بود، کرده هماهنگ

 .آورد در را یگوش و کرد نییپا و باال
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 کند، احوال و حال زشیم پشت همکار با آقا حاج تا

 دست به و  آورد در را ییبایز و دیسف چادر هیراض

 .داد جانان

 .مامان سرت بنداز خطبه بعد تا رو نیا ـ

  

 بد و داشت را خودش یجا هنوز هیراض اعتقادات 

 نه؟ داد،یم دلش به دل سال چند نیا بعد که نبود

 و انداخت سرش یرو را چادر. گفت یلب ریز چشم

 و شد بلند یصندل یرو از ساجده. نشست شیجا سر

 .آورد او سمت به را یگوش



صورتیتابو   
  
 

 

4863 

4863 
@romandl 

 به هلن. بودند نشسته نیدورب یجلو فربد و هلن

 و پر شیهاچشم افتاد، جانان به چشمش آنکه محض

 .شد یجار اشکش

  

 یشوخ با فرهاد و دیخند گلو در بغض با جانان

 :گفت

 .یکنیم هیگر ینطوریا که بکشمش آوردم مگه ـ

 یدتلخن تنها هلن و دیخند فرهاد یشوخ به فربد تنها

 .زد

 .نشست خودش به مخصوص یصندل یرو آقا حاج

 ان یخوش و ریخ به. رو خطبه میکن شروع خب ـ

 .شاءاهلل
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 با خوش و داد ناصر دست به را یگوش فرز ساجده 

 .آمدند قند دنیساب یبرا هیمرض و هیراض

 یبرا ساجده و گرفتند را طرف دو هیمرض و هیراض

 .ستادیا وسط قند دنیساب

 .برداشت سفره یرو از را قرآن و شد خم جانان

  

 یمحکم دم جانان گفت، را اهلل بسم که آقا حاج

 .کرد باز را قرآن اششده سر دستان با و گرفت

 

 یتابوصورت#

347 



صورتیتابو   
  
 

 

4865 

4865 
@romandl 

 اما گرفتیم رضا حاج از را اذن داشت اآق حاج

. دیدینم را یزیچ شیروبرو هیآ جز جانان یها چشم

 خواند لب ریز نهیطمان با را هیآ و شد پر شیهاچشم

 . شد ختهیر آرامش دلش به اش کلمه بهکلمه بت و

 .َوكیًلا ِباللَِّه َوَكفٰى  اللَِّه َعَلى َوَتَوكَّل ـ

 با. بخواند لب ریز هم را یمعن تا نداد امانش بغض

 .خواند را یمعن چشم

 حافظ خداوند که بس نیهم و کن، توّکل خدا بر و ـ

 .باشد( انسان) مدافع و

  

 لمیف مانند اشیزندگ یها نییپا و باال کرد؟ یم توکل

 تمام از که ییهاروز چه. شد رد شیهاچشم یجلو از
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 یهاروز چه و بود دهید را اشخانه واریچهارد ا،یدن

 یجلو که یروز. شد رو ریز اشیزندگ که یتر بعد

 شده رانیو اشیزندگ دیفهم و زد زانو یعل حاج یپا

 مارستانیب در که یروز ندارد، وجود یرعلیام گرید و

 و  هآمد او یخبر یب در طفلش گفتند و کرد باز چشم

 یعل حاج و رضا حاج یفشارها ریز که یروز رفته،

 خلوت کوچه در که یروز ،بود ستادهیا ازدواج یبرا

 گوشش در شیهازدننفس نفس یصدا و دیدویم

 یشهر وسط چمدان کی با که یروز شد،یم اکو

 صاحب شر از که ییهاروز بود، ستادهیا بیغر

 یهاتیحما فرشته، یهاحرف نبود، امان در اشخانه

 سو،یگ اش،یزندگ خوب یهاآدم فربد، و هلن
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 ندانز به او یب که کمند یحت و نایم ده،یسپ اوش،یس

 . نبود ممکن یلیوک انداختن

  

 ار یمرد. بود نشسته نجایا حاال هاروز نیا تمام از بعد

 به دلش که داشت یا خانواده بود، عاشقش که داشت

 ...را احترامش و داشت را کارش بود، گرم بودنشان

 بعد حال، که ییخدا به کرد؟یم توکل دیبا حاال

 را وجودش که یلحظات تمام بود دهیفهم چهارسال

 بود داده جواب کجاست؟ که زد ادیفر و کرد انکار

 در داشت نانیاطم حاال. بود دهینشن او اما جا نیهم

 حاال که داشته را شیهوا. بوده کنارش لحظات تمام

  بود؟ کجا جانان نبود، او اگر و نجاستیا
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 یرو یاشک قطره. افتین سوالش یبرا یجواب

. کرد تر را قران صفحه وسط و کرد باز هرا اشگونه

 هب نبود، خوب اشیعرب... بست چشم. کردیم توکل

 .کرد توکل خودش یخدا با دل در خودش زبان

 آخر لحظه تا رو عاشقت و چموش بنده نیا یهوا ـ

 .باش داشته

 که دیشن را آقا حاج یصدا تازه کرد، باز که چشم

 :گفت

 خانوم؟ عروس لمیوک بنده ایآ ـ

  

 :گفت عیسر ساجده
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 .ارهیب گالب رفته عروس ـ

 و جمع را خودش او تا بود هارسم نیا که بود خوب

 اجازه بود، دهیکش سرش یرو که یچادر. کند جور

 . ندینب یکس را شیهااشک تا بود داده

 اجح و دیکش ترش شیهاچشم ریز را دستش دستش

 رگید بار و کرد تکرار را شیهاحرف دوم بار یبرا اقا

 :داد جواب که بود ساجده

 .نهیبچ گل رفته عروس ـ
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 شده پهن لبخند و کرد ساجده به ینگاه آقا حاج

 .خواند سوم بار یبرا و جنباند یسر. لبش یرو

 مکرمه محترمه زهیدوش م،یگو یم سوم بار یبرا ـ

 هب را شما لمیوک بنده ایآ ،یشجاع جانان خانم سرکار

 به نواب فرهاد یآقا یشگیهم و ائمد تیزوج عقد

 جام کی د،یمج اهلل کالم جلد کی: ٔ  هیمهر و ِصداق

 تعداد و نبات شاخه کی شمعدان، جفت کی نه،یآ

 یجمهور در جیرا یآزاد بهار تمام یطال ٔ  سکه کی

 تثاب نیِد ُمَکّرم زوج ٔ  ِذمه به تمامًا که رانیا یاسالم

 اهندخو میسلت یعال سرکار به ِعنَدالُمطاِلِبه و است

 در بوده نیطرف توافق مورد که یشروط و. داشت

 .آورم
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 لم؟یوک بنده ایآ

 تنها و شد برقرار سالن در کامل یسکوت یالحظه

 . شدیم دهیشن هانفس یصدا

 توکل گرم دلش و بود شیروبرو هیآ به جانان نگاه

 .قبلش یاهیثان

 .شکست را سکوت مطمئنش و محکم یصدا

 .بله زم،یعز مادر و بابا اجازه با ـ

  

 .رفت هوا هازن زدن دف و دنیکش کل یصدا 

 و یشاد ن،یکن بارون ستاره ن،یکن چراغون رو شهر ـ

 چه نیبب رو عروس. نیکن مجنون و یلیل نثار گل
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 چشم براهه سر چه دوماد ماشااهلل، نیبگ یهمگ ماهه،

 .شااهللیا شااهللیا نخوره

  

 خوشبخت گفتن با و گرفت هم را فرهاد بله اقا حاج

 .شد بلند جا از شاءاهلل ان نیبش

 را بودند دهیخر شیپ روز چند که ییهاحلقه هیراض

 . گذاشت شانیجلو و آورد

 رنگ یزرشک جعبه فرهاد و زد عقب را چادر جانان

 تنها که جانان دیسف طال حلقه و کرد باز را حلقه

 .آورد رونیب را بود شیرو دیسف نینگ تجمالتش
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 انگشت داخل را حلقه و گرفت را جانان چپ دست

 انیم را او سرد دست و کرد رها را دستش. کرد حلقه

 محکمش اما وارزمزمه یصدا و گرفت گرمش مشت

 .کرد پر را جانان گوش

 . یشد کسمهمه ابد، تا و یقانون ،یشرع گهید ـ

  

 فرهاد و کرد نگاهش الود اشک ییهاچشم با جانان

 .زد لب

 .یاومد خوش ـ

 و شد نیریش خوردن، شهد و عسلیب دهانش طعم

 انطرفش به کاتیتبر ریس که بزند یحرف خواست

 . شد ریسراز
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 . کرد بغل را جانان و آمد جلو هیراض همه از اول

 .مادر یبش بخت دیسف ـ

  

 .زد یپررنگ لبخند جانان

 ...و کردم تتونیاذ یلیخ من دیببخش. مامان ممنون ـ

 .کند دایپ هادام حرفش نگذاشت هیراض

 .گرفت را شیهاچشم ریز نم

. گذشت نبود، و بود یچ هر. رو حرفا نیا نزن ـ

 .یینجایا االن خداروشکر

  

 گونه یرو که ختیر یا بوسه در را تشکرش جانان

 . شد گذاشته هیراض
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  .دیکش آغوش در هم را فرهاد بار، نیاول یبرا هیراض

 .بود آنها دو هر حرفش مخاطب

 .نیکن تالش آرامشتون و یخوشبخت یبرا ـ

 .زد یلبخند فرهاد

 .حتمًا ـ
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 چپ نگاه و کرد بغل را دو هر. آمد جلو رضا حاج

 .انداخت دو هر به یچپ

 زا اما هم، دست یتو بذارم رو دستتون خواستم یم ـ

 .خودتون هم دست یتو نیگذاشت رو دستتون قبل
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 اب رضا حاج و نزند خنده ریز تا دیگز را لبش جانان

 :داد ادامه یشتریب تیجد

 خودتون. ستمین کنارتون من ن،یبیغر شهر یتو ـ

 تا. نشه جدا هم از هادست نیا که باشه حواستون

 یهمچ پس از باشه، قفل بهم هادست نیا یوقت

 روزگار نیا تو نیبفهم شد، جدا اگر اما ن،یایبرم

 .نیباخت

 .کرد تراضاع و دیکش باال را اشینیب هیراض

 .رو هاحرف نیا عقد سر نگو یحاج ـ

  

 .کرد نگاه او به کوتاه رضا حاج
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 رعقدیغ و  عقد سر. زن یبگ دیبا رو حق حرف ـ

 . چشم شما خاطر به باز یول نداره

 دیرس ساجده و ناصر ه،یمرض به نوبت و رفت عقب

 .آمدند کیتبر یبرا تک تک که

 .دیبوس را ساجده گونه جانان

 .سال چند نیا کردم تیاذ یلیخ رو وت دیببخش ـ

  

 .آورد در را شیادا ساجده

 نک دعا برام مقدس لحظه نیا در فعاًل. نکبت گمشو ـ

 تهنشس یصندل نیا یرو من کنکور، بعد گه،ید ماه سه

 .باشه یعروس باسنم تو و باشم
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 همان به ساجده منظور. رفت باال جانان خنده یصدا

 پسر رنظ به و بود دهید را عکسش. بود اتشیادب استاد

 یدراز راه خانواده، نیا در باز اما آمدیم یخوب

 .داشتند

 :گفت دهیبر ده،یبر خنده انیم

 .کنمیم دعا باشه، ـ

 فرهاد سمت به و زد یزیآم تیموفق لبخند ساجده

 هک رفت عقب  و گفت کیتبر زین او به برگشت

 تعجب با و خورد زیم یرو یگوش به چشمش ناگهان

 .برگشت ناصر تسم به

 شد؟ یچ فربد و هلن تماس بابا ـ
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 یگوش و زیم یرو به یگنگ نگاه و ماند مات ناصر

 .انداخت

 گذاشتم رو یگوش من گفت، رو بله جانان واال ـ

 ...و بزنم دست زیم یرو

 بود رفته ادشی ناصر. خواند را ماجرا ته تا ساجده

 .بردارد را یگوش

 .شتبردا زیخ یگوش سمت به و کرد ینچ

  

 دهید را محضر سقف تنها تمام قهیدق چند فربد و هلن

 .بودند

 :گفت شرمنده و برداشت را یگوش

 .زیم یرو بود گذاشته رو شما من یبابا د،یببخش ـ
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 تو و گرفته ییصدا با و دیخند هیگر انیم هلن

 :گفت اشیدماغ

 .شدم متوجه آره ـ

  

 .کرد باز را ششین ساجده

 .نیاریدرب عزا از یدل نان،جا دست دمتونیم حاال ـ

 به را یگوش و کرد کینزد جانان به را خودش دو با

 .داد آنها دست
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 سرخ یهاچشم به و نشست اشیصندل یرو جانان

 .کرد نگاه هلن

 ؟یکن یم هیگر یدار موقع اون از ـ

  

 . دیکش باال را اش ینیب هلن

 .شهینم باورم هنوز ـ

 کینزد جانان به را خودش و نشست کنارش فرهاد

 .وفتدیب کادر داخل تا کرد

 :گفت طنز با

 هلن؟ بشه باورت تا میکن کاریچ دیبا گهید ـ
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 یک و داشت بغض شیصدا اما کردینم هیگر فربد

 رادرب کنار یبرا کشدیم پر دلش قدر چه نداند که بود

  روز؟ نیا در بودن

 .نیبش خوشبخت. مبارکه داداش فرهاد، ـ

 .آمد کش فرهاد لب یرو لبخند

 .فربد ممنونم ـ

  

 :داد ادامه و رفت نییپا و باال شیگلو بیس

 از میبتون که بشه یطور طیشرا یزود به دوارمیام ـ

 .متونینیبب کینزد

 :گفت رگه دو ییصدا با و زد یتلخند فربد

 .دوارمیام منم ـ
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 : گفت بغضش پر یصدا همان با هلن

 ن؟یشد شوهر و زن واقعًا شما االن ـ

  

 .دیخند جانان

 .همش هیشوخ نه ـ

 جانان به یاغره چشم و دیکش باال را اشینیب هلن

 .رفت

 .نیستین هم عاشقا هیشب اصاًل آخه ـ

  

 .شد درشت شیهاچشم جانان

  ن؟یچطور عاشقا مگه ـ
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 :گفت یشوخ با و دیکش جلو را خودش فرهاد

 اما میهم عاشق ما که بدم نشون بهتون حاضرم من ـ

 .ذارهینم جانان

  

 .برگشت جانان سمت به

 نه؟ مگه ـ

 .برد را اسمش وارشماتت و شد درشت جانان چشم

 ...فرهاد ـ

 .رفت باال هلن خنده یصدا

 فیتشر امضاها یبرا داماد آقا و خانوم عروس ـ

 .ورنیا نیاریب

 . بود زیم پشت پوش شلوار و کت مرد یصدا
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 بار نیا هلن و تگف یا باشه مرد به کوتاه فرهاد

 :گفت یجد و داد نییپا را بغضش

. یاله دوتاتون نیش خوشبخت. باشه مبارکتون ـ

 زنگ شد، خلوت سرتون باز. نیباش خودتون مواظب

 .بزن

  

 :داد جواب جانان

 دیبر شما. اونجاست شب نصف که فعاًل. چشم ـ

 .گهید نیبخواب

 ار تماس ،یکوتاه یخداحافظ با و گفت یاباشه هلن

 .کرد عقط
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 دسته. داد هیراض دست به و کرد جمع را چادرش

 ات نشستند زیم پشت فرهاد با و  برداشت را گلش

 مامت یوقت که بود ادیز نقدریا امضاها. بزنند را امضاها

 گرفت دست در را مچش. بود گرفته درد مچش شد،

 .شد بلند جا از و

  

 .داد فرهاد دست به را خودکار

 .شماست نوبت مهندس یآقا دییبفرما ـ

 .آورد نییپا را شیصدا و گرفت را خودکار فرهاد
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 نامحدود انیجر اون. مهندس خانم میرسیم بهم ما ـ

 .نایا و

  

 تکان یخداحافظ عالمت به را دستش و دیخند جانان

 .داد

 .کن امضا فعاًل. منتظرم ـ

 بود، هم ینوبت. نگفت یزیچ و داد تکان سر فرهاد

 او و کند ناز و یدلبر که بود دختر نیا نوبت

 .باشد دارشیخر

  

 .چرخاند سالن در را نگاهش جانان

 . بودند رفته رونیب تازه زدند،یم دف که یزن دو



صورتیتابو   
  
 

 

4888 

4888 
@romandl 

 لیوسا کردن جمع مشغول ساجده و هیمرض ه،یراض

 الن،س گوشه رضا حاج  و بود رفته نییپا ناصر. بودند

 با و بود داختهان نییپا سر همه، از دوتر ییجا

 . بود یگوش با زدن حرف مشغول درهم ییهااخم

  

 دست لرز. نداشت یخوب احساس بود؟ کرده اخم چرا

 انیم در و بود محسوس زین فاصله نیهم از رضا حاج

 .دیشن را حرفش کی تنها سالن داخل همهمه

 ...یول درست شما حرف یعل حاج ـ
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 یب شیهاقدم و شد رو و ریز دلش. دینشن گرید

 بر که یقدم هر و رفتند رضا حاج طرف به اریاخت

 .شدیم ترواضح رضا حاج یصدا داشت،یم

 دختر جانان اما درست میقیرف شما و من ،یحاج نه ـ

 ...واالن  منه

 .گرید یقدم چند

 ....نیبب اما نکرده اشتباه گمینم من نه ـ

  

 ینعی. کردیم اشیعصب رضا حاج مهین نصفه جمالت

 لیتکم اجازه که بود پر توپش انقدر یعل حاج

 بود یاحترامیب نیا داد؟ینم را پدرش یهاجمله

 ...گرید
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 ادفره حلقه جعبه که دیشن کنارش از را هیراض یصدا

 .داد یم نشنانش را

 ...دستش ینکرد که رو فرهاد آقا حلقه مامان، جانان ـ

 شیبرا زیچچیه و دیشنینم زیچ چیه لحظه نیا در او

 شپدر به پر توپ با که یعل حاج جز نداشت یتیماه

 به تنها نه کرد،یم یاحترام یب و بود زده زنگ

 قبول قابل شیبرا نیا و رضا حاج به که خودش،

 .نبود

  

 دنید با و آمد باال هیراض حرف با رضا حاج سر

 .ماند مات اش یقدم چند در جانان
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 شیپ را دستش. ستادیا رضا حاج یقدم کی در جانان

 .بود گرفته لرز شیصدا. برد

 .بده رو یگوش بابا ـ

  

 و شد فشرده رضا حاج دست در ترمحکم یگوش

 .ختیر التماس شیصدا در جانان

 .بزنم حرف باهاش خودم من بده یگوش بابا ـ

. شد فشرده رضا حاج مشت انیترممحکم یگوش

 پاک را دیچک یم چشمش از داشت که یاشک جانان

 .کرد
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. کنم یاحترامیب بهش اگر که رضا امام همون به ـ

 و شونخونه دم رمیم یند... بهم بده رو یگوش فقط

 .گمیم رو حرفام
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 که بود مردد هنوز اما بود کرده سستش جانان قسم

 دست انیم از را یگوش و دیکش جلو را خودش جانان

 .گرفت رضا حاج

  

 گوشش یرو را یگوش یوقت دیلرزیم دستش

 .گذاشت
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 رضا؟ حاج الو خبره؟ چه اونجا ـ

 صدادار را شیگلو آب جانان. بود یعل حاج یصدا

 .شد مشت آزادش دست و داد نییپا

 .جانان منم. یعل حاج سالم ـ

 آماده را خودش و دادیم را یواکنش گونه هر احتمال

 هیتک سرش پشت وارید به و رفت عقب یقدم. کرد

 .نکند سقوط نیزم یرو تا داد

 :گفت لکنت و تعجب با یعل اجح

 ...یجرات چه با تو تو؟...ت ـ

  

 یچشمان با و بود ستادهیا جانان روبرو رضا حاج

 .کردیم نگاهش نگران و نیغمگ
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 با را اشجمله و دیپر یعل حاج حرف انیم جانان

 :کرد لیتکم خود کلمات

 همون با زنم؟یم حرف شما با دارم یجرات چه با ـ

 و چوب شب و کردم یزندگ تنها چهارسال که یجرات

 از صبح تا شدم حاضر و سرم باال گذاشتم چماق

 .نرم زور حرف بار ریز اما بلرزم ترس

  

 .شد یعصب یعل حاج داشت، را انتظارش که همانطور

 تو اب گهید که چهارساله. دختر ندارم یحرف تو با من ـ

 رو دمیترسیم ازش که یننگ لکه اون. ندارم یحرف

 من اون بعد ،یگذاشت دامنمون یتو رو عمر کی یبرا
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 هک بود رضا حاج با حرفام. نداشتم یحرف چیه تو با

 .نداره من با زدنم حرف جرات ایتازگ انگار

  

 .زد صدادار و یعصب یپوزخند جانان

 گوش رو حرفام یگوش پشت از اگر یعل حاج ـ

 لکه یندار دوست که تو و اتخونه در امیم ،یند

 رهباالخ ؟ینیبب اتخونه در پشت رو تاخانواده ننگه

 گن؟یم یچ هیهمسا و در

  

 مطمئن. دیشن را یعل حاج یعصب یهانفس یصدا

 انیپا تا یعل حاج و ستیکار دشیتهد که بود
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 ایدن در زیچ نیترترسناک. کندینم قطع شیهاحرف

 .بس و بودند هیهمسا و در یعل حاج یبرا

 ممحک اما فیضع شیصدا و برد هیر به فشار با را هوا

 .شد خارج گلو از

 باهاتون ذهنم یتو هاوقت یلیخ چهارسال نیا یتو ـ

 یتو شدینم روم که ییها غیج اون تمام. کردم دعوا

 هیگر خودم حال به و زدم ذهنم یتو رو بزنم روتون

 اما بزن که دارم حرفا یلیخ هم االن نیهم. کردم

 کی فقط. نداره یادهیفا سال همه نیا بعد زدنش

 اونم نیبدون دیبا و داره دهیفا زدنش هنوز که حرفه

 .یرعلیام... پسرتونه
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 :دیتوپ یعصب یعل حاج

 ؟یچ یرعلیام ـ

  

 ندبل زیم پشت از و شد تمام شیامضاها فرهاد که دید

 او پرت حواسش تا انداخت نییپا سر جانان. شد

 .نشود

 یهاشدن نییپا و باال و هاسال نیا تمام بعد من ـ

 دمخو یخدا با که ییهایآشت و قهر تمام بعد م،یدگزن

 یدار نید و یحاج هزاران و صد تمام بعد و  کردم

 که دمیرس کلمه کی به حاال دم،ید میزندگ یتو که

 گرا که دمیرس جهینت نیا به من. یبدون دیبا هم شما
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 ونشیکی باشن، داشته نید واقعٌا من اطراف نفر پنج

 .بود یرعلیام

  

 :زد یتلخند

 .نیستین شما که هییتا پنج اون جز یرعلیام واقع در ـ

 یم را یعل حاج دارکش و یعصب یهانفس یصدا

 .دیشن
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 .داد رونیب یآه با را نفسش



صورتیتابو   
  
 

 

4899 

4899 
@romandl 

 اسمش اول. بره کربال و مکه نتونست یرعلیام ـ

 قدر چه که یدونیم هم شما. ومدین ییکربال و یحاج

 نایا تمام عوض اما ندمو دلش یرو نرفتن نجف

 سقف کی ریز سال سه که یمن. موند و بود مسلمون

 نماز به مونشیا و نید که دمید کردم، یزندگ باهاش

 رو خداش اول کاراش تمام یتو. نبود اش روزه و

 ایدن اون یتو اگر ُپرگناه مِن. رو خودش بعد و دیدیم

 بتیغ بار کی یرعلیام که دمیم شهادت بخوان هم

 بار کی یحت نخواست، رو یکس بد بار کی نکرد،

 م،زدیم یحرف اگر منم. یحاج نکرد یکس به کج نگاه

 هب و نکن قضاوت رو یکس وقت چیه جانان گفتیم

 از بدتر ماها عاقبت یدونیم کجا از تو نخند، یکس

  نباشه؟ بدتر یگیم تو که یاون
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 . آمدینم در یعل حاج از صدا

 .گرفت نفس و کرد مکث یالحظه جانان

 چرا یپسر اون پدر که ییشما رمیگینم بیع من ـ

 ،یندار خبر من چهارسال نیا ساعت کی از یوقت

 و یایم من یبابا کالم وسط و ننگ لکه یگیم بهم

 خودت حرف یکن ثابت که یبریم رو حرفش

 قدع بعد قهیدق پنج چرا که رمیگینم بیع من. درسته

 گمیم یول یکن تلخ رو ما کام که یزنیم زنگ من

 لمث کاش کنه،یم هیگر غربتش و یعل یبرا اگر آدم

 کی اشک کی فقط اشک اون که کنه هیگر یرعلیام

 رو یعل امام هم عملش یتو که نباشه، ساعته

 یگلو یبرا آدم اگر گمیم من بده، قرار سرمشقش
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 تیمظلوم و نیحس امام امیق اصغر، یعل دهیبر

 هنباش عاشورا شب همون کنه،یم هیگر نبیز حضرت

 همون هم بعدش روز چهار و شصت و صدیس هیبق و

 جنگهب تیانسان یبرا. بده قرار الگو رو نبیز و نیحس

 که یاکوفه اهل نصف دیشا داره خبر یک گرنه و

 که بود یا هیهمسا و در ترس از کردن پرت سنگ

 ؟ینزد سنگ چرا تو نگن فردا

  

 .کردیم درد اشنهیس قفسه

 یتو دیبا که یزیچ سال سه مدت ونهم یتو من ـ

 شماها. گرفتم ادی رو گرفتمیم ادی یزندگ اون

 تماداع نیبود شناخته اگر که نینشناخت رو پسرتون

 و بودم اون سفره سر سال چند که یمن به نیکردیم
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 من شدن ننگ لکه و شدن خراب نگران روز هر

 به بخشمیم رو چهارسال نیا تموم من... من. نینبود

 ...اما سال سه همون رخاط

  

 .فشرد بهم رو محکم را فکش دو و دیلرز اشچانه

 رونیب شیهالب انیم از گرفته و بغض پر کلمات

 .آمدند

 روز کی یحت هاتونزیعز از کدومچیه دوارمیام اما ـ

 شهن قضاوت و نکشه رو دمیکش من که ییهایسخت از

 دم،یبخش من که حاال دوارمیام. یلیخ... تلخه یلیخ که

 .نینینب رو تقاصش ییجا هی و یروز هی
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 ندبل سر. کرد قطع و آورد نییپا مکث یب را یگوش

 .بودند بسته حلقه دورش همه. کرد

 انداخت نییپا را سرش را نگاهشان وزن اوردین طاقت

 یرو سر پشت از فرهاد دست که زدیبگر خواست و

 .دیشن را نگرانش یصدا و  نشست اششانه

 ...جانان ـ

  

 تیجمع نیا نیب خواستینم. زدینم شیصدا کاش

 .بترکد بغضش

 .ستادیا شیجلو و زد دور را او
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 ...یلرزیم یدار. نمتیبب ـ

 یرو شیهادندان خوردن متوجه که بود جیگ انقدر

 . اوردین طاقت گرید. شدینم هم

 یشلوغ یسیرودروا یب و برداشت را انشانیم فاصله

 بود ممنون او از جانان و دیکش آغوشش در دورشان

 .کردیم درکش که

  

 .دیچیپ گوشش در وارشزمزمه و مهربان یصدا

 .بود شیآخر گهید نیا. شد تموم. جانانم باش آروم ـ

 .شد کمتر تنش لرز و شد گرم تنش

 :داد ادامه را حرفش فرهاد



صورتیتابو   
  
 

 

4905 

4905 
@romandl 

 با یتونیم گهید بعد به االن از. شد تموم گهید ـ

 . هاشدرد و نهیک با نه یکن یزندگ اتشتهگذ تجربه

  

 حرف یب و شدند قفل فرهاد کمر دور شیهادست

 . گرفت آرام او نهیس یرو

 نیا. او بودن به شد گرم بار نیهزارم یبرا دلش

 بود نیا اش یزندگ یاساس یها سوال از یکی روزها

 او یبرا که یسوال کرد؟یم چه نبود، فرهاد اگر که

 یزیچ کردن، یزندگ نواب فرهاد یب .نداشت یجواب

 . نبود بلد را آن گرید او که بود
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 شد، آرام کامل یوقت اما گذاشت، قدر چه دینفهم

 او از و شد برداشته کمرش از فرهاد وارنوازش دست

 .نبود اطرافشان کس چیه شد، جدا

  

 به برده مات جانان و کردیم نگاه او به فرهاد

 .اطرافش

 کجان؟ هیبق ـ

  

 .دیخند فرهاد و دیپرس ریتح با

 .نشن داماد عروس تازه یهاعاشقانه مزاحم رفتن ـ

 .رفت یا غره چشم سرخش یهاچشم با جانان

 آخه؟ بود کجا عاشقانه. بود یزار و هیگر خوبه ـ
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 :گفت حیتفر با و رفت باال فرهاد یابروها

 .وقتش به اونم ـ

  

 .دیگز لب جانان

 .شد بد بابام مامان جلو ـ

  

 .برد هوا به را فرهاد خنده کیشل حرفش

 رضا حاج از هنوز من یول یچیه مامانت حاال ـ

 نییاپ میبر یخوایم. گهید میشد مجبور یول ترسمیم

 با تو، کردن آروم مختلف یهاراه به راجع من

 بدم؟ شرح اتییجز
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 یاقهیدق که انگار. دیخند و رفت یاغرهچشم جانان

 یجواب و باشد نکرده نیتوه یکس عقدشان از پس

 دهیچکن یاشک و  دهینترک یبغض انگار. باشد نگرفته

 . باشد

 .آمد کش لبش یرو لبخند

 .مکنیم درستش خودم. ینگ یزیچ هیکاف فقط تو ـ

  

 .جنباند سر فرهاد

 .میکن فیتعر و مینیبب. باشه ـ

 .شد همقدم او با و داد تکان یسر زین جانان

 کوتاه فرهاد، رفتند،یم نییپا هاپله از که همانطور

 :دیپرس کوتاه و کرد نگاهش
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 ؟یخوب االن ـ

  

 ابراز یبرا خواستیم یفرصت و بود اششرمنده

 .کردنش
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 .ستادیا او، طبع به زین فرهاد و ستادیا جا همان

 .بداند را ستادنشیا لیدل تا کرد نگاهش گنگ

 هب و دیکش خشکش یهالب یرو زبان جانان

 .شد رهیخ شیهاچشم

 .بفهمند بهتر را گرید کی حرف هاچشم که انگار
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 ...یول... یول خوبم االن ـ

  

 :بدهد ادامه ترراحت تا داد نییپا را دهانش آب

 شه ینطوریا عقدمون بعد قًایدق خواستمینم. متاسفم ـ

 .بزنم حرفارونیا و

 و کرد مکث یالحظه. خورد نیچ شیهاچشم گوشه

 .کرد کمتر را نشانیب فاصله

 .بشنود جانان فقط که بود آرام آنقدر شیصدا

 خاطرشون به یبخوا که نبود یبد یحرفا حرفات ـ

 اتگذشته یزندگ از مدت نیا تمام اگر. یباش متاسف

 ندونم خوب ای ادیب بدم که نبود نیا خاطر به دم،ینپرس

 ینباش راحت خودت دیشا کردم فکر فقط. رو نیا
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 نمکیم فکر االن یول یبزن یحرف بهش راجع یبخوا

 .دمیفهم رو دونستمیم دیبا که اونقدر

  

 حرف. نشست جانان شانه یرو و آمد باال دستش

 .زد را آخر

 ریمس نیا یتو پا گه،یدهم گذشته شناخته با ماها ـ

 از ترشیب بفهمم شد باعث فقط هاتحرف و میگذاشت

 که یباش شعور با و فهم با یتونیم من، تصور

. ینک صحبت کنه،یم نیتوه بهت که یکس با ینطوریا

 .نیهم

 انیم طنتیش شد، تمام که اشیجد یهاحرف

 .کرد دایپ راه کالمش
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 شده، تموم محضر راهرو در تون یدلبر اگر حاال ـ

 شخصًا خودش رضا حاج تا نییپا میببر فیتشر

 هوم؟ باال، برنگشته

 که الحا نیهم مثل شد، یم الل فرهاد برابر در یگاه

 . او از تشکر یبرا بودند عاجز کلمات

  

 .کرد قفل آن در را شیهاانگشت و گرفت را دستش

 .کرد کج سر

 .میبر ـ

 .آمدند نییپا یشتریب سرعت با را یبعد یهاپله

 یجلو هیبق دند،یکشیم را انتظارش که همانطور

 .بودند ستادهیا محضر
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 و تظرمن یهاچهره دنید با شد سرخ یکم شیهاگونه

 . نگرانشان

 .بود سرخ شیهاچشم. آمد جلو زودتر هیراض

  جانان؟ یخوب ـ

  

 دست ه،یراض دنیکش آغوش به یبرا و زد یلبخند

 .کرد رها را فرهاد

 دیبا که بود ییهاحرف که نبود یزیچ. زمیعز آره ـ

 .شدیم گفته

 اشک یهاچشم به کرد، جدا خود از یکم را هیراض

 .دیخند و کرد نگاه آلودش
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 .گهید میزد حرف. که بجنگم باهاش بودم نرفته  ـ

 .کردم شلوغش کمی من فقط

  

 .زد پلک تند تند

 . سالمم نیبب ـ

 .کرد باز خنده به را هیراض یهالب حرفش نیهم

 به سرچرخاند شد،راحت که او بابت از که الشیخ 

 . رضا حاج دنبال

 اهنگ را هاآن درهم یاچهره با و زده هیتک وارید به

 .کردیم
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 .زد هیراض به یچشمک

 سالمم نهیبب ارمیدرب هم شوهرت دل از برم بذار ـ

 ...بعدم

  

 .داد نشان را فرهاد

 .میبگرد میبر یداماد عروس ـ

 .شد دیتمد لبش یرو لبخند هیراض

 .دیکش دارشنم یها چشم ریز را چادرش لبه

 .برو باشه ـ
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 .رفت رضا حاج سمت به و کرد رها را هیراض

 :وگفت و دیخند او به دهینرس

 اسم. یحاج درهم افهیق با و پکر نمتینب ـ

 .ریبگ لیتحو جنازه بده، رو هاتبدخواه

  

 .گرفت وارید از هیتک و جنباند سر تنها رضا حاج

 :گفت گرفته ییصدا با و ستادیا صاف

 بشه؟ ینطوریا که یگذاشت دهنش به دهن ـ

 .زد یکمرنگ لبخند

 گرفت لیتحو تاپنج زد، حرف دوتا بشه؟ یچطور ـ

 یصباح چند داره بنیع حاال. تلخه حقم حرف. گهید
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 شکراب روابططون گلستانت گرمابه قیرف نیا با

 .اولش روز مثل شهیم بعدش اما شه،یم

  

 .کرد اضافه و شد یجد

 حناق گلوم یتو زدمینم بهش هارو حرف نیا اگر ـ

 .خوبه حالم االن. موندیم دلم یرو حسرت و شدیم

 .داد رونیب را نفسش رضا حاج

 .ارمند یاعتراض نشه هم درست نمونیب روابطه گهید ـ

  

 !بود ساله یس یدوست از حرف. خورد جا جانان

 بابا؟ واقعًا ـ

 .زد یتلخند و کرد نییپا و باال یسر رضا حاج
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 نیا دیبا بگذره زمان چه هر. خوادیم حرمت رفاقت ـ

 به ونما کنه یحرمتیب که یقیرف. بشه ترطیلغ حرمته

 .گذشت ازش دیبا. ستین قیرف گهید آدم، اوالد خاطر

  

 در رضا حاج پس. کرد نگاهش نیغمگ جانان

 تا. بزند نداشت یحرف... بود هم رفاتش یسوگوار

 .داشت حق یادیز حد

 .متاسفم ـ

  

 .کرد نگاه فرهاد به و چرخاند سر

 میایم شام یبرا. حرم میرب میخوایم فرهاد و من ـ

 .خونه
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 .رفت باال رضا حاج لب گوشه

 کنون؟ یاشت یریم چهارسال بعد ـ

 .زد پلک آرام

 .کنه یآشت اگر ـ

  

 یهاچشم در اشک برق و زد یلبخند رضا حاج

 .دیدرخش زشیر

 روب. ینبود نجایا االن که کردینم یاشت باهات اگر ـ

 .یشد دهیطلب که

 :گفت نیریش و گذاشت چشمش یرو دست

 .یحاج چشم ـ
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 که شده تمام شانیپدر دختر یها حرف دیفهم فرهاد

 :گفت یخوشحال با جانان و آمد سمتشان به

 هم رو رضا حاج تیرضا که میبر بزن مهندس یآقا ـ

 .گرفتم

  

 عقد سر که یچادر و رفت هیراض سمت به خودش 

 یخداحافظ همه اب. گرفت او از را بود انداخته سرش

 .شدند نیماش سوار و کردند
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 هر ندیرس تا. داشتند فاصله حرم با ابانیخ کی تنها

 رهیخ ییطال گنبد به جانان و بودند کرده سکوت دو

 .شدندیم ترکینزد آن به لحظه هر که بود شده

  

 و بود چسبانده بهم را اشکرده عرق یهادست کف

 . بود زده زل شیروبرو به

 سکوت در که بود دهیفهم را شحال فرهاد

 .زدینم یحرف و کردیم اشیهمراه

 حرکت اطراف یهاکوچه پس کوچه، در را نیماش

 .شدند ادهیپ و کردند پارک

 را دستش و زد شیصدا د،ید را اضطرابش فرهاد 

 .برد جلو
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 .بده رو دستت جانان ـ

  

 که کوچه از. کرد قفل فرهاد دست در را دستش

 .ستادندیا هایورود یوجل و آمدند رونیب

 و کرد جدا فرهاد دست از را دستش. بود بهتر حالش

 .رفت باال فرهاد یابروها

 گردن؟ یم رو خودمون االن ـ

 .کرد تعجب جانان

 ؟یومدین حرم حاال تا تو ـ

  

 .انداخت باال سر صداقت با
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 بعد. میاومد بابام و مامان با بار نیآخر و اول. نه ـ

 .ومدمین نجایا اومدم، هم مشهد اون،

 .آمد کش جانان لب یرو لبخند

 یورود تیگ وراون کنن،یم تیبازرس کمی آره ـ

 .سایوا

 برادران یورود تیگ سمت به و گفت یاباشه فرهاد

 .رفت

  

 و انداخت سرش یرو را دستش یرو چادر جانان

 .شد تیگ وارد

 .دادند ورود اجازه بدنش و یگوش یبررس بعد
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 دهپر گرفت، یمحکم دم. شد حبس اشنهیس در نفس

 .شد خارج تیگ از و زد کنار را

 یرو که یلرز با و گذاشت اشنهیس یرو دست

 .داد سالم بود، افتاده شیصدا

 .بود ستادهیا کنارش فرهاد ستادیا که صاف

 .جالبه ـ

  

 .دیشن جانان اما گفت لب ریز

 جالبه؟ یچ ـ

 .رفت باال لبش گوشه

 .کردم سالم ،یایب نکهیا قبل. دادن سالم نیهم ـ

 .شد ترقیعم جانان لب یرو لبخند
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 .آورد باال را دستش فرهاد

 دن؟ینم ریگ که میریبگ همو دست نجایا ـ

  

 .کرد فکر یکم جانان

 . نکنم فکر ـ

 .کرد قفل فرهاد یهادرانگشت را شیهاانگشت

 .میکنیم امتحان ـ
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 . رفتند وترجل. دید را فرهاد یهاچشم برق

 .داد حیتوض جانان

 .میبر میمستق رو نیا ـ

  

 . داد نشان را شانیروبرو بزرگ در

. میشیم انتقالب صحن وارد م،یبگذر در نیا از ـ

 .من عالقه مورد صحن

 .جنباند سر کنجکاو فرهاد

 . مینیبب میبر ـ

 زنده یخاطرات چرخاند،یم سر طرف هر به جانان

 .شدیم
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 و صحن نیا گوشه گوشه. بود شده بزرگ نجایا در او

 ستیب و ساله پانزده ساله، ده ساله، پنج جانان سرا

 اشیسرگرم تنها و بود کودک یوقت. دیدیم را ساله

 تمام که تر بعد پوش، چادر زنان انیم دنیدو حرم در

 پا و دست و بود نمازش چادر دنیپوش در ذوقش

 هک یوقت ینوجوان در و خواندن دعا و نماز شکسته

 و زدیم رونیب هیراض به گفتن یب و گرفتیم دلش

 دایپ نجایا از یا گوشه در را خود بعد ساعت کی

 که یرعلیام فوت از قبل هفته کی آخر دفعه و کردیم

 .داد نییپا را شیگلو بغض. بودند آمده هم با

  

 و بود دیع امیا د،یکشیم را انتظارش که همانطور

 .خودش مختص یشلوغ
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 که دید را یافراد فرهاد دند،یرس که حنص یورود به

 از بعد  و شدند یم خم گذاشتند،یم نهیس رو دست

 .رفتندیم رونیب صحن

 :گفت د،ید که را جشیگ نگاه جانان

 .صحنه از رفتن رونیب احترام یبرا نیا ـ

 .انداخت باال شانه 

 .ستین یاجبار البته ـ

  

 . گفت یادهیکش آهان فرهاد

 نبدگ تا جانان سر. گذاشتند انقالب صحن هی پا هم با

 بود ییهاروز آن تمام از ترکینزد حاال. آمد باال طال

 .بود مانده رهیخ آن به اتاق پنجره از و دور از که
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 .کرد سالم یخودمان و لب ریز

 .اومدم من. آقا سالم ـ

  

 پنهان یبرا یتالش او و بود مشهود کالمش لرز

 .بود نیریش شیبرا بغض نیا. نکرد کردنش

 یشلوغ انیم اما بود شلوغ. گرداند صحن در چشم

 .نبود یآدم چیه که افتی را اشیشگیهم مکان

  

 .کرد همراه خود با و  دیکش را فرهاد دست حرف یب 

 ود،ب بسته درش اکثرا که یاحجره یجلو گنبد، روبرو

 به فرهاد و نشست لبه همان جانان. شدند متوقف

 .نشست او به دهیچسب جانان، از تیتبع
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 اطرافش فرهاد و بود فوالد پنجره به چشمانش جانان

 . دییپایم را

 بود، خاطره شیبرا نجایا زیچ همه که جانان برعکس

 .داشت یتازگ فرهاد یبرا

 اب حاال که داشت یادیز نسبتا گارد نید به نسبت

 . بود شده شکسته جانان آمدن

 ،دیدیم را هاآدم تکاپو و بود نشسته انجیا که حاال

 ایدن در یآدم. نبود مضحک و بد آنقدر زیچ همه گرید

 آرامش؟ جز خواست یم چه مگر
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 هاآدم که نجایا. بود افتهی را آرامش نجایا در او و

 غلب را شانیزانوها نشستند،یم هم کنار آشنا و بهیغر

 نه ای زدند،یم زل شانیروبرو ییطال به و گرفتند یم

 دست به دعا کتاب و خواندندیم نماز که یوقت

 .گرفتندیم

 ات بودند ترکینزد شیخو اصل به انگار هاآدم نجایا 

 .نجایا از رونیب

 قفل آنها دور را دستش و کرد جمع را شیپاها جانان

 .کرد

 و گرفتیم دلم ییوقتا بود، سالم دوازده ده یوقت از ـ

 نیهم درست. بود جانیهم من یجا حرم، میاومدیم
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 غر داشتم جون تا و نشستمیم اومدم،یم. نقطه

 دلم ییوقتا بودم قهر که یمدت نیا یتو. زدمیم

 یه اما باشم نجایا داشتم دوست ناخودآگاه گرفتم،یم

 رو دلم افسار و کردمیم خیتوب و دعوا رو خودم

 .دمیکشیم

  

 به همچنان شیهاچشم. آمد کش لبش یرو لبخند

 مرد و زن چند دست که بود خورده گره فوالد هپنجر

 که داشتند یحاجت چه یعنی. بود شده قفل آن به

 رنگییطال یها پنجره به محکم و پناه یب نطوریا

 بودند؟ زده چنگ
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 ودم،ب نجایا که یقبل دفعه با نشستم نجایا که االن ـ

 هیبق یبرا که یچهارسال نیا. فرقشه آسمون تا نیزم

 من یبرا کرده، بزرگ و آوردن بچه هی فرصت هاآدم

 کی زدنام غر تینها قباًل. بود میزندگ شدن رو و ریز

 دارم حرف چهارسال اندازه االن اما دیکشیم طول ربع

 حرف همه نیا و اومدم رید که ستمین ناراحت یول

 چرا؟ یدون یم. دارم شده تلبار

 به و کند شیجلو یها آدم و پنجره از دل باالخره

 .برگشت هادفر سمت

 :داد ادامه ،یدید که را فرهاد یسوال نگاه

 حاال. نجایا اورمین رو هامنینفر و تیشکا غر، چون ـ

 یلیخ حالم دم،یبخش رو شونهمه و نشستم نجایا که

 ...یلیخ. فرهاد بهتره،
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 .داد نییپا را دهانش آب

 ینطوریا رو مونیزندگ اول روز که خوشحالم ـ

 کردن باز و گذشته روندهپ بستن با کردم، شروع

 . ادامه یبرا یدیسف پرونده

 .زد یلبخند

 رو یمیتصم نیهمچ خودم فقط کردم فکر صبح ـ

 .کردم اشتباه دمیفهم ظهر اما گرفتم

  

 عمق جانان لب یرو لبخند و شد یسوال فرهاد نگاه

 .گرفت
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 و دمید رو اوشیس امکیپ یبود که حموم یتو ـ

 .شدم کنجکاو

 .کرد ضافها و دیگز لب خجل

 دمیفهم و خوندم رو تون وقته چند نیا یهاامیپ ـ

 .یگرفت خونه سهند مادر یبرا

 شیصدا هشداروار و نشست فرهاد صورت یرو اخم

 .زد

 ...جانان ـ

  

 .کرد نگاه شیهاچشم به
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 االح اما فرهاد بزنم قشنگ یها حرف ستمین بلد من ـ

 مادرش فکر به و یکن یم فکر بهش یدار خودتم که

 ...بگذر ازش ،یودب

  

 .زد شیصدا وارشماتت و بلندتر بار نیا فرهاد

 .جانان ـ
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 دست دو و چرخاند او سمت به را اش تنه مین جانان

 .گرفت دست در محکم را فرهاد

 .داشت اشک نم شیهاچشم
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 به مطمئنم و کرده بد تو به اون دونمیم من فرهاد ـ

 اما ،یگرفت خونه مادرش یراب که نبوده سهند خاطر

 تا بگذر. یبگذر شونهمه از من مثل خوامیم ازت

 ...کنمیم شروع بهتر رو یزندگ نیا

  

 .کرد کج سر

 .کنمیم خواهش ـ

 .زدیم موج یکالفگ فرهاد نگاه در

 .آورد ترنییپا را شیصدا جانان

 با تونمیم امروز از که ینگفت بهم امروز مگه ـ

 ؟دردهاش و نهیک با نه کنم یزندگ گذشته یهاتجربه

 .یکن اشتجربه هم تو خوامیم
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 ریز و زد پلک او، به شدنرهیخ هیثان چند از بعد فرهاد

 :گفت لب

 .کنمیم فکر  بهش ـ

 :گفت عیسر جانان

 .نه ـ

  

 ته یحیتوض د،ید خود یرو که را فرهاد زیت نگاه

 .چسباند کالمش

 ونا یتون ینم هگید تو رون،یب میبر در نیا از اگر ـ

 ازت و نجایا آوردمت که شناسمتیم من. یببخش رو

 قانون بذار. ببخش رو اون فرهاد. کنمیم خواهش
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 و مادرش خاطر به نه. نه تو اما کنه مجازاتش

 ...گنیم هیبق که ییزایچ و شیجوون

  

 .شد قیعم لبخندش

 شیپ که ییفردا  و آرامش و خودت خاطر به ـ

 . رومونه

 ریز نم و کرد آزاد فرهاد دست از را دستش کی

 .گرفت را شیهاچشم

 نجایا چهارسال بعد من بود، جوابگو نهیک اگر ـ

 چیه از گهید و نجامیا که حاال. بودم ننشسته

 ...ببخش گمیم ندارم، دل به یزیچ کدومشون
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 یدنامر که را یسهند د؟یبخشیم دیبا. بود کرده ریگ

  بود؟ کرده تمام حقش در را

 سخت یادیز شیبرا جانان درخواست... بود سخت

 چه؟ آخر که کرد فکر یطرف از اما بود

 .زد شیصدا نرم جانان

 ...فرهاد ـ

  

 .داد تکان طرف دو به یسر

 .کنم فکر دیبا ـ

 .زد یمهربان لبخند جانان

 هک بود کردن فکر قابل و داشت منطق بخشش اگر ـ

 طرف هر از ؟یکن فکر یچ به. نبود سخت وقتچیه
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. یباش متنفر ازش که توئه حق باز یکن فکر بهش

 و ینبخش نجایا اگر که ناسیا یجدا یزیچ هی بخشش

 سخت یلیخ کارمون گهید شه، وا بهش منطق یپا

 .شهیم

  

 .شد زیر جانان یهاچشم و کرد سکوت فرهاد

 ش؟یدیبخش ـ

 .فرهاد سکوت گرید بار

 :زد یبشکن و آمدند کش طرف دو به شیهالب

 مهندس؟ میریبگ رضا عالمت به ور سکوت ـ
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 .دیچرخ طال گنبد سمت به حرفیب فرهاد سر

 بعد یالحظه و فشرد دست در محکم را جانان دست

 برق شیهاچشم برگشت، جانان سمت به سرش که

 .بود افتاده نیچ شیهاچشم گوشه و زدیم

 .کرد نجوا

 .دمشیبخش ـ

  

 .دندیخند شیهالب جانان

 .یمرس ـ

 .کرد یتبسم فرهاد

 ن؟یهم گه؟ید ـ
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 .کرد کج سر

 .دارم دوست ـ

  

 .برد ماتش فرهاد

 .کرد تکرار و آمد ترنییپا شیصدا جانان

 . مهندس دارم دوستت ـ

 .گرفت را فرهاد گرید دست آزادش، دست با

 .دیجوش ذوق شدت از نباریا شیهاچشم اشک

 نییپا باال، تمام با رو چهارسال نیا تمام اگر ـ

 نجایا االن که گذروندمیم دیبا آسوناش و وسخت

 .امیراض تو، کنار و باشم
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 بوسه و آورد باال را شانشده قفل درهم دست فرهاد

 .کاشت آن یرو یکوتاه

 :زد لب

 .منم ـ

 انگشتر و شد خم. کرد آزاد را دستش کی جانان

 .برداشت را اشجعبه داخل

 دیشک باال را اشینیب. داد تکان فرهاد یجلو را انگشتر

 .دیخند و

 .مهندس مونده جا تونیبندگ حلقه نیا ـ

  

 .آورد جلو را چپش دست و کرد یتبسم فرهاد
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 گرفت، جا انگشتش در که دشیسف ساده حلقه

 یصدا بعد یالحظه و افتاد راه به صحن در یاهمهمه

 .شد بلند یخواننقاره

 او کنار و شد بلند فرهاد. دیجه جا از ذوق با جانان

 .ستادیا

 جانان. رفت یم یکیتار به رو هوا و بود عصر

 .بود مناره یباال یها خواننقاره به چشمش

  

 که یاول یهادفعه و افتاد اشیکودک یهاروز ادی

 .دیشنیم را نقاره یصدا

 رضا حاج کول و سر از که یاساله هشت هفت جانان

 .هازن نقاره دنید بهتر یبرا رفتیم باال
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 خونن؟ینم یچیه چرا اونا بابا ـ »

 .دیخند

 رو یذکر کدوم هر نایا. خوننیم و زننیم حرف ـ

 و معنا هم حرکاتشون یحت دارن معنا و کنن یم تکرار

 .داره مفهوم

 گن؟یم یچ خب ـ

 گن،یم بهش که نوازها کرنا سردسته اول بابا، نیبب ـ

 یموس بن یعل یُعقب و ایدن سلطان گهیم سرنواز

 امام ای دنیم جواب یبعد نفر چهار بعدم( ع) الرضا

 جواب هیبق و رضا امام ای گهیم سرنواز بار نیا رضا،

 یمول یمول یمول گه یم سرنواز باز بعد. بیغر دنیم

 رضا دنیم جواب هیبق و( ع) الرضا یموس بن یعل
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 و رهیگیم گنبد سمت به رو کرنا سرنواز بار نیا. جان

 هم آخر دست هی و رضا امام ای بیغر امام ای گهیم

 ...که داره

  

 .آمد رضا حاج حرف انیم حوصله یب

 پس؟ میشنو ینم ما چرا زنن؟یم حرف نقدریا ـ

  

 .دیکش را لپش و دیخند رضا حاج

 گن،یم و دمنیم دستشون یکرناها یتو نارویا همه ـ

 . ستین واضح ماها یبرا نیهم یبرا

 .دیخند
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 نمیبب بدم گوش خودم اسیوا نگو گهید. بابا باشه ـ

 .گهیم یچ فهممیم

 .دیبوس را اشیشانیپ رضا حاج

 .«بابا باشه ـ

  

 و بود ها زننقاره شادمانه کوس وقت آمد که خود به

 .بلند هاطبل یصدا

 جانان و دندیچرخیم صحن انیم واررهیدا هاپرنده

 . بود شیروبرو صحنه مات

 هاخوان نقاره یصدا. فشرد و گرفت را فرهاد دست

 .بود شده بلند قران یصدا و تمام
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 .دیرس پنج هیآ به و کرد تالوت را شرح سوره یقار

 .ُیْسًرا اْلُعْسِر َمَع َفِإنَّ ـ

  

 . ماند جا هیآ همان در مبهوت و مات جانان

 .کرد زمزمه را یمعن و چرخاند فرهاد سمت به سر

 .ستیآسان ،یسخت هر از بعد مسلمًا ـ

 .کرد مکث یالحظه

 ه؟ن ماست، آسون آزمون نوبت حاال باشه، هم ینوبت ـ

  

 و گذاشت هم یرو را شیهاپلک دییتا نشانه به فرهاد

 . انداخت جانان شانه دور را دستش

 .اره ـ
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 رونیب چشمش گوشه از یسمج شوق اشک قطره

 یبرا بود یروز ش،یهانشانه تمام با امروز. دیخز

 یبرا فرهاد، یبرا او، یبرا ،یزندگ آسان دور شروع

 .آنها

  

  عبور و اریبس یسفرها از پس»

 زیخطوفان یایدر نیا امواج فرود و فراز از

 افکنم لنگر تو کنار در که آنم بر

 نمیبرچ بادبان

 نهم وا پارو

 کنم رها ُسکان

 میآ در لنگرگاهت خلوت به
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 رمیگ پهلو کنارت در و

 .ابمیباز را آغوشت

 را نیزم امن یاستوار

 «شیخو یپا ریز

 شاملو احمد: ترجمه " کلیب مارگوت"

 *** 

  انیپا

 ...ستین نیا آخرم یقصه اما قصمه آخر

 

 :وقت به

5433,33,51 
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 یغفران فاطمه 

 

 

 

 


